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ABSTRAKT 
Studiens syfte var att sammanställa en kunskapsöversikt över den forskning som finns om 

barn som fått eller får bevittna våld i hemmet. Min övergripande problemformulering var; hur 

beskriver man i tidigare forskning de barns livsvillkor som fått bevittna våld i familjen och 

hur kan man inom det sociala arbetet skydda och stödja de utsatta barnen? Studiens omfatt-

ning begränsades till ett selektivt utvalt material med fokus på högst tio år gammal, svensk-

producerad litteratur. Detta för att på ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i 

Sverige lever med våld i familjen står idag. Huvudinriktningen var att sätta barnens livssitua-

tion, socialtjänstens ansvar och det sociala arbetets skydds- och stödinsatser i centrum. Analy-

sen utgick från barnperspektivet och ett systemteoretiskt perspektiv. Resultaten pekade på att 

våld i familjen i regel består av mäns våld mot kvinnor, vilket drabbar barnen som ofrivilligt 

blir vittnen till misshandeln av sina mödrar. Många barn drabbas så hårt av sina upplevelser 

av familjevåldet att de behöver professionell hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Dessvär-

re är det mycket få av dessa barn som faktiskt uppmärksammas och får hjälp, trots att det 

finns ett rikt utbud och många passande metoder för hur man inom det sociala arbetet kan 

skydda och stödja barn som lever i våldsmiljöer.  

 

Nyckelord: familjevåld, barn, våld, familj, kvinnovåld, misshandel. 
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1. INLEDNING 

Av de flesta polisanmälda våldsbrotten mot kvinnor är gärningsmannen sedan tidigare bekant 

med offret. Det är också betydligt vanligare att det våld som riktas mot kvinnor utspelas in-

omhus än vad situationen är när män faller offer för misshandel. Det är således vanligare att 

kvinnor utsätts för våld av någon de har eller har haft någon form av relation till och då oftast 

av en man som kvinnan är känslomässigt och ekonomiskt beroende av. Majoriteten av våldet 

som riktas mot kvinnor kommer dock inte till polisens kännedom, varför det heller inte note-

ras i statistiken över anmälda brott. Mörkertalet är därmed också svårt att bestämma (Ds 

2001:73, s.169-170). Dessutom uppger Letmark (2005b, s. A8) att ungefär var tredje familj 

där barn bevittnat våld aldrig kommer till myndigheternas kännedom via polisen eftersom 

polisen aldrig rapporterar barnen till socialtjänsten. 

 

Enligt rapporten När mamma blir slagen (2005), har samhället under de senaste decennierna i 

högre grad börjat uppmärksamma det våld som barn indirekt utsätts för, då de lever i en familj 

där kvinnan blir misshandlad. Det har visat sig att barn som bevittnat våld mot modern, kan 

reagera på liknande sätt som de barn som själva blivit slagna, och de kan därmed vara i behov 

av stöd. Därför är det angeläget att barn som fått bevittna våld i familjen, och det skydd och 

stöd de behöver uppmärksammas i hela socialtjänstens arbete, samt i andra verksamheter som 

på olika sätt kommer i kontakt med dessa barn (Socialstyrelsen [SoS], 2005, s. 9-10). 

 

Med utgångspunkt i ett ganska radikalt barnperspektiv, har barnkonventionen gradvis vunnit 

insteg i vårt samhälle. Konventionen slår fast att barnet ska ses som en självständig individ 

med egna rättigheter och att vuxna ska respektera barnets fulla människovärde, men även att 

barn har speciella behov av skydd och stöd. Grundprincipen i barnkonventionen är att barnets 

bästa ska sättas i främsta rummet vid alla beslut. Man understryker också vikten av barnets 

rätt att säga sin mening. Framförallt tydliggörs detta i artikel 3 och 12 (Arnell & Ekbom, 

1999, s. 37, SOU, 2001:72, s. 92). 

 

För att barnperspektivet skall kunna utvecklas och upprätthållas inom socialtjänsten måste 

särskilda förutsättningar finnas. Personalen måste exempelvis ha omfattande kunskaper om 

barns behov och utveckling. Verksamheten måste också vara organiserad så att det blir möj-

ligt att sätta barnen i fokus. Eftersom arbetet med utsatta barn både är komplicerat och psy-
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kiskt påfrestande, är ledningen en viktig faktor för att personalen ska få professionellt och 

personligt stöd, vari handledning ingår, för att man ska kunna lära av sina erfarenheter och få 

idéer om nya tillvägagångssätt (SOU, 2001:72, s. 36-37; Klefbeck & Ogden, 1995, s.61). De 

lagar som styr barnavårdsarbetet måste också vara utformade på så sätt att barnperspektivet 

och barnets bästa blir utslagsgivande (SOU, 2001:72, s. 36-37). 

 

Med denna uppsats vill jag bidra med att lyfta fram gruppen barn som blir utsatta för att be-

vittna misshandel i hemmet. Min förhoppning är att uppsatsen ska leda till ett ökat intresse, 

vidare forskning, samt väcka diskussion kring frågor som rör barn som lever med våld i famil-

jen. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att sammanställa en översikt av den forskning som finns om barn som fått 

eller får bevittna våld i hemmet. Uppsatsen syftar vidare till att, med utgångspunkt i ett barn-

perspektiv, tolka materialet och på så sätt belysa hur det kan vara för ett barn att leva i en fa-

milj där det förekommer våld, samt hur man inom det sociala arbetet – sett ur ett systemteore-

tiskt perspektiv – kan skydda och stödja dem som är utsatta.  

 

Min övergripande frågeställning är: Hur beskriver forskningen livsvillkoren för de barn som 

fått bevittna våld i familjen och hur kan man inom det sociala arbetet skydda och stödja de 

utsatta barnen? 

 

Denna bryts ner i följande delfrågor: 

• Hur beskriver litteraturen situationen för de barn som lever med våld i familjen?  

• Hur kan barnkonventionens barnperspektiv relateras till barn som får bevittna våld? 

• Vilket ansvar har socialtjänsten för barnen? 

• Hur kan man inom socialt arbete skydda och stödja de berörda barnen? 
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Centrala begrepp 

Definition av uppsatsens centrala begrepp: 

Barn –  I studien har FN:s definition av barn använts, det vill säga varje människa under 18 

år. Denna definition har jag valt för att undvika att behöva skilja på barn och tonåringar. 

Kvinnomisshandel – Med kvinnomisshandel avser jag såväl det psykiska som fysiska våld en 

kvinna utsätts för av den man hon har eller har haft en nära känslomässig relation till. I texten 

förkortar jag ibland begreppet till endast ”misshandel”. 

Trauma – Den katastrof som barnet upplever vid en plötslig yttre dramatisk händelse och som 

utlöser olika fysiska och psykiska reaktioner (Arnell & Ekbom, 1999, s.21). 

Posttraumatisk stressyndrom (PTS) – Eller Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), som är en 

psykiatrisk diagnos som används för att beskriva ett syndrom som ibland kan utvecklas bland 

annat hos barn efter att ha bevittnat våld där händelserna varit extremt starka och överväldi-

gande (Arnell & Ekbom, 1997, s.24; Dyregrov, 1997, s.36). 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet utgörs av inledning, syfte och frågeställ-

ningar. Även begrepp, disposition och avgränsningar framgår här. Det andra kapitlet belyser 

uppsatsens bakgrund och innehåller en kort beskrivning av barnperspektivet och hur barnper-

spektivet tillämpas inom socialtjänsten. Därefter behandlas uppsatsens metod i kapitel tre. I 

det fjärde kapitlet presenteras systemteorin som analysperspektiv. Resultaten redovisas i kapi-

tel fem och i det sjätte kapitlet analyseras desamma. Uppsatsens avslutande, sjunde kapitel 

utgörs av en slutdiskussion.  

Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min studie till endast svenska publikationer. Utländsk litteratur är, i 

detta fall, inte jämförbar med den svenska på grund av en rad förhållanden, bland annat kul-

turskillnader gällande exempelvis var gränsen går för vad som betraktas som missförhållan-

den för och psykisk misshandel av barn och vilka konsekvenser det innebär för ett barn att 

leva med våld i sin vardag.  Det finns även en fokusering på aktuellt material från åren 1995-

2005, då samhället först under senare år börjat uppmärksamma den berörda gruppen. 

 7
 



 

2. BAKGRUND 

FN:s Barnkonvention och barnperspektivet 

FN:s konvention om barns rättigheter har varit en viktig milstolpe i kampen för att öka kun-

skaperna om barns behov och för att stärka deras ställning. Barnkonventionen kan sägas fun-

gera som vår tids samhälleliga barnperspektiv på grund av att den uttrycker världssamfundets 

kollektiva syn på barn och ungdomar (Hindeberg, 1999, s. 35). Sedan Sverige, efter ett beslut 

i riksdagen, ratificerade barnkonventionen år 1990 har bestämmelser om barnets bästa tagits 

in i både föräldrabalken och socialtjänstlagen (SOU, 2001:72, s. 106, 262). 

 

Barnkonventionen innehåller dock inte någon möjlighet att framhålla klagomål till den över-

vakningskommitté som tillsatts av FN för att följa tillämpningen av konventionen. Bestäm-

melserna om konventionens genomförande kan sägas vara byggda på grundtanken att en dia-

log ska komma till stånd mellan staterna samt en vilja hos de olika staterna att uppfylla kon-

ventionens målsättning. Konventionen är indelad i 13 inledande paragrafer samt 54 artiklar 

(Andersson & Hollander, 1996, s. 65-66). Barnperspektivet tydliggörs framförallt i artikel  2 

om förbud mot diskriminering, artikel  3 om barnets bästa i främsta rummet, artikel 6 om rät-

ten till liv och utveckling samt i artikel  12 om barnets rätt att säga sin mening, vilka tillsam-

mans utgör grunderna i ett barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv är dock relativt och be-

tyder olika saker för olika människor. Innebörden av begreppet förändras också över tid och i 

takt med att ny kunskap om barns livsvillkor växer fram och samhällsvärderingarena utveck-

las (SOU, 2001:72, s. 92-93). 

 

Förutom att barnperspektivet är relativt så innehåller den även olika dimensioner; det vuxna 

barnperspektivet – innefattar varje vuxens syn på barn och barndomen. Samhällets barnper-

spektiv – varje samhälles generella syn på barn och barnpolitik, samt barnets eget barnper-

spektiv – barnets egen syn på sin tillvaro. Det barnperspektiv som i princip dominerar och gör 

sig gällande i samhället idag är det vuxna barnperspektivet, vilket oftast omedvetet styrs av 

subjektiva uppfattningar. Frågor gällande barn berör vuxna på en känslomässig nivå utifrån 

det barn vi alla har inom oss. Även om känslorna är viktiga för vår empatiska förmåga kan de 

ibland försvåra vuxnas förmåga till sakliga bedömningar. Barnets eget perspektiv varierar 

beroende på den sociala miljö barnet befinner sig i och är lika svår som vuxnas barnperspektiv 
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att överflyttas från en kultur till en annan (SOU, 2001:72, s. 93-94). 

  

Barnperspektivet inom socialtjänsten 

Barnperspektivet används oftast i samband med socialt arbete. Genom socialtjänstreformen 

1982 betonades samhällets ansvar för barnen. Enligt SoL har kommunerna ansvar för att alla 

barn utvecklas gynnsamt både fysiskt, psykiskt och socialt. I lagen betonas särskilt samarbetet 

med hemmet (Andersson & Hollander, 1996, s. 70). Utgångspunkten i såväl socialtjänstlagen 

som föräldrabalken är uttrycket ”barnets bästa”, därigenom blir innebörden i uttrycket förut-

sättningen för föräldrarnas uppfostran och stöd, men även för samhällets insatser då det gäller 

barn (SOU, 2001:72, s. 95). 

 

Det har vuxit fram en kritisk inställning till att det sociala arbetet varit präglat av ett vuxen-

perspektiv i allt för hög grad, det vill säga både inhämtning av information och åtgärder har 

tidigare varit riktade till föräldrarna för att på så sätt indirekt stödja barnen. Diskussionen 

kring barns rättigheter är intensiv och förs på flera olika områden. Samtidigt är det svårt att 

veta vad stärkande av barns rättigheter egentlighen innebär. Därför fick Socialstyrelsen 1991 i 

uppdrag av regeringen att utarbeta ett åtgärdsprogram och i slutrapporten från Barn i fokus-

projektet beskrivs vad som menas med att ha ett barnperspektiv i socialt arbete. Numera anses 

det självklart att principen om barnets bästa ska vara standard vid beslutsfattande som rör 

barn. Det innebär att de vuxna ser barnet, försöker förstå det, vidtar åtgärder som de bedömer 

vara till barnets bästa, vari ingår att lyssna till barnets egen röst (Andersson & Hollander, 

1996, s. 67, 73; Hindeberg, 1999, s. 36). Det är barnets behov av insatser som bör vara sty-

rande i tillämpningen av ett barnperspektiv i det praktiska arbetet (SOU, 2001:72, s. 139). 

 Eftersom begreppet är relativt och därmed behöver fyllas med ett innehåll för att det ska vara 

till hjälp, finns det många hänsyn och intressen som gör sig gällande i exempelvis vårdnads- 

och umgängesfrågor. En huvudfråga blir om barnets intresse ska vara helt avgörande för be-

slutet eller om hänsyn även ska tas till föräldrarnas intressen. Dessutom kan samhälleliga hän-

syn komma att vägas in i exempelvis den målsättning som har för avsikt att stärka mäns ställ-

ning som vårdnadshavare. Förutsättningen att göra rationella val i användandet av barnets 

bästa som beslutsprincip ligger i att alla alternativ är kända (Andersson & Hollander, 1996, s. 

73). 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens design och min egen förförståelse. 

Även tillvägagångssätt för datainsamling och urval, en analysöversikt, samt valda teman 

kommer att beskrivas. Jag beaktar här även validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Design 

Denna studie är en kunskapsöversikt och utgör en beskrivning av kunskapsläget om barn som 

fått bevittna våld i familjen. Det finns idag ett starkt behov av översikter, vilket motiveras av 

den ständigt och mycket snabbt växande kunskapsmassan (Backman, 1998, s. 65). Då studien 

baseras på ett selektivt utvalt material är dess omfattning begränsad. Samhället har först under 

de senaste decennierna börjat uppmärksamma det skadliga våld som dessa barn indirekt ut-

sätts för (SoS, 2005, s. 9), varför jag har valt relevant material som är högst tio år gammalt 

och publicerat mellan 1995 och 2005. Materialinsamlingen har även begränsats till svensk-

producerad litteratur eftersom den engelska och amerikanska litteraturen av flera skäl inte är 

jämförbar med den svenska. Det föreligger bland annat kulturskillnader i synen på var grän-

sen går för vad som anses vara barnmisshandel. Min förhoppning är att med detta material på 

ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i  Sverige lever med våld i familjen står 

idag. 

Förförståelse 

Mitt intresse för den situation som de barn befinner sig i som fått bevittna våld i sina hem,  

grundar sig i en nyfikenhet på hur barn påverkas i olika uppväxtmiljöer. Under socionomut-

bildningens gång har jag dessutom kommit att förstå att barn i familjer där kvinnomisshandel 

förekommer eller har förekommit ofta blivit bortglömda eller åsidosatta. Min uppfattning har 

varit att det offentliga samhället – som olika myndigheter och andra verksamheter som möter 

dessa barn – många gånger misslyckats med att upptäcka och fånga upp barnen i den svåra 

livssituation de befinner sig i. 

Litteratursökning och urval av material 

Litteratursökning 

Denna studie inleddes med en litteratursökning kring det aktuella området. För att finna in-

formation kring barn som lever med våld i sina hemmiljöer har jag använt mig av databaser 
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som till exempel Libris, Kvinnsam, Artikelsök, Sociological abstracts, PressText och Medie-

arkivet. Utifrån olika kombinationer har jag använt mig av sökorden: familjevåld, barn, våld, 

familj, kvinnovåld och barnmisshandel. Andra sökvägar har varit referenslistor från relevant 

litteratur inom det specifika forskningsområdet, socialt arbete i vidare mening samt systemte-

ori. Vidare har litteratur sökts via personlig kommunikation hos bland annat kursansvarig lä-

rare, hos Rädda Barnen samt bibliotekspersonal.  

Urval av material 

Som framgått ovan har datainsamlingen genomförts genom insamling av litteratur som berör 

området barn som får bevittna våld i hemmet, för att utforma uppsatsen enligt en teoretiskt 

inriktad design. För att underlätta arbetet med urvalet har jag skriftligen registrerat mina iakt-

tagelser och för detta ändamål upprättat ett kodningsschema. Litteraturen bör enligt Backman 

(1998, s. 71,72).  granskas i följande avseenden;  

1. Förutsättningar och antaganden – Vilka antaganden författaren gör och om de är realis-

tiska, trovärdiga och gäller för de slutsatser författaren drar. 

2. Giltighet – Vad som stödjer en viss argumentation eller ett påstående och om man redovi-

sar och förklarar inkonsekvenser. 

3. Konsistens – Om utsagor och argument är internt konsistenta eller om de motsäger var-

andra. 

4. Implikationer – Vilka implikationer en utsaga leder till, om några har förbisetts och om 

dessa implikationer förstärker eller försvagar argumentationen. 

5. Betydelse – Vilka utsagor som är viktiga, vilka som är betydelselösa och om författaren 

motiverat varför en utsaga är betydelsefull eller betydelselös.  

Dataanalys 

Backman (1998, s.72) menar att analysmomentet är beroende av översiktens problem- eller 

frågeställning, vilken således bestämmer vad som ska analyseras. Det vanliga är att intresset 

riktas mot resultat i primärstudier och olika undersökningskarakteristika. Utifrån mitt syfte 

och mina frågesällningar har jag samlat in relevant material för att granska och värdera dem i 

relation till desamma. Granskningen av litteraturen har skett enligt de riktlinjer som nämndes 

ovan. Insamlade, granskade och värderade data har sedan sorterats utifrån fyra temaområden, 

vilka presenteras nedan, för att därefter analyseras mer i detalj med stöd av barnperspektivet 

och systemteorin. 
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För att analysen skulle bli mer lätthanterlig har jag använt mig av meningskategorisering, be-

skriven i Kvale (1997, s. 174). Detta är en analysmetod där man genom kategorisering av en 

stor text kan reducera och strukturera textmassan till enklare kategorier. Genom de teman som 

jag på förhand valt, vill jag ur ett barnperspektiv ge läsaren en bild av hur sådana barns livssi-

tuation ser ut som lever med våld i sin vardag, samt hur man i det sociala arbetet – sett ur ett 

systemteoretiskt perspektiv – kan skydda och stödja de utsatta. 

Tematisering 

Följande teman har mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar, varit i fokus vid un-

dersökningen av materialet. 

 

1. De drabbade barnens livssituation  

2. Barnperspektivet 

3. Socialtjänstens ansvar 

4. Det sociala arbetets skydds- och stödinsatser 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Verifiering av kunskap diskuteras i regel inom samhällvetenskaperna i relation till begrepp 

som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets 

konsistens under datainsamling, databearbetning och analys, det vill säga, tillförlitligheten i 

undersökningen. Validitet hänför sig till om metoden studerar vad den är avsedd att studera, 

eller giltigheten i en undersökning (Kvale, 1997, s. 207; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004, s. 61 ). Gällande generalisering, måste studiens resultat ses i ett bredare 

perspektiv för att slutsatser ska kunna dras bortom den genomförda studiepopulationen (Ols-

son & Sörensen, 2001, s.152-153). 

Validitet 

Validering är inte bara en granskning som utförs i slutet av produktionslinjen utan en kvali-

tetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier. (Kvale, 1997, s. 

213). Valideringen är bland annat beroende av forskarens hantverksskicklighet som under 

studiens gång utvecklas. För att uppnå en god validitet i studien krävs det att upptäckterna 
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ständigt kontrolleras, ifrågasätts och teoretiskt tolkas (Kvale, 1997, s. 218). Det material jag 

använt i min studie har genomgående bearbetats. Jag har noggrant kontrollerat mina resultat 

och analyser för att motverka en snedvriden tolkning. Jag har även ifrågasatt materialets tro-

värdighet genom en kritisk granskning av texterna. Vidare har jag använt mig av en form av 

teoretisk triangulering, vilket enligt Jensen (1995, s.95) innebär att man undersöker ett feno-

men ur olika synvinklar. Jag har därmed tolkat mitt resultat utifrån såväl ett perspektiv och en 

teori, det vill säga barnperspektivet och systemteorin, för att avgöra ifall den metod jag använt 

undersöker vad den avser att undersöka. Utfallet är att den beskriver det jag enligt mitt syfte 

haft för avsikt att undersöka.  

 

Förutom forskarens hantverksskicklighet, vilar validiteten även på kommunikationen forskare 

emellan, det vill säga, vad som betraktas som en valid observation avgörs genom argumente-

ring mellan deltagarna i en diskurs (Kvale, 1997, s. 221). Forskningen om barn som fått be-

vittna våld i sina hemmiljöer är ett relativt nytt område. Därmed har jag ansett det betydelse-

fullt att ge läsaren ett rikt antal referenser för att fånga upp en mångfald av olika tolkningar 

för att på så vis stärka validiteten. 

 

Det pragmatiska validitetsbegreppet går längre än det kommunikativa. Det bygger på observa-

tioner och tolkningar, men är även förenat med förpliktelsen om att handla i enlighet med 

tolkningarna.  Det räcker inte med att bara tolka världen, det gäller också att förändra den 

(Kvale, 1997, s. 224). Kunskapen om barn som lever i våldsmiljöer anser jag i hög grad vara 

fruktbar och användbar för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, eftersom det 

skapar förutsättningar för att dessa barn i ett tidigare skede ska kunna fångas upp och få skydd 

och stöd. 

Reliabilitet 

Validiteten kan sägas vara beroende på vad det är som mäts, medan reliabiliteten är beroende 

på hur det mäts (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 111). Bristande reliabilitet orsakas i 

första hand genom slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen 

(Esaiasson et al., 2004, s. 67). En forskare kan välja att själv upprepa delar av sin undersök-

ning för att stärka reliabiliteten. Ifall en omläsning av olika delar leder till samma resultat som 

vid den tidigare mätningen är den så kallade intrasubjektiviteten hög. (Bjereld et al., 2002, s. 

112). Jag har granskat det undersökta materialet, därefter har jag låtit materialet vila i någon 
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dag, för att sedan ännu en gång göra en granskning för att se ifall resultatet blivit detsamma.  

 

Reliabilitetsfrågan hänför sig vidare till att forskaren ser var gränserna för hans egen upple-

velsevärld inför ett fenomen går i jämförelse med det undersökta fenomenets. Forskaren ska 

sträva efter att få ett avstånd till fenomenet och söka avstå från egna antaganden eller tolk-

ningar (Ruth, 1991, s. 283). I samband med urval och analys av materialet, men även under 

hela den efterkommande processen, har jag varit observant på och reflekterat kring hur min 

förförståelse påverkar utformningen av kunskap i denna studie. Därmed har min ambition 

varit att ställa mig så öppen som möjligt till materialet. 

 

Reliabiliteten kan även stärkas genom att proceduren i analysskedet synliggörs. För att läsaren 

ska kunna spåra de olika stegen i analysen gällande urval av material och dess sammanhang, 

förutsätts det att forskaren ger exempel på det material som använts vid tolkningen och expli-

cit redogör för de olika stegen i analysprocessen. (Kvale, 1997, s. 188). Då jag utförligt redo-

gör för mitt urval av material, noggrant redovisat referenser och genomgående i studien gjort 

sidhänvisningar, torde detta underlätta för läsaren att spåra och kontrollera analysförfarandet.  

Generaliserbarhet 

När ett forskningsarbete har genomförts måste frågan ställas: Vad betyder egentligen resulta-

ten? Hur långtgående slutsatser kan egentligen dras? Att generalisera innebär att vi frågar oss 

hur säkra vi kan vara på att det vi finner i primärstudierna kan sägas gälla en hel population av 

personer, grupper, miljöer, procedurer, processer etcetera (Olsson & Sörensen, 2001, s.152; 

Backman, 1998, s. 70). För att på ett bra sätt kunna visa var forskningen om barn som i Sveri-

ge lever med våld i familjen står idag, har denna studies omfattning begränsats till ett selektivt 

utvalt material med fokus på högst tio år gammal, svenskproducerad litteratur. Att jag endast 

använt mig av material som beskriver svenska förhållanden, gör att det kan vara svårt att dra 

generella slutsatser som även går att applicera på utländska förhållanden. Men eftersom pro-

blemet finns överallt torde dock någon av slutsatserna även kunna användas vid internationel-

la förhållanden. Jag har dessutom haft en fokusering på aktuellt material från åren 1995-2005, 

då samhället inte börjat uppmärksamma den berörda gruppen förrän under senare år. Med 

hänsyn till detta försvåras även en generalisering över tid.  
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Systemteoretiskt perspektiv 

Systemidéerna inom det sociala arbetet har sitt ursprung i Bertalanffys generella systemteori. 

Den fick sina första formuleringar på 1930-talet och utvecklades på allvar under slutet av 

1940-talet (Schjödt & Egeland, 1994, s.56). Den generella systemteorin är en biologisk teori 

som går ut på att alla organismer utgör system, vilka är i ständig rörelse och som påverkar 

varandra. Systemen rymmer subsystem som själva utgör en del av överordnade system. Teo-

rin tillämpas på såväl sociala system, som exempelvis familjer, grupper och samhällen, som 

biologiska system. Alla entiteter (mindre delar) och relationer påverkar och påverkas av var-

andra. Därmed kan vi bara förstå systemets delar som funktioner av det totala systemet. För 

att förstå det mänskliga beteendet utifrån systemteorin, måste man se till hela kretslopp och 

betrakta människan i sitt totala sammanhang (Payne, 2002, s. 193). 

 

Payne menar vidare att för att kunna leva ett tillfredsställande liv är människor beroende av 

olika system i sin närmaste sociala omgivning. Därmed bör också det sociala arbetet vara in-

riktat på sådana indelningar i system. Informella eller naturliga system består av exempelvis 

familj, vänskapskrets och kollegor. Men det finns även formella system som kommunala 

myndigheter och fackföreningar samt sociala eller samhälleliga system där skolor och sjuk-

hus ingår (Payne 2002, s.198).  

Att se individen i sitt sammanhang 

Studiet av samspel, kommunikation och beroenden mellan individer har idag blivit viktigare 

än att följa ett psykodynamiskt förlopp inom ramen för en människas livsöde (Öquist, 2003, 

s10). Tillsammans med flera andra teoretiska inriktningar växte systemteorin ursprungligen 

fram som en reaktion mot den psykodynamiska teorins svårigheter med att hantera sociala 

aspekter i det sociala arbetet. Systemteorin har med sin sociologiska fokus möjliggjort ett svar 

på den psykodynamiska teorins problem (Payne, 2002, s 196). Socialt arbete går bland annat 

ut på att ta reda på vilka element i samspelet mellan klienter och deras omgivning som leder 

till problem. Det som föranleder svårigheter behöver inte vara varken klienten eller omgiv-

ningen, utan det kan vara samspelet mellan dem som är det problematiska. Målet är då att 

hjälpa individerna med att uppnå sina mål och positioner genom att mildra stress och påfrest-
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ningar (Payne, 2002, s. 198-199). Genom att se individen i sitt sammanhang framstår tidigare 

helt oförklarliga psykiska symptom i ett helt nytt ljus, därmed framträder även nya behand-

lingsmöjligheter  (Öquist, 2003,s. 10-11). 

Feedback och samband 

Enligt Schjödt och Egeland (1994, s.31) var det revolutionerande med användningen av be-

greppet feedback att man upptäckte nya sätt att beskriva samband på. Den traditionella model-

len kan sammanfattas så här; ”om något utsätts för en påverkan A så sker B”. Denna modell 

handlar om det linjära orsaks- och verkanstänkandet, med en ordnad och logisk sekvens där 

det finns en början och ett slut. Feedback kan sägas innebära ett brott i denna logiska ord-

ningsföljd. Man hade nu ett begrepp som gjorde det möjligt att bryta den enkla kedjan som 

istället blev; ”om A så B, och sedan C”. Då ett föremål påverkar sin omgivning kommer om-

givningen att återverka på föremålet, som i sin tur kommer att påverka omgivningen på ett 

nytt sätt, och så vidare. Bernler och Johnsson (2001, s. 64) menar därmed att system även är 

dynamiska, det vill säga att rörelse, interaktion, samspel ständigt försiggår ständigt inom sy-

stemet och som ett resultat av interaktion med sin omgivning.  

Helhetsbegreppet 

Helhetsbegreppet är en av de mest centrala delarna i systemteorin. Samtidigt som vi måste 

förstå helheten utifrån delarna måste vi också förstå delarna utifrån helheten. I det sociala ar-

betet innebär helhetsbegreppet, att vi kan förstå klienten endast om vi ser honom i ljuset av 

helheten, det vill säga i det sociala sammanhang han ingår i (Bernler och Johnsson, 2001, s. 

57-58). Men enligt Bernler och Johnsson (s. 60), finns det dock en missuppfattning bland 

många som arbetar utifrån en systemteoretisk referensram, att vi därmed också måste välja att 

behandla hela systemet. Detta är inte nödvändigt eftersom helhetsbegreppet säger oss att när 

vi i det sociala arbetet väljer att påverka en del av ett system, så kommer också resten av sy-

stemet att påverkas, helheten inbegripen.  

Hierarki i systemtänkandet 

System är också hierarkiska, vilket innebär att varje system kan betraktas som ett subsystem 

inom ett större system. Detta betyder att vi kan välja analysnivå och betrakta en klient som ett 

system eller som ett element i exempelvis ett familjesystem, men vi kan också välja att se 

familjen som ett element eller subsystem inom grannskapssystemet, etcetera. Den analysnivå 
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vi väljer påverkar i hög grad vad vi ser och även hur vi värderar det vi ser. (Bernler och 

Johnsson, 2001, s. 59). I till exempel normala terapeutiska sammanhang är det knappast aktu-

ellt att försöka åstadkomma radikala förändringar i klientens system av värden och premisser. 

Istället för att bryta ned systemet är målet med systeminriktad behandling att föra in ökad va-

riation, fler valmöjligheter och alternativ när det gäller hur problemet kan definieras, På så 

sätt avses nya vägar för klienten att på egen hand förändra sin situation (Öquist, 2003, s.22).   

Öppna och slutna system 

Öppna system har förmåga att utbyta information med sin omgivning och härigenom växa och 

utvecklas mot en allt större komplexitet (negativ entropi). Slutna system kommer däremot att 

så småningom gå mot sin upplösning (positiv entropi) genom att de inte får något tillskott av 

information utifrån. Vi är förstås alla mer eller mindre ”grindvakter” för information, vilket är 

nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla jaggränserna och reglera flödet av inkommande 

information. Men ju mer sträng kontrollen blir, desto mer stryps utbytet av information med 

omgivningen. Här uppstår en brist på korrigerande feedback, vilket leder till att systemet får 

en alltmer sluten karaktär (Öquist, 2003, s.28-29). 

Homeostas 

Alla system är relativt stabila och strävar mot ett visst jämviktsläge (steady state), eller en 

slags balans inom vissa toleransgränser (Lundsbye et al., 2000, s.79). Den regleras genom 

feedbackmekanismer som ger systemet information om störningar i jämvikten. De mekanis-

mer som aktiveras för att återställa jämvikten kallas för homeostatiska och de utmärker även 

familjesystemet. Homeostatiska mekanismer sätts i funktion för att bevara systemets aktuella 

struktur (Bernler och Johnsson, 2001, s. 73).  

 

Stabilitet, balans och jämvikt betecknar här dock inte något slags harmonitillstånd. Processen 

i en familj kan vara väldigt kaotisk, men mönstren är stabila och förändringar hos en familje-

medlem möts av reaktioner som tenderar att återställa jämvikten i familjesystemet. En jämvikt 

som inte återställs, genom att exempelvis den individualterapeutiskt botade patienten åter 

pressas till att bli symptombäraren, leder i regel till att någon annan familjemedlem börjar 

uppvisa symtom. Detta kan bara avhjälpas genom att systemet struktureras om (Lundsbye et 

al., 2000, s.79). Sociala system är endast stabila ifall de har en förmåga att förändras efter 

omgivningens krav. Om en familj exempelvis inte klarar av en nödvändig omorganisation 
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finns det en risk för att den kommer att fungera dysfunktionellt (Bernler och Johnsson, 2001, 

s. 73). 

Familje- och nätverksterapi 

Ett av de mest signifikanta system som människan är del i är familjen. Genom sin beskrivning 

av hur alla medlemmar i en familj påverkar och påverkas av varandra utgör systemteorin idag 

ett huvudsakligt perspektiv inom exempelvis familjeterapin.  (Payne, 2002, s. 196). Eftersom 

allt hänger ihop kan inte en familjemedlems problem förstås isolerat från familjesystemets 

sammanhang (Lundsbye et al., 2000, s.77). Vid nätverksarbete samlar och arbetar man med 

familjens hela sociala nätverk. Nätverksarbetet är inriktat på formella och organiserade stöd-

grupper, men även på att man bidrar till uppkomsten av informella eller naturliga stödperso-

ner som ska hjälpa vänner, grannar eller familjemedlemmar som befinner sig i en krissituation  

(Payne, 2002, s. 210).  

 

Familjeterapin har fått en kraftig tillväxt både i omfattning och utbredning sedan 1960- och 

70-talet.  Familjeterapirörelsen startade i USA i början av 1950-talet med utgångspunkt i 

missnöjet med rådande diagnossystem och uppvisade resultat inom individualterapin. Flera 

terapeuter visade ett ökat intresse för föräldrar och släktingar till den symptombärande perso-

nen. En del terapeuter utnyttjade exempelvis familjemedlemmar som informationskälla för att 

bättre kunna förstå den utpekade patienten. Genom sina iakttagelser kom terapeuten att om-

värdera sin syn på orsaken till problemen och vad som bevarade problemen (Schjödt & Ege-

land, 1994, s.15-19). 

 

Det övergripande målet med familjeterapi är att familj och individ förändras genom att få 

överblick och distans, uppnå ökad medvetenhet, frigörelse och kompetens. De terapeutiska 

ambitionerna är även att öka möjligheten att se sin situation i ett meningsfullt helhetsperspek-

tiv, se nya valmöjligheter, fatta val och beslut, tillvarata sina resurser och börja agera för att 

förändra sin livssituation, själv ta ansvar och stå för konsekvenserna för sitt liv och handlande. 

Målet med familjeterapi är dock inte att till varje pris hålla ihop familjen. En separation är 

ibland redan genomförd eller beslutad, varför målet då blir att kunna genomföra separationen 

på bästa möjliga sätt (Lundsbye et al., 2000, s. 67-68).  

 

Nätverksterapi är ett perspektiv och en tillämning som sträcker sig utöver familjeterapins 
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gränser. Förutom den identifierade klientens familj och släkt, kan även grannar, vänner, ar-

bets- och skolkamrater och professionella stödpersoner engageras i en samverkan (Klefbeck 

& Ogden, 1995, s. 8). 

 

Enligt en studie av Kristina Ort-Gomér, vid institutet för psykosocial miljömedicin i Solna, 

och Heffrey Johnson från John Hopkins School of Public Health i Baltimore, finns det medi-

cinska kopplingar mellan hälsa och nätverk. Vänskap, kärlek och samvaro med andra männi-

skor bidrar direkt till att stimulera aktiviteten i främre hypothalamus i hjärnan. När kroppen 

utsätts för stress eller fara reagerar kroppen på samma sätt som hos forntidsmänniskorna med 

full beredskap för kamp eller flykt – produktionen av adrenalin och noradrenalin sätts igång. 

Men om fienden är en konflikt med en närstående, är detta inte till någon nytta utan endast en 

påfrestning för kroppen. Att ha någon att prata med i en krissituation eller vid psykisk stress 

får kroppen avlastning genom att trycket på kroppen minskar (Klefbeck & Ogden, 1995, s. 

98). 

 

Inom systemteorin brukar man skilja mellan generell systemteori och ekologisk systemteori.  

Det nätverksterapeutiska arbetet lanserades i Sverige i mitten på 1970-talet och bygger på den 

ekologiska systemteorin, som i sin tur är utformad ur den generella systemteorin. Det ekolo-

giska perspektivet är ett systemteoretiskt balansperspektiv som bland annat används på barns 

utveckling (utvecklingsekologi). Med sina systembegrepp fångar Bronfenbrenner upp barns 

utveckling i ett systemperspektiv där begreppen skiljer olika miljösystem från varandra (Klef-

beck & Ogden, 1995, s. 8, 33, 62, 140). Dessa miljösystem är, enligt Klefbeck och Ogden; 

 

• Mikrosystem – den primärmiljö som barn och ungdom utvecklas i, skapar sin verklig-

het och sina erfarenheter i, till exempel barnets hem eller skolklassen. 

• Mesosystem – relationen mellan en uppsättning mikrosystem bildar själva ett system. 

Mesosystemet består för ett skolbarn av förbindelsen mellan hemmet, skolan och fri-

tidsmiljön. 

• Exosystem – de miljöstrukturer som påverkar barns och ungdomars utveckling, utan 

att de direkt är deltagare i dem och påverkningarna går via personer som barnen är be-

roende av eftersom de påverkar hur människor använder sin tid. Exempel på exosys-

tem är föräldrarnas arbetsplatser, skolväsendet, social- hälsovårdssektorn, kommun-

 19
 



 

fullmäktige, grannar och så vidare. Det här systemet är med och påverkar hur männi-

skor använder sin tid, och tillsammans med vem och vilka. 

• Makrosystem – de överordnade mönstren i kulturer och subkulturer. I systemet finns 

också breda ideologiska och institutionella mönster som också kan jämföras tvärs över 

kulturer och subkulturer, till exempel politiska, ekonomiska och ideologiska system 

(Klefbeck & Ogden, 1995, s. 33-40). 

 

Enligt Bronfenbrenners utformning ger den oss en möjlighet att göra en analys av barnet i 

hela dess komplexa tillvaro och utveckling. Denna analys tar inte bara med de system barnet 

ingår i, utan även hur dessa system samverkar och påverkar varandra. Den visar även sam-

manhang som påverkar barnet indirekt, såsom överordnade förändringar i samhället. Relatio-

ner i och mellan olika miljöstrukturer påverkar med andra ord utvecklingsprocessen (Klefbeck 

& Ogden, 1995, s. 140).  
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5. RESULTAT 

De drabbade barnens livssituation 

Hur många barn är utsatta? 

Att barn far illa av fysisk misshandel är väl känt, men barnen till misshandlade kvinnor har  

länge varit en osynlig grupp. Under 1970-talet, då man började forska om misshandlade kvin-

nor inriktades kritiken på bristerna i rättsväsende, sjukvård och socialtjänst rörande kvinnor-

nas situation, medan barnen glömdes bort. Det var kvinnojourerna i Sverige och utomlands 

som först slog larm om barnen som lever i våldsbenägna familjer (Lyckner, 1997, s. 5). Enligt 

Socialstyrelsen (2005, s. 17) har man idag inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige 

som bevittnar våld i sin familj. Mörkertalet är stort, men man konstaterar att det kan röra sig 

om mellan 100 000 och 200 000 barn. Rädda Barnen har i en undersökning beräknat att cirka 

vart tionde barn någon gång upplever våld i familjen. Ett av problemen med fastställandet av 

hur många barn som bevittnar våld i familjen, beror på föräldrarnas skuld och rädsla för att 

deras barn ska tas ifrån dem om de berättar om våldet. Att våldet mot kvinnor främst beskrivs 

ur ett kvinnoperspektiv, inte ur ett barnperspektiv är ett annat problem med fastställandet av 

antalet drabbade barn. Barnets förmåga till begreppsbildning är beroende av barnets ålder, 

kommunikationsformer och normbildning i familjen. Därmed kan ett barn säga att ”pappa har 

aldrig slagit mamma”, eftersom hot, skrik och knuffar inte ingår i begreppet ”slå” för barnet.  

Hur påverkas barnen? 
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Maria Eriksson, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, anser att både pappa och 

mamma ska stå för omsorg, trygghet och vara den bas som barnet kan möta världen utifrån. 

Att som barn bli offer för att bevittna våld är att betrakta som psykisk misshandel och även 

barnet är ett brottsoffer (Borggren, 2001, s. B12). Tillvaron för ett barn som lever med våld i 

familjen är ofta oförutsägbar och kaotisk. Hemmet som borde vara en säker plats blir det stäl-

le där de mest skrämmande händelser utspelar sig och där det finns hot som kan handla om att 

pappa ska döda mamma, sig själv eller hela familjen. Olika faktorer påverkar hur barnet rea-

gerar på våldet, exempelvis ålder, kön, plats i syskonskaran och barnets personlighet (Arnell 

& Ekbom, 1999, s. 22). Även spädbarn och barn upp till tre år, lär och utvecklas oerhört, men 

minns vanligen längre fram inte vad som faktiskt hände under denna period. Trots det är den-

na period mycket viktig för barnets utveckling och det som sker medbarnet i samspelet med 

 



 

de vuxna sätter djupa spår. Upplevelserna sitter kvar i barnets känslominne och visar sig i 

barnets kroppshållning och inställning till livet och även i dess sätt att hantera känslor (Hill-

gaard, Keiser & Ravn (1998, s.104). 

 

Forskningen om barn som lever med våld i familjen visar att barnen reagerar som om de själ-

va utsattes för våldet, de kryper ihop, darrar, blundar, springer och gömmer sig och även om 

de inte alltid ser, så hör de smällarna och skriken (Letmark, 2005a, s. A11). Att som barn be-

vittna våld kan medföra en lång rad skadeverkningar. Barnen riskerar att drabbas av en rad 

olika hälsoproblem som till exempel astma, eksem, ätstörningar, huvudvärk, magproblem och 

sömnproblem. Många barn har även svårt att koncentrera sig på sin skolgång. Långvariga 

psykiska problem som till exempel aggressivitet, ångest, depressivitet och självdestruktivitet. 

Det kan även påverka personligheten på lång sikt och yttra sig i bristande tillit till andra män-

niskor och en pessimistisk syn då det gäller förmågan att påverka sin egen livssituation 

(SoS,2005, s. 10).  

 

Allvarliga och långvariga trauman kan leda till att barnet utvecklar posttraumatiskt stressyn-

drom . Relationen till mamman kan vara tät och präglad av omhändertagande och beskydd, en 

även ilska och vrede förekommer som tar sig våldsamma uttryck. Barnens relation till pappan 

är ofta ambivalent och innehåller ofta rädslor och vrede blandat med en längtan (SoS, 2005, s. 

69). Men barnen är ofta väldigt lojala gentemot sina föräldrar, varför de inte inte vill dela med 

sig av sina upplevelser till utomstående om det tabubelagda våldet som pågår inom familjen 

(Källström Cater, 2004, s. 254). Särskilt pojkar kan känna motvilja mot att identifiera sig med 

den svaga, som blir ett offer, varför de i värsta fall övertar pappans beteendemönster och 

misshandlar mamman även de. Om inte dessa utsatta pojkar får stöd för att nyansera denna 

bild, tenderar deras facit att bli en beundran inför fysisk styrka och förakt för svaghet (Hinde-

berg, 1999, s. 116). Andra barn kan lära sig att underkastelse är det enda sättet att fungera i 

relation till andra människor (Tottmar, 2002, s. A6). 

 

 22

Den katastrof som barnet upplever kan ses som ett trauma, det vill säga barnet är med om en 

plötslig yttre dramatisk händelse som utlöser olika fysiska och psykiska reaktioner. Då ett 

barn utsätts för ett långvarigt trauma tvingas hon eller han att utveckla olika psykiska försvar 

för att stå ut med den ångest och skräck som detta innebär. Dessa kan vara förnekande, pro-

jektion och isolering av sina känslor. Även dissociation förekommer, vilket innebär att man 

 



 

värjer sig mot obehagliga minnesbilder genom att ”koppla bort” outhärdliga händelser. I vux-

en ålder kanske man fortsätter att förneka våldssituationer och har då svårt att avgöra och för-

stå när en situation är farlig och att lämna den i tid (Arnell & Ekbom, 1999, s. 21-23).   

 

Barn som växer upp i våldmiljöer är extremt utlämnade och skyddslösa eftersom de som regel 

försummas av båda föräldrarna. Hos pappan finns ingen trygghet att hämta eftersom han hotar 

och slår.  Barnen kan inte heller förlita sig på mamman då hon inte kan skydda dem. En kvin-

na i kris som är passiviserad och har en dålig självkänsla, har svårt att orka med föräldraska-

pet. Många av dessa barn är i stort behov av barnpsykiatrisk behandling. De flesta familjerna 

tillhör dock en grupp som barnpsykiatrin har svårt att nå och hjälpa, delvis beroende på dåligt 

utvecklad samverkan med exempelvis socialtjänsten (Hindeberg, 1999, s. 115, 117-118). En 

annan bidragande faktor till att dessa familjer är svåra att nå och hjälpa beskrivs av Weinehall 

(1997, s. 234-238) i sin studie om ungdomar som vuxit upp i våldets närhet. Det framgår i 

studien att vardagslivet i uppväxtfamiljen innehåller omständigheter som det varit förbjudet 

att tala om. Barnen fostrades att inte berätta om hemförhållandena för någon utomstående 

eftersom ett avslöjande kunde innebära att det skulle börja pratas om familjen bakom ryggen 

på dem eller att familjen splittrades om myndigheter kopplades in. Barnen har därmed saknat 

socialt stöd, kamrater och vuxenkontakter. 

 

Det finns en stor risk att barnen lär sig att lösa konflikter med våld, det vill säga det är genom 

våld man får sin vilja igenom. För flickor är risken dock större att de anpassar sig mer till and-

ras behov och önskningar än till sina egna och därigenom får en dålig självkänsla. Många 

barn får kamratsvårigheter, vilket grundar sig i de utsatta barnens försök att bevara familje-

hemligheten och därigenom blir tysta och slutna. Kamratsvårigheterna medför i sin tur en-

samhetskänslor, ännu sämre självförtroende och känslor av värdelöshet, som kan leda till bris-

tande framtidstro (Lyckner, 1997, s. 26-27). 

Posttraumatisk stress (PTS)   

Ibland då ett barn bevittnat extremt våld där händelserna varit mycket starka och överväldi-

gande kan barnet utveckla symtom på Posttraumatisk stress eller posttraumatic stress disorder 

(PTSD).  PTS är en diagnostisk kategori som används inom psykiatrin för att beskriva ett 

syndrom av posttraumatiska problem. De barn som utvecklar den typen av problem är i behov 

av professionell hjälp (Arnell & Ekbom, 1999, s 24).  
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Dyregrov (1997, s.36-38) menar att det finns vissa kriterier, vilka kan hämtas från exempelvis 

DSM IV (Diagnostic Statistic Manual, fjärde versionen) som måste vara uppfyllda för att en 

person ska sägas ha ett posttraumatiskt stressyndrom. Kriterierna kan innehålla starka symp-

tom av bland annat påträngande minnesbilder, plötsliga förnimmelser av rädsla, ett undvikan-

de beteende och tvångsmässig uppmärksamhet på hot och fara i omgivningen. Men barn med 

PTS kan även reagera med apati och ha ett kort framtidsperspektiv och en del är hyperupp-

märksamma eller överreagerar på överraskande stimuli. Det är inte främst typen av reaktioner 

utan varaktigheten, omfånget och antalet problem som avgör ifall ett barn lider av PTS eller 

ej. För att bedöma om ett barn uppvisar ett posttraumatiskt stressyndrom kan man exempelvis 

samla in information från föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra viktiga personer i bar-

nets liv. Med hjälp av psykofysiologiska och psykobiologiska mätningar, exempelvis hudens 

ledningsförmåga, salivreaktion och puls, samt med stöd av andra metoder som till exempel 

ordassociationstest, kan man också skaffa sig en bild av barnets problem. De barn som be-

döms lida av PTSD bör, enligt Arnell och Ekbom (1999, s.24), erbjudas psykoterapeutisk be-

handling på PBU/BUP för att få möjlighet att under en längre tid bearbeta sin problematik och 

få professionell hjälp att avlägsna de hinder som stannat upp det psykiska växandet. 

Barn reagerar olika 

Varje barn är unikt och reagerar därmed i vissa avseenden väldigt olika jämfört med andra 

barn i liknande situationer. Alla barn drabbas inte lika. En del barn utvecklar en enastående 

förmåga att motstå överväldigande påfrestningar under uppväxten. Dessa närmast ”osårbara” 

barn, eller ”maskrosbarn” som de också brukar kallas, kan sägas vara födda med ett skydd 

mot yttre påfrestningar. (Hessle, 1996, s.161, 179-180). Våldshändelsernas effekt på barnet är 

beroende av vilka resurspersoner som finns i barnets närhet, men även vilken förmåga till 

motståndskraft, ”recilience”, barnet har (Lyckner & Metell, 2002, s. 33). De villkor som ska-

par grogrunden för motståndskraft hos barnet är en trygg känslomässig anknytning till andra 

samt personliga egenskaper som exempelvis; flexibilitet, god kontaktförmåga och framför allt 

en positiv självbild (Sommerschild, 1999, s. 29, 38-39). Men barns förmåga att bemästra svå-

ra situationer också är kopplat till hur föräldrarna bemästrar problem. Föräldrar som kan han-

tera kriser effektivt påverkar sina barn i samma riktning (Gjaerum, 1999, s.88). 

Men när det talas om maskrosbarn framhävs det samtidigt att inte heller dessa kan ”gå mellan 

regndropparna”, det vill säga att möjligheten finns att man inte i tillräckligt hög grad har fo-
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kuserat på vad det har kostat för barnen att klara sig igenom en svår uppväxt (Klefbeck & 

Ogden, 1995, s. 52). 

Socialtjänstens ansvar 

Anmälningsskyldighet 

Enligt Weinehall (1997, s. 318) talar man i dessa sammanhang om ”de bortglömda barnen”, 

ett uttryck som hon anser vara missvisande eftersom barnen inte alls är bortglömda, utan neg-

ligerade. Inom socialtjänsten är de aktivt osynliggjorda och inte passivt glömda. Margareta 

Hydén, docent i socialt arbete vid Linköpings universitet, anser att socialtjänsten måste klara 

av uppgiften att identifiera barn som lever i en familj där det förekommer kvinnomisshandel. 

Detta kan dock vara svårt eftersom barnets symptombild kan vara missvisande på grund av att 

alla symptom ett barn uppvisar kan stämma in vid andra slags trauman.  Om vi går miste om 

våldperspektivet inom socialtjänsten kan ett barn förvisso bli hjälpt även av en ensidig utred-

ning, men viktig kunskap om barnets situation och behov av skydd kan gå förlorad (Moore, 

2004, s. 15).   
 

Alla barn har enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran 

och det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att de får den vård och det skydd de 

är i behov av. I detta arbete är socialtjänsten beroende av i vilken utsträckning den kan få 

uppgifter från andra myndigheter som kommit i kontakt med barnet eller familjen. Social-

tjänsten måste i varje ärende som rör kvinnor som misshandlats av den man de har eller har 

haft ett nära förhållande till, fråga ifall det finns barn som är inblandade och ta reda på vilket 

slag och vilken grad av fara de är utsatta för. Av 14 kap.§ socialtjänstlagen framgår att även 

andra verksamheter som kommer i kontakt med personer som är våldutsatta eller våldsbenäg-

na i sina hem måste observera ifall det finns barn inblandade i situationen (SoS, 2005, s. 19-

20). 

Socialtjänstens samverkansansvar 

PTS är också en vanlig diagnos för kvinnor som misshandlats. Traumatiseringen kan medföra 

en begränsning i kvinnans föräldraförmåga. Det betyder dock inte att kvinnan är oförmögen 

att ta hand om sitt barn under andra omständigheter, eller för gott. Att hon tillfälligt brister i 

sin föräldraförmåga beror på den extrema press hon befinner sig i eller har utsatts för. Här är 
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socialtjänsten ansvarsskyldig tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin (Nyberg, 2004, 

s. 17). Olika slags samverkande insatser krävs, enligt Socialstyrelsen (2005, s. 23-24), för att 

kunna hjälpa och stödja de barn som befinner sig i den komplexa situation där den förälder 

som ska ge skydd och omvårdnad antingen själv är hotad eller är den som utgör hotet. Enligt 

5 kap. 11§ socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar för brottsoffer som behöver 

stöd och hjälp. Detta kräver dock tillgång till olika slag av kompetenser och resurser, vilket 

innebär att samverkan bör ske mellan olika samhällsorgan, organisationer och andra berörda. 

Ansvaret för att utveckla denna samverkan har socialtjänsten enl. 5 kap. 1a § SoL. 

Stärkt skydd för barn 

Socialtjänstens ansvar för barn kommer bl.a. till uttryck i 1 kap. 2 § socialtjänstlagen, där det 

konstateras att åtgärder som rör barn ska särskilt beakta vad hänsyn till barnets bästa kräver.  

I syfte att stärka barnens rättsliga ställning och att öka skyddet för dem har lagändringar ge-

nomförts under senare år. Genom en lagändring 1 juli 2003 i 29 kap. 2 § BrB, ska ett högre 

straffvärde åsättas den som begått ett brott mot närstående barn, för att tydligare markera 

barns utsatthet då gärningsmannen till brottet är närstående till barnet (SoS, 2005, s. 18, 23). 

Det sociala arbetets skydds- och stödinsatser 

Centrala faktorer att beakta 

I arbetet med att hjälpa barnen att må bättre finns det en rad faktorer som är viktiga att tänka 

på. En grundläggande sådan är framförallt att stoppa pappans våld, att barnen får möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser och att göra livet mer förutsägbart för dem (Lind, 1996, s.29).  

För att exempelvis flickorna i vuxen ålder ska ha styrkan att välja bort osunda relationer och 

kanske sätta stopp för misshandel, krävs det att flickornas självförtroende stärks under upp-

växtåren. Det är förstås lika viktigt att stärka pojkars roll och identitet, för att kunna fungera 

utan att behöva ta till våld och annan maktutövning. Här kan skolans roll fungera som en ut-

omordentligt viktig stödjande faktor (Weinehall, 1997, s. 320). Moderns föräldraroll behöver 

rehabiliteras och barnens situation behöver uppmärksammas och synliggöras utåt i samhället. 

En kontakt med fadern kan vara positiv i de fall det är möjligt och barnen inte tar skada (Lind, 

1996, s.29). 

Vems är problemet? 

Seidel (1997, s. 9-10) betonar att ingen familj lever helt isolerad från sitt samhälle. Genom en 
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rad osynliga band påverkas familjen direkt och indirekt av den rådande ideologin och praxis 

som karakteriserar storsamhället. Weinehall (1997, s. 323)  anser att eftersom ”familjevåld 

som drabbar barn”, enligt socialtstyrelsen är ett folkhälsoproblem, borde det behandlas däref-

ter. Många berörda – exempelvis behandlare, forskare och professionella yrkesutövare – är 

rädda för mannen och istället för att tala om ”familjevåld som drabbar barn” som ett brott i 

sig, så talar man om kvinnomisshandel och kvinnovåld. Genom denna otydlighet döljs både 

brott och ansvarig brottsling. Carlsson (2005, s. 22) anser att; så länge vi  inte sätter fokus på 

de som utövar våldet, det vill säga männen, kommer vi aldrig att lyckas bryta  ner de patriar-

kala normer och värderingar som genomsyrar vårt samhälle. En aggressiv man kan enligt 

Weinehall (1997, s. 323) skrämma personalen vid socialtjänsten, men eftersom barn inte upp-

fattas som något att känna rädsla inför lämnas de åt sitt öde.  

 

Det är vanligt förekommande att kvinnomisshandel beskrivs som ett kvinnoproblem. Men 

enligt Hydén (1995, s.11), är kvinnomisshandel ett problem för oss alla. Den är ett problem 

för den  misshandlade kvinnan, eftersom hennes liv och hälsa är i fara. För den misshandlande 

mannen är den ett problem därför att den moraliskt tvivelaktiga handling som han utfört hotar 

både hans självbild och hans äktenskap. Vidare drabbas även parets barn, därför att de tvingas 

växa upp i en miljö gom är präglad av pappans maktutövning och moders och barnens under-

ordning. Arnell och Ekbom (1999, s. 9) menar att tillgängliga förslag på hur man kan stödja 

och  hjälpa barn med traumatiska upplevelser kan bidra till ett beaktande och erkännande av 

deras situation. 

Att våga sätta barnens och kvinnans intressen före mannens 

Maria Erikssons avhandling I skuggan av pappa (2003, s.316,327), innehåller intervjuer 

genomförda med socialtjänstens familjerättssekreterare, samt med kvinnor som misshandlats 

av sina män.  Eriksson pekar bland annat på de oavsedda konsekvenser som blivit en följd av 

samtida försök att skapa en jämställd fördelning av omsorgsansvaret för barn, att tillvarata 

barnens intressen vid skilsmässor och att omvandla frånvarande fäder till närvarande. Hon 

menar att tidigare studier har visat att män inte nödvändigtvis upphör att vara våldsamma vid 

en skilsmässa och att fäder, som inte tidigare ansträngt sig för att umgås med sina barn, börjar 

utnyttja sin umgängesrätt i syfte att trakassera barnens mamma.   

 

Som en möjlighet för att komma fram till den bästa lösningen på frågan om barnens vårdnad, 
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boende och umgänge använder sig ungefär en fjärdedel av de föräldrar som skiljs i Sverige av 

samarbetssamtal (Hydén, 2001, s. 113). Det finns dock inte några nationella riktlinjer för hur 

frågan om mäns våld mot kvinnor ska hanteras i utredningar om vårdnad boende och um-

gänge, vid avtalsskrivande eller vid samarbetssamtal (Eriksson, 2002, s.109). Mödrars ansvar 

för fäders föräldraskap då vårdnadsfrågan uppstår vid en skilsmässa, skapar ofta en paradoxal 

situation för den våldsutsatta modern i sitt försök att få gehör för att fadern i fråga är olämplig 

som förälder. Genom att hon synliggör hans brister kan hon riskera att själv bli tolkad som en 

dålig mor som ej förmått skapa en bra relation mellan far och barn. (Eriksson, 2003, s. 313). 

Erikssons tolkning är här att familjerättssekreterarnas handlingsutrymme begränsas av att de-

ras uppdrag är knutet till konstruktionen av släktskap som blodsband, dvs. till det gemen-

samma föräldraskapet och till barns behov av båda föräldrarna. Enligt föräldrabalkens givna 

uppdrag blir det i praktiken svårt för socialarbetarna att undergräva dessa konstruktioner och 

samtidigt framstå som professionella familjerättssekreterare (Eriksson, 2003, s. 318-319).  

 

Att hjälpa mamman är enligt Eliasson (1997, s.225) också till hjälp för barnet, varför det är 

viktigt att begrunda nödvändigheten av att ibland våga sätta barnens och kvinnans intressen 

före mannens. Metell (2002b, s.143) anser att misshandel och kränkningar mot mamman i 

första hand måste uppmärksammas och bearbetas innan bedömning görs huruvida mamman i 

sin person saknar förmåga till omsorg. Därmed bör socialtjänsten, enligt Ds (2001:73, s. 77) 

aktivt erbjuda hjälp och stöd åt kvinnor i misshandelssituationer.  

 

Eduards et. al. (2004, s.A4) anser att avsaknaden av en könsmaktsanalys i det praktiska arbe-

tet, och i mötet med det konkreta våldet, får allvarliga konsekvenser för våldsutsatta kvinnor 

och barn. Kvinnorna och deras barn försätts i fara då kvinnorna inte aktivt uppmanas att läm-

na den våldsamma mannen, då hon tvingas delta i samarbetssamtal under pågående fysisk och 

psykisk misshandel samt när våldutövande män definieras som goda fäder. Å andra sidan 

finns det enligt Hydén (1999, s. 449) en vanlig fråga som ställs angående misshandlade kvin-

nor; varför lämnar hon inte mannen?. Frågan innehåller en underton av kritik av offret, det vill 

säga kvinnan. En kvinna som stannar kvar med en misshandlande man, kan inte vara helt 

normal. Men som Hydén ser det så lämnar kvinnan alltid mannen, det är endast en fråga om 

när. Enligt Bergmark och Hamne Lundberg (1995, s.108) är det ofta för barnens skull som 

kvinnorna till slut bryter upp ur relationen. 
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Kompetens  

Familjer med misshandelsproblematik behöver kvalificerat stöd, vilket förutsätter god kun-

skap och insikt om själva problemet och dess konsekvenser. Möjligheten att bedöma om ett 

barn far illa är beroende av förmågan att skilja ut vad som är universellt respektive kulturellt 

bestämt från det som är unikt för det aktuella barnet i en speciell situation. En förmåga att 

kunna betrakta barnet som ett subjekt krävs för att upptäcka det unika hos barn. Denna kom-

petens är oerhört viktig för socialarbetare vid bland annat socialtjänstens individ- och familje-

omsorg (Hessle, 1996, s.161). 

 

Som jag nämnde tidigare så är det också grundläggande att hjälpa mamman för att därigenom 

kunna hjälpa barnen, Det psykosociala arbetet med kvinnor som utsatts för misshandel kräver 

goda kunskaper i kvinnopsykologi och erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor. För ett bra 

omhändertagande är Insikt i kvinnans ställning i samhället samt ett kvinnoperspektiv grund-

läggande. Inblick i samhällets resurser och kunskaper om olika terapiformer. Samtal som förs 

är ofta av Jag-stödjande –och lösningsinriktad karaktär där fokus ligger på våldstillfällena 

(Eliasson, 1997, s. 225; Rikskvinnocentrum, 2003, s. 18) 

 

Rikskvinnocentrum (2003, s. 18) presenterar psykosocial hjälp i fyra steg som kan erbjudas 

misshandlade kvinnor.  

 

1. Akut omhändertagande och samordning av resurser för att grundläggande praktiska pro-

blem ska kunna lösas 

2. Att ge stöd åt kvinnan genom rättslig process 

3. Samtalsterapi för att bearbeta det hon gått igenom 

4. Gruppterapi 

 

Momenten utredning, bedömning och behandling ingår i det psykosociala arbetet. I behand-

lingsarbetet kan exempelvis motivationsarbete, stödsamtal och bearbetande samtal ingå. Des-

sa kan även kombineras med sociala stödåtgärder. Att bearbeta sina upplevelser i grupp kan 

vara fruktbart för en del av kvinnorna som utsatts för våld. Förutom det psykosociala behand-

lingsarbetet, som är mer inriktat på både personlighet och miljö, utförs även psykoterapi som i 

huvudsak är inriktat på intrapsykiska processer (Rikskvinnocentrum, 2003, s. 18-19). 
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Vad behöver barnen för hjälp? 

Barn som bevittnat våld i familjen behöver hjälp med att överleva sin barndom utan bestående 

men. De skador som de fått av sina upplevelser tar givetvis lång tid att repareras, varför den 

primära målsättningen bör vara att de skall lära sig att förstå att de själva inte bär något ansvar 

för våldet, samt att ge dem ord för sina upplevelser och lov att uttrycka sina känslor (Eliasson, 

1997, s. 226-227). För att det ska bli möjligt att erbjuda stöd till barn som bevittnat våld i sina 

hem behövs det bland annat tid, kunskap, positiva initiativ och samarbete mellan olika sam-

hällsinstanser (Arnell & Ekbom, 1999, s.44). Enligt Lyckner (1997, s. 27) är kvinnomisshan-

del en familjehemlighet som barnen hjälper till att dölja, bland annat av lojalitet med föräld-

rarna, och att det är nödvändigt att kvinnorna får hjälp att våga börja berätta om eventuell 

misshandel, så att fler barn får möjlighet att göra det overkliga verkligt. Men även barnen be-

höver, enligt Arnell och Ekbom (1999, s. 11), mycket hjälp för att kunna närma sig det smärt-

samma.   

 

Även om barnen in i det längsta försöker skydda sina föräldrar, är de mer beskedliga i akuta 

krissituationer, till exempel vid polisingripanden eller andra åtgärder. Därmed är det också 

viktigt att inte bara se det som en möjlighet att skaffa information för att sedan lämna barnet, 

som då blivit utnyttjat och ännu en gång sviket. Både mammorna och barnen behöver bli 

lyssnade till, bli trodda och få stöd. Eliasson pekar på vikten av att alla som arbetar eller 

kommer i kontakt med barn som har det svårt, utvecklar beteendestörningar eller på andra sätt 

mår psykiskt dåligt, bör vara uppmärksamma på möjligheten av våld i hemmet som en tänk-

bar orsak, då dessa barn är fler än vi tror (Eliasson, 1997, s.226, 228). Det är viktigt att så ti-

digt som möjligt  ”se” de signaler som barnet visar. Hur mår barnet exempelvis i försko-

lan/skolan? Kan det koncentrera sig, är de stökiga och bråkiga? Kan de leka som ”vanliga” 

barn? Regler som finns i förskola/skola är många och kan för dessa barn vara svåra att anpas-

sa sig till. De kanske ”ständigt” överträder reglerna (”Vågar vi hjälpa varandra?”, 2005, s. 7). 

Var kan mammor och barn få akut skydd? 

Misshandel i nära relationer har en tendens att med tiden öka och bli allt allvarligare. Paret 

tycks vara fångade i en ond cirkel som de båda har stora svårigheter att ta sig ur. Männen har 

svårt för att sluta slå medan kvinnorna har svårt att bryta upp och lämna mannen även om allt 

talar för att de borde göra det för sin egen och sina barns säkerhets skull (Eliasson, 2000, s. 9) 

En mamma som utsatts för misshandel i hemmet har oftast ett mycket begränsat nätverk på 
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grund av att mannen kontrollerat och begränsat kvinnans livsutrymme. När kvinnan till slut 

lämnar mannen måste hon med polisens eller socialjourens hjälp hitta en flyktbostad. Kvinno-

jouren eller befintliga jourlägenheter finns dit mammor med barn kan fly. I Stockholm, Göte-

borg och Malmö finns det även kvinnohus med offentligt anställd personal att tillgå. Från ett 

kriscentrum kan misshandlade kvinnor få en stödperson, vilken ofta blir en livlina för många. 

Med hjälp av stödpersonen kan de hålla kvar en nära dialog och få stöd i mötet med olika 

myndigheter som till exempel socialtjänsten och polisen (Metell, 2002a, s. 24-25). Lundgren 

(1992, s. 11) anser dock att en svårighet med kvinnojoursarbetet är att de misshandlade kvin-

norna inte blir trodda, varken av myndigheter eller av omgivningen. Ansvaret för brotten 

läggs på kvinnorna själva, speciellt om de inte lämnat den misshandlande mannen. Därmed 

får inte heller kvinnorna och barnen någon hjälp. 

Åtgärder mot mäns våld 

För att skydda kvinnorna och barnen räcker det dock inte med att få våldet att upphöra för att 

skydda kvinnorna och barnen. En lösning på problemet måste även inrymma att något görs åt 

männen som utför våldet (Eliasson, 2000, s. 9). För att förhindra fortsatt våld menar Eliasson 

(1997, s.242) att behandling även för mannen kan vara viktig. Detta för att konfrontera honom 

med effekterna av hans våld och få honom att uppträda på annat sätt. Beroende på ur vilket 

perspektiv man uppfattar bakgrunden till deras övergrepp, råder det många olika meningar i 

fråga om vilka åtgärder som ska tillämpas.  Den tolkning som vilar på individuella avvikelser 

och en svår barndom har knappast någon preventiv effekt i ett större sammanhang. Att ge-

nomgå terapi och avhålla sig från fortsatt våldsutövande ger inte terapin någon effekt på nya 

fall. Eliasson anser att dessa män, förutom insatser som att nås av upplysningskampanjer om 

straffsatserna för den här typen av brott och terapi, måste straffas som ett tecken på att sam-

hället inte accepterar deras övergrepp.  

 

Enligt Naumburg (1998, s. 100) handlar det om att männen måste komma att se och erkänna 

sin terror i dess helhet, för att de ska kunna skaffa sig förmågan att förändra den i sin helhet.  

Samhällets ansvar i stort är, som Ingvardsson (1997, s.152) påpekar, att inte blunda när det 

nås av uppgiften att en kvinna blir misshandlad och hotad. Endast ett fåtal fall av kvinnomiss-

handel drivs vidare av åklagare idag. Detta visar på att samhället fortfarande inte vill se detta 

brottsområde, vilket leder till att kvinnorna och deras barn blir lidande. En förutsättning för att 

kunna åstadkomma en ändring i frågan är att samhället ägnar detta brottsområde lika stor 
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uppmärksamhet som all annan brottslighet. 

Olika behandlingsmodeller 

En hel del specialverksamheter, vars syfte är att hjälpa och stödja barn som bevittnat våld,  

har startat under senare år. Den vuxnes kunskap om utsatta barns situation och att visa förtro-

ende för barnen ökar möjligheterna till att barnen lättare ska kunna öppna sig och berätta om 

sina upplevelser.  Att direkt få arbeta med traumat ger barnen en snabb avlastning.  

(Hindeberg, 1999, s. 117-118, SOU 2001:72, s. 293-294). 

 

 

Nedan följer tre behandlingsmodeller som har fokus på de specifika förhållanden som rör barn 

som bevittnat våld i sina familjer. 

 

-Trappan 

En behandlingsmodell kallad för ”Trappan” för individuella krissamtal som utvecklats vid 

Rädda Barnen används vid flera olika verksamheter och inom socialtjänsten i flera av landets 

kommuner runt om i Sverige bland annat vid BUP Bågen i  Stockholm, Kriscentrum för barn 

:Lysmasken i Lund, Camulus och projekt Nyckelfrid i Nyköping samt Trappan i Uppsala. 

Ett samarbete mellan båda föräldrarna, både offer och förövare rekommenderas, dock betonas 

det att barnets rätt att få stöd måste få komma i första rummet. Syftet med samtalen är att bar-

net steg för steg ska förmås tala om våldet. I denna process växer förtroendet mellan barnet 

och behandlaren gradvis fram. Det första steget är kontakt. Fokus ligger i att försöka etablera 

en god kontakt med barnet. Andra steget i modellen är rekonstruktion. Tillsammans med bar-

net återskapar behandlaren våldhändelsen med hjälpa av barnets berättelse och tillgängliga 

fakta. Under det sista steget, kunskap, försöker man få barnet att förstå vad som händer då 

men upplever traumatiska händelser och vilka reaktioner som är vanliga. Barnet får också 

upplysning om vart det kan vända sig om det skulle behöva hjälp i framtiden (SoS, 2005, s. 

29, 32-49). 

 

-Nätverksarbete   

I arbetet med familjer och barn där det förekommer våld använder sig exempelvis Resurstea-

met i Gävle av nätverksarbete (SoS, 2005, s. 31). Målet med nätverksarbete är att identifiera 

formella och informella sociala nätverk, utvidga dem och mobilisera dem till hjälp för barnet. 
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Tanken är att skapa ett ömsesidigt beroende mellan barnet och andra personer (Payne, 2002, s. 

210). En annan definition av nätverk är att de utgörs av de människor som – frivilligt eller 

ofrivilligt – samverkar kring den problematik som fört en hjälpsökande till en hjälpare. Det 

kan exempelvis vara av speciell betydelse för barn som utsatts för våld mot mamman om det 

även får kontakt med en bra person ur pappans nätverk (SoS, 2005, s. 31). En förälder är alltid 

med under samtalen och syftet med samtalen är att förbättra barnens situation genom att stär-

ka föräldrarna. Barnet får rita nätverkskartor och prata om hur relationen ser ut mellan barnet 

och dess nätverk. Tanken är att barnet kan skyddas av nätverket om det inte längre är en 

”hemlighet” att det förekommer våld inom familjen. Något som tydligt kommer fram i barn-

samtal hos barn som bevittnat våld i familjen är känslor av rädsla, ensamhet och ansvar för 

den ene eller bägge föräldrarna. En mobilisering av ett nätverk kan bryta en sådan känsla av 

ensamhet och ge en kraftig signal till barnet om att han/hon inte är ensam (SoS, 2005, s. 31, 

42-44).  

 

-Minnesotamodellen/Children are people too 

Children are people too, är Minnesotamodellens barngruppsverksamhet som inspirerat bland 

annat Frideborg i Norrköping och Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn i 

Malmö. Modellen innehåller ett familjesystemiskt tänkande där syftet är att hjälpa barnen att 

berätta och bearbeta våldsupplevelserna, att motivera mamman att ge barnen sin tillåtelse att 

släppa på familjehemligheten samt att ge känslomässigt stöd och kunskap om våld (SoS, 

2005, s. 30,41,44).  
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6. ANALYS 

Det resultat som redovisades i det föregående kapitlet kommer jag här att analysera utifrån 

barnperspektivet samt ett systemteoretiskt perspektiv, vilka presenteras var för sig i kapitel 2 

respektive 4. 

Barnens livsvillkor 

Utgångspunkten i barnperspektivet handlar bland annat om att sätta barnets bästa i främsta 

rummet och om barnets rätt att säga sin mening. Detta innebär att se till barnets egen syn på 

sin tillvaro (SOU, 20001:72, s. 92-94). Barn är långtifrån passiva mottagare av påverkningar-

na från miljön omkring dem och det kan  konstateras att de barn som fått bevittna våld i famil-

jen bär på upplevelser som på sikt sätter djupa spår i dessa barns personlighet. Forskningen 

om barn som lever med våld i sin vardag reagerar som om de själva utsatts för våldet. De kan 

bland annat bli rädda och vaksamma gentemot andra människor. De kan bli aggressiva eller 

stänga av sina känslor. En del barn kan utveckla pessimistiska åsikter om sin egen förmåga att 

påverka sin situation och möta motgångar i framtiden utan att tro på att de kan göra något åt 

det för att få det bättre. 
 

I enlighet med Bronfenbrenners miljöstrukturer, är mikrosystemet hemmet den primärmiljö 

som barn utvecklas i, där de gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. Balans i familje-

systemet förutsätts enligt Klefbeck och Ogden (1995, s. 20, 34-35) av ömsesidighet i relatio-

ner, vilket handlar om att samspela på ett sätt som förmedlar respekt. Om en av föräldrarna 

kontrollerar och dominerar familjen, rubbas balansförhållandet till barnets nackdel eftersom 

alltför auktoritära primärmiljöer ger barn mindre goda utvecklingsmöjligheter.  

 

Det framkommer i resultatet att det idag inte finns några säkra uppgifter på hur många barn i 

Sverige som lever med våld i familjen eftersom mörkertalet är så stort. Till problemet med att 

upptäcka den här typen av familjer hör att de kan sägas vara slutna system, vilket innebär att 

det inte sker något utbyte av energi över gränserna. Om en sådan isolering inte bryts kommer 

systemet, enligt Öquist (2003, s.28-29) att genomgå en tilltagande ritualisering och förstel-

ning, vilket utgör förstadiet till desorganisation och slutligen sönderfall av systemet som hel-

het. Detta eftersom behovet av självkontroll leder till att man försöker hålla de sociala kontak-

terna så sporadiska och ytliga som möjligt. Långvariga relationer blir farliga, då de hotar att 
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avslöja ens stigma.  

 

Payne (2002, s. 198) anser att människan är beroende av olika system i närhet för att kunna 

leva ett tillfredsställande liv. Hon är beroende av både informella, formella -och sociala sy-

stem. I materialet framgår det att barnen i dessa familjer fostras till att inte berätta om hem-

förhållandena för utomstående eftersom ett avslöjande skulle kunna innebära att det skulle 

börja pratas om familjen bakom ryggen på dem eller att myndigheter blir inblandade och 

splittrar familjen. Barnen har därmed saknat socialt stöd, kamrater och vuxenkontakter. Dessa 

faktorer har lett till att tystnaden blivit bestående och att hjälpinsatser för barnen uteblivit.  

 

Det finns dock extra motståndskraftiga barn eller maskrosbarn, som lyckas lösa sina svårighe-

ter och skapa ganska bra livsvillkor, trots sina svåra upplevelser. Somliga barn lyckas bryta 

mot det traditionella linjära orsaks-verkanförhållandet och utvecklas mot alla odds och över-

lever, både fysiskt och mentalt, under svåra uppväxtbetingelser. De motståndskraftiga barnen 

bemästrar sin stress och sina motgångar med hjälp av att utnyttja sina egna resurser eller re-

surserna i sitt nätverk. Detta ligger i linje med Klefbeck och Ogdens (1995, s. 140) beskriv-

ning av hur relationer både i och mellan olika miljöstrukturer påverkar utvecklingsprocessen 

hos barn, där man ser till barnet i hela dess komplexa tillvaro och utveckling. 

   

Sammanfattande kommentar 

Barn är inte passiva mottagare av påverkningarna från miljön de lever i. Hemmet är ett mikro-

system där barnet utvecklas, gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. Hela detta system 

påverkas negativt om en förälder utövar makt och dominans eftersom detta leder till att balan-

sen rubbas i familjesystemet. Upplevelserna av våldet lämnar djupa sår i barnets psyke som 

kan yttra sig i bland annat misstänksamhet, aggressivitet och dåligt självförtroende. Eftersom 

dessa familjer är slutna system där barnen fostras att inte berätta om hemförhållandena för 

utomstående, har barnen därmed saknat socialt stöd, kamrater och vuxenkontakter. På grund 

av denna tystnad har hjälpinsatser för dessa barn ofta kommit i skymundan. Detta strider full-

ständigt mot barnperspektivet där det grundläggande elementet är att sätta barnets bästa i 

främsta rummet. En del av de utsatta barnen är emellertid extra motståndskraftiga och som 

mot alla odds lyckas hantera och överleva sina svåra upplevelser.  
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Socialt arbete med barn som fått bevittna våld i familjen 

Inom allt behandlingsarbete har det på senare år skett en allmän utveckling vid diagnos och 

behandling där man har en ekologisk syn på klienten, det vill säga i hela sitt sammanhang 

(Öquist, 2003, s10). Det framkommer i materialet att en medvetenhet hos exempelvis social-

tjänsten måste öka beträffande förekomsten av våld inom familjen, dess orsaker och konse-

kvenser. Socialtjänsten bör också samarbeta med andra verksamheter för ett gott resultat.  

Genom att man ”lägger ihop pusslet” erhålls en helhetssyn som gör att en bedömning av vilka 

åtgärder som behöves vidtas med större säkerhet än om en myndighet är ensam deltagare.  

 

Beträffande barnperspektivet, är det viktigt att vara medveten om att den innehåller olika di-

mensioner. Det vill säga det vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets 

eget barnperspektiv (SOU, 2001:72, s. 93-94). Det innebär att Socialtjänsten måste vara upp-

märksam i varje ärende som rör kvinnor som misshandlats av en man de lever tillsammans 

med och fråga ifall det finns barn som är inblandade. Det krävs här också en stark medveten-

het om risken för att vuxenperspektivet tar överhanden samt att lika stor vikt måste läggas vid 

barnets vilja och behov som för de vuxna.  

 

Nätverksarbete och barn 

I resultatet har det har visat sig att känslor av rädsla, ensamhet och ansvar för den ene eller 

bägge föräldrarna ofta framkommer hos dessa barn. Men barnet känner trygghet i att det är 

fler som vet om dess situation och att det finns personer det kan vända sig till. Enligt Payne är 

en av fördelarna med ett systemperspektiv till exempel att det lägger större vikt på förändring 

av omgivningen än vad psykologiska synsätt gör. Den möjliggör därmed en hantering av so-

ciala aspekter i det sociala arbetet.  I det sociala arbetet med barn används de systemteoretiska 

teorierna i form av bland annat nätverksarbete, där målet är att mobilisera barnets stödsystem 

i en krissituation (Payne, 2002, s. 196). Med tanke på Bernler och Johnssons (2001, s. 60, 73) 

idéer är detta dock inte helt problemfritt. Bernler och Johnsson menar att när man i det 

psykosociala arbetet väljer att påverka en del av ett system, exempelvis ett barn som fått be-

vittna våld i sin familj, så säger helhetsbegreppet och den ömsesidiga påverkan inom systemet 

att resten av systemet kommer att påverkas samtidigt. Men om man väljer att endast påverka 

en del av systemet, måste behandlaren räkna med motkrafter från andra delar av systemet.  

Feed-back mekanismer ger systemet information om störningar i jämvikten och vid obalans i 
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systemet aktiveras homeostatiska mekanismer för att den aktuella strukturen skall återställas. 

Dessa motkrafter kan ibland vara så starka att någon egentlig förändring aldrig kommer till 

stånd så vitt inte hela systemet (det vill säga hela familjen i det här fallet) deltar i behandling-

en. 

Hela familjen i terapi 

Det framgår i resultatet att trakasserierna och våldet mot mamman nödvändigtvis inte upphör 

vid en skilsmässa. Det framgår även att relationen mellan barnet och fadern behöver utvecklas 

och att en kontakt med fadern ändå kan vara positivt för barnet i de fall det är möjligt.  

Familjeterapins två grundhållningar är enlilgt Lundsbye et al., (2000, s. 67-68, 273) att accep-

tera och gå samman med familjen och dess medlemmar, dels att utmana och arbeta med dess 

dysfunktionella delar. Eftersom målet med familjeterapi inte innebär att till varje pris hålla 

ihop familjen och en separation kanske till och med är bestämd, blir målet att kunna genomfö-

ra separationen på bästa möjliga sätt.  

Sammanfattande kommentar 

Barn som fått bevittna våld i hemmet behöver få en signal om att de inte är ensamma i sin 

kaotiska värld. Det framkommer i litteraturen att en ökad medvetenhet hos socialtjänsten ef-

tersökes beträffande förekomsten av våld inom familjen, dess orsaker och konsekvenser. En 

mobilisering av ett nätverk till stöd för barnet i en krissituation kan bryta känslor av övergi-

venhet, rädsla och ansvar för den ene eller bägge föräldrarna. Ett barnperspektiv innebär här 

att kunna beakta varje barns vilja och behov och försöka förstå det utifrån sitt sammanhang. 

Att gå in för att påverka endast en del av systemet kan förvisso leda till att motkrafter aktive-

ras för att återställa strukturen i systemet. Därmed kan hela familjen behöva behandling i form 

av familjeterapi. Syftet är inte att till varje pris hålla ihop familjen, utan för att arbeta med 

dess dysfunktionella delar och även att stödja familjen genom en separation, om den redan är 

bestämd.  
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7. DISKUSSION 

Den övergripande frågeställningen som varit i fokus under arbetet med denna kunskapsöver-

sikt är hur man inom forskningen beskriver livsvillkoren för de barn som fått bevittna våld i 

familjen och hur kan man inom det sociala arbetet skydda och stödja de utsatta barnen. Även 

barnkonventionens barnperspektiv- och socialtjänstens ansvar har presenterats och kopplats 

till barnens situation och det sociala arbetets hjälpstrategier för att ge en mer övergripande 

beskrivning av fenomenet. Nedan följer en sammanfattning av resultatet. Avsnittet innehåller 

även en kort metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

Sammanfattning av resultatet 

De barns livsvillkor som illustreras i det material jag funnit, är av dramatisk natur. Vissa un-

dantag finns dock, där de extra motståndskraftiga barnen beskrivs, som mot alla odds klarar 

sig igenom sina svåra upplevelser. Författarna beskriver annars genomgående barnens situa-

tion som traumatisk. Att som barn bevittna våld mellan föräldrarna sätter sina spår med olika 

symptom, varav en del kan visa sig senare i livet. Många av barnen har fruktansvärda minnes-

bilder av sina upplevelser som de behöver bearbeta. De beskriver även hur så få av dessa barn 

som faktiskt uppmärksammas och får hjälp. Trots att vi, enligt Arnell och Ekbom (1999, s. 

11), har ett tämligen väl uppbyggt socialt skyddsnät i Sverige, så faller denna grupp av barn 

igenom. Skälen till det är många, exempelvis bristande rutiner och samarbete mellan olika 

myndigheter och andra verksamheter som kommer i kontakt med barnen. För dessa barn är 

det viktigt att få berätta, och de behöver mycket hjälp för att kunna närma sig det smärtsam-

ma.  

 

Genom att belysa hur de barns situation ser ut som lever med våld i sina hemmiljöer kan, som 

även Lind (1996, s.29) säger, en rad egna slutsatser göras om vilka konsekvenserna kan bli 

ifall detta skadliga våld inte upphör och barnens behov inte lyfts fram och synliggörs.  

Principen om barnets bästa innebär att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder och på alla nivåer i samhället där barn på något sätt berörs. Bedömningen av vad som 

är ett barns bästa måste alltid göras individuellt inför varje beslut och bygga på kunskap 

(SOU, 2001:72, s. 95). Enligt min mening visar litteraturgranskningen att det finns ett rikt 

utbud och många passande metoder för hur man inom det sociala arbetet kan skydda och stöd-

ja barn som lever i våldsmiljöer. Det viktiga tycks dock vara, som SoS (2005, s.17) beskriver 
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det, att arbeta med hela familjen i olika kombinationer och söka se till helheten, istället för att 

kategorisera en familjs sociala problem och ”ta en sak i taget”.  

Metoddiskussion 

En nackdel med en selektiv kunskapsöversikt som metod är att jag endast har behandlat en 

begränsad del av den litteratur som skrivits om barn som lever med våld i sina hemmiljöer. En 

annan nackdel är att det finns uppenbara begränsningar i att tolka och analysera sekundärdata 

eftersom urval och tolkning redan är utfört åtminstone en gång. Fördelen med att genomföra 

en kunskapsöversikt är att man får en bred överblick över ett ämnesområde. Att jag använt 

mig av både barnperspektivet och systemteoretiskt perspektiv som analysverktyg har ökat 

möjligheten till en bredare tolkning och överblick av ämnesområdet. Jag valde att använda 

mig av de valda perspektiven då jag finner dem lämpliga för att de fokuserar på principen om 

barnets bästa respektive familjen som ett socialt system. Studiens resultat kan sägas peka ut 

den misshandlande parten som upphov till problemen, det vill säga skulden till misshandels-

problematiken förläggs i en specifik del av systemet. Därmed ter sig systemteorin dock något 

otillräcklig som analysverktyg av barn som lever i misshandelsmiljöer eftersom systemteorin i 

princip inte medger ett sådant skuldbeläggande. Att skuldbelägga mannen i det här fallet kan 

sägas få stöd av själva ämnets natur. Trots det har jag haft som mål att försöka vara neutral 

och objektiv. 

Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har jag haft för avsikt att ge en helhetsbild av de barns situation som lever i 

våldsmiljöer och hur man inom det sociala arbetet kan hjälpa dem. Det skulle även vara in-

tressant att mer utförligt redogöra för olika praktiska tekniker som finns beskrivna i litteratu-

ren. Eftersom det material jag använt mig av varit begränsat till endast svensk litteratur, skulle 

det därför vara givande att undersöka även internationella förhållanden i ämnet och göra jäm-

förelser mellan olika länder. Under studiens gång har jag även upplevt att det saknas litteratur 

om vuxna som fått bevittna våld i barndomen och beskrivningar om hur de har klarat sig ge-

nom livet. För att få en djupare förståelse för dessa barn skulle det därmed vara givande att 

utföra en studie med intervjuer på vuxna personer som bevittnat våld i sin barndom. 
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