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Abstract 
 
Uppsatsens syfte var att öka förståelsen och kunskapen om de barn som bevittnat våld mellan 
närstående i familjen. Frågeställningarna var: 1) Hur beskrivs barns, mödrars och behandlares 
röster i litteraturen om barn som bevittnat våld i familjen? 2) Vad har våldet för konsekvenser för 
barnen enligt mödrar och behandlare? 3) Hur diskuteras lagstiftning, insatser och behandling i 
litteraturen om barn som bevittnat våld i familjen? En selektiv kunskapsöversikt med en 
illustrativ intervju med en behandlare genomfördes för att besvara frågeställningarna. Resultatet 
analyserades ur ett multidimensionellt perspektiv med hjälp av socialkonstruktivistisk teori, 
anknytningsteori samt systemteori med ett rollperspektiv. Det som framkom i studien var att barn 
som bevittnat allvarliga våldshändelser i hemmet upplevde ett trauma vilket kunde leda till 
posttraumatiska stressyndrom hos barnet. Över hälften av barnen i litteraturen hade också själva 
blivit misshandlade. Barnen utvecklade olika copingstrategier för att kunna hantera situationen i 
familjen. Dessa strategier såg olika ut beroende av faktorer som ålder, utvecklingsfas samt 
personliga egenskaper hos barnet. För att barnet skulle kunna bearbeta de traumatiska 
upplevelserna ansågs behandlingsinsatser i form av krissamtal eller gruppverksamhet vara 
lämpliga åtgärder. Fungerande nätverk i form av goda vuxenkontakter och sunda 
kamratrelationer ansågs verka skyddande och minska riskerna för att långvariga psykiska 
problem utvecklades hos barnet.   
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1. Inledning 
 
Denna uppsats diskuterar barn som utsatts för att bevittna våld i familjen. Vilka är konsekvenserna 
av att ha bevittnat våld och vad för sorts behandling finns för barn som upplevt våld i hemmet? 
Rädda Barnen uppskattar att mellan 85 000- 200 000 barn per år bevittnar våld i hemmet men inga 
säkra siffror finns att tillgå (Arnell & Ekbom, 1999; Socialstyrelsen, 2005). Dessa barn har till stor 
del varit en glömd grupp i samhället (Almqvist & Janson, 2000). Enligt en undersökning som 
genomfördes i sex kommuner av Rädda Barnen 2002, hade mindre än en tredjedel av de barn som 
bevittnat våld kommit till socialtjänstens kännedom (Linderot, 2003). Rädda Barnen har också 
funnit stora brister gällande samverkan mellan myndigheter vid kvinnomisshandel. Vid genomgång 
av polisanmälningar om misshandel saknas information om barn i familjen i 40 procent av 
anmälningarna (Linderot, 2003). Det är således få av de barn som utsatts för att bevittna våld i 
familjen som uppmärksammas och får den hjälp de behöver. 
 

         Enligt en av statens offentliga utredningar om barnmisshandel (SOU 2001:72:24) bör 
barnmisshandel definieras som när en vuxen person utsätter ett barn för psykiskt eller fysiskt våld, 
sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. 
Vidare specificerar man att: ”Psykisk misshandel kan också vara att barnet tvingas bevittna (se 
eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö våld eller hot om våld är ett ofta förekommande 
inslag.” (SOU 2001:72:25). Med andra ord kan man konstatera att barn som bevittnat våld också 
kan anses vara  utsatta för misshandel.  

 
Barnen kan drabbas antingen direkt eller indirekt av våld i familjen, vissa barn ser inte våldet utan 
hör det ifrån sina rum, andra är närvarande eller blir själva misshandlade i samband med våldet mot 
mamman (Hällberg, 2004; Metell, 2001; Almqvist & Broberg, 2004). För barn är allt våld grovt, 
och att bevittna hur en närstående brukar våld mot mamma är traumatiserande (Hällberg, 2004; 
Metell, 2001; SOU 2001:72). De psykiska effekterna blir också mer omfattande och av annan 
karaktär när hotet kommer från en närstående än om hotet kommer från en utomstående. Föräldern 
borde vara den person som barnet ska få kärlek och omsorg ifrån (Almqvist & Janson, 2000). 
Misshandeln av modern pågår i många fall redan under graviditeten vilket medför att åtskilliga 
barn upplever våldet från födseln (Almqvist & Broberg, 2004; Hällberg, 2004) 
 
Behandling av barn som bevittnat våld i sina hem är en relativt ny företeelse. Flertalet av de 
verksamheter som finns för barn som bevittnat våld i hemmet startade under 2000-talet, enbart sex 
av dessa insatser startades mellan åren 1995-1999 vilket tyder på att behandling för barnen varit ett 
eftersatt område (Eriksson, 2006:8). Tre lagändringar som gynnar barn som bevittnat våld mot 
närstående trädde i kraft den 15 november 2006. Barn som bevittnat våld i hemmet har nu status 
som brottsoffer med rätt till brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen. Ett förtydligande i 
socialtjänstlagen klargör också att barn som bevittnat våld i hemmet är brottsoffer och kan behöva 
särskilt stöd. Målsäganden skall också i fler situationer än för närvarande få information om vilka 
bestämmelser som gäller för meddelande av besöksförbud, något som även kan gagna barnen. 
Information skall lämnas bland annat när en gärningsman skall friges eller beviljats permission 
(Prop. 2005/06:166:1). En hel del har alltså skett bara under det senaste året för att lyfta upp frågan 
och synliggöra problematiken kring de barn som bevittnat våld av och mot närstående, varför jag 
anser att detta ämne är mycket aktuellt och intressant att studera vidare. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen och förståelsen om de barn som utsatts för att 
bevittna våld mellan närstående i familjen.  
 
1.2 Frågeställning 

 
1)  Hur beskrivs barns, mödrars och behandlares röster i litteraturen om barn som bevittnat 

våld i familjen? 
2) Vad har våldet för konsekvenser för barnen enligt mödrar och behandlare? 
3) Hur diskuteras lagstiftning, insatser och behandling i litteraturen om barn som bevittnat 

våld i familjen? 
 
1.3 Begreppsförklaring 

1.3.1 Barn 
Här används Socialtjänstlagens definition enligt 1 kap. 2 § Med barn avses alla människor under 18 
år.  

1.3.2 Barn som bevittnat våld 
Begreppet barn som bevittnat våld anger de barn som tvingats se eller höra våld i sin närmiljö eller 
som lever i en miljö där våld eller hot om våld är ett ofta förekommande inslag (SOU 2001:72:25).  

1.3.3 Barn som upplevt våld  
Detta begrepp används i denna uppsats synonymt med barn som bevittnat våld, se ovan, men kan 
betraktas som ett något starkare uttryck. Barnet kan ha tvingats se, höra eller delta i våldet och 
begreppet uppleva kan anses ge en mer rättvisande bild (SOU 2006:65:96).  
 
1.4 Disposition 
Denna uppsats inleds med inledning, syfte, frågeställning och begreppsförklaring. En allmän 
bakgrund av kunskapsläget ges i kapitel två. I kapitel tre presenteras de valda teoretiska 
perspektiven; anknytningsteori, socialkonstruktivism och systemteori med ett rollperspektiv. Efter 
detta redogörs för uppsatsens metoddel i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras resultatet genom en 
redovisning av uppsatsens centrala teman samt en illustrativ intervju med en behandlare. 
Avslutningsvis presenteras analys och diskussion i kapitel sex och sju. Uppsatsen läses med fördel 
enligt den kapitelindelningen som gjorts. 
 
2. En allmän bakgrund 
 
Nedan redogörs för ett antal fakta som kan komma att vara intressanta för att placera in det valda 
problemområdet i sin kontext. För att förstå vad som är specifikt för de barn som bevittnar våld i 
sina familjer är det av vikt att presentera sammanhanget dessa barn lever i.  Genom att synliggöra 
våldet och ge olika tänkbara orsaker till det, kan förändringar bli möjliga. Det är också tanken med 
denna kunskapsöversikt, genom att lyfta fram barnens utsatta position kan kanske också lösningar 
och förbättringar utvecklas. 
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2.1 Mäns våld mot kvinnor 
På senare år har det internationella arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor tagit fart. 1993 
gav FN ut en Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, där våldet ses som ett uttryck för 
ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor och män som grupp anses vara överordnade 
kvinnor som grupp. I deklarationen definieras också våld mot kvinnor som ett samhällsproblem 
(Eliasson & Ellgrim, 2006:10).  I Sverige kom utredningen Kvinnomisshandel 1983 från 
Socialdepartementet, och tio år senare tillsatte regeringen Kvinnovåldskommissionen som hade till 
uppgift att göra en översyn av frågor rörande våld mot kvinnor. Kvinnovåldskommissionens arbete 
mynnade ut i propositionen Kvinnofrid (1997/98:55) som resulterade i Kvinnofridsreformen, ett 
åtgärdsprogram med skärpt lagstiftning som följd. Brottet grov kvinnofridskränkning är ett resultat 
av reformen och innebär att om en man begått upprepade brottsliga gärningar mot en kvinna han 
bor eller har bott tillsammans med, som kränkt kvinnans integritet och varit ägnade att allvarligt 
skada hennes självkänsla, så skall han dömas till grov kvinnofridskränkning i minst sex månader 
och max sex år. Detta innebär att särskild hänsyn tas till det systematiska i mannens beteende och 
att ett längre straff kan utdömas när brotten läggs samman än de hade gjort var för sig. (a.a.) 
Kvinnofridsreformen har varit ett viktigt led i bekämpandet av misshandel av kvinnor.  
 
Antalet polisanmälda fall av misshandel mot kvinnor var drygt 24 000 år 2005. Av dessa fall var ca 
75 procent av kvinnorna bekanta med gärningsmannen (Eliasson & Ellgrim, 2006:26). Samma år 
anmäldes också drygt 2000 fall av grov kvinnofridskränkning. Ibland har våldet dödlig utgång, 
enligt Brottsförebyggande rådet avlider ca 16 kvinnor per år av våld som orsakats av en närstående 
man (a.a. 27). Den polisanmälda andelen brott anses dock vara en bråkdel av det faktiska antalet. 
Enligt beräkningar kommer man närmare sanningen om man multiplicerar antalet anmälningar med 
siffran fyra, vilket skulle innebära att ca 100 000 kvinnor per år blir misshandlade (a.a. 26). I en 
genomgång av polisanmälningar om misshandel, utförd av Rädda Barnens år 2002, saknades 
information om barn i familjen i 40 procent av fallen (Linderot, 2003). Enligt en artikel i 
Läkartidningen har den rapporterade kvinnomisshandeln i Sverige ökat med 30 procent under 
1990-talet och en fördubbling av misshandel av förskolebarn har skett (Almqvist & Jansson, 2000). 
Ingen vet säkert hur många barn som tvingas bevittna våld i hemmet men uppskattningsvis drabbas 
ca 85 000- 200 000 barn per år. (Arnell & Ekbom, 1999; Socialstyrelsen, 2005). I vissa kommuner 
kommer mindre än en tredjedel av dessa barn till socialtjänstens kännedom (Linderot, 2003). 
 
2.2 Våldets förklaringsmodeller 
Det finns många olika förklaringar till varför män utövar våld mot de kvinnor de lever med, såväl 
individuella, strukturella och kulturella förklaringsmodeller existerar. Det är ett hett ämne och vida 
omdebatterat. På senare tid har dock strukturella teorier som fokuserar på könsmaktsordningen och 
våldet som en del av diskrimineringen av kvinnor i samhället dominerat (Eliasson & Ellgrim, 2006: 
18). De förklaringar som utgår ifrån en individnivå menar att de män som slår har olika sorters 
problem som t ex psykisk sjukdom, alkoholism, en problematisk barndom där de själva blivit 
misshandlade eller att de är kriminella. Den strukturella förklaringsmodellen utgår till stor del från 
hur samhället är strukturerat och hur det påverkar oss. Familjelivet är t ex föremål för lagstiftning 
som t ex familjerätten vilket påverkar hur vi beter oss. Även patriarkala strukturer där kvinnor är 
underordnade män (könsmaktsordningen) bidrar till att forma våra handlingar (a.a.19). Den 
kulturella förklaringsnivån behandlar könsrelationer som kan anses kulturellt betingade, t ex de 
normer som påverkar hur en man, respektive kvinna förväntas bete sig i olika kulturer. Det finns 
många outtalade normer om hur män och kvinnor skall vara i samhället. När dessa normer 
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internaliserats medför det att vi skapat en omedveten bild av hur världen är. Kvinnofientliga 
värderingar kan därför anses bli en naturlig del av vardagen för såväl män som kvinnor. Detta kan 
enligt Eliasson och Ellgrim (2006) göra att kvinnor står ut med behandling de inte borde acceptera. 
En norm kan vara att det är naturligt för män att ta till våld (a.a.). Självklart kan också andra bilder 
av mannen internaliseras på liknade sätt, t ex bilden av att män inte är lika bra på omvårdande 
sysslor som kvinnor. Dessa normer påverkar bilden av såväl mannen som kvinnan. Enligt 
Margareta Hydén (1995) som varit en tongivande röst i Sverige inom ämnet kvinnomisshandel, är 
det viktigt att man ser misshandel som något som har såväl en individuell som samhällelig och 
kulturell bakgrund. Hon understryker också att den strukturella förklaringsmodellen ger en 
värdefull förståelse, men att den också har en tendens att förringa komplexiteten i problemet. Hon 
anser att om man enbart ser kvinnomisshandel som ett exempel på det generella förtrycket av 
kvinnor i samhället, så minskar möjligheterna för både mannen och kvinnan att se sig som 
handlande subjekt. Samhället blir istället subjektet och mannen och kvinnan blir offer för 
samhällsstrukturen. Hon beskriver hur kvinnan blir offer för både mannens våldsutövning och en 
underordnad kvinnoroll. Mannen blir ett offer för mansrollen som påtvingar honom en överordnad 
position. Detta skulle kunna anses minska parternas handlingsutrymme och förmåga till att lösa 
problemet. För att få en helhetsförståelse betonar Hydén alltså vikten av både ett kulturellt och 
individuellt perspektiv vid sidan av den strukturella förståelsen av fenomenet kvinnomisshandel.  
 
2.3 Vilka är förövarna 
Det är lätt att få en bild av att det enbart är män som är aggressiva och vänder sin ilska utåt. Det 
förekommer dock att även kvinnor brukar våld, men detta område är mindre utforskat. Enligt 
Eliasson och Ellgrim (2006) utförs ca 3-5 procent av alla kända fall av partnervåld av kvinnor. I 
jämförelse med männens våldsutövning anser jag detta vara en liten del av det våld som sker i 
samhället. Vissa forskare menar att kvinnor är lika våldsbenägna som män medan andra anser att 
våldsanvändning i alla kulturer är något som är förbehållet män. De flesta forskare är dock överens 
om att kvinnor inte är lika aggressiva som män och att det våld kvinnor utövar inte är lika 
skadeframkallande som mäns våld. Det finns inga rapporter som visar att kvinnor skulle använda 
tillhyggen för att kompensera att de är fysiskt svagare. Inte heller att de utövar psykologiskt 
förtryck, trakasserar eller hotar sina män efter en skilsmässa (a.a. 21). Man har däremot sett att när 
kvinnor brukat våld har det ofta varit för att få slut på mannens våld och för att försvara sig (a.a. 
22).  Män som misshandlar sin partner återfinns i alla samhällsklasser även om vissa grupper är 
överrepresenterade i statistiken. Enligt Almqvist och Janson (2000) är risken för hustru- och 
barnmisshandel störst i familjer med låg social status, bedömt efter utbildningsnivå, yrke och 
ekonomi. Enligt forskningen är också övervåld mot barn i de allra flesta fall knutet till att 
föräldrarna brukar våld mot varandra. I praktiken är det modern som misshandlas av fadern även 
om det förekommer att kvinnan kan vara våldsverkare (a.a. 4096). I den officiella statistiken är det 
alltså en överrepresentation av missbrukare, kriminella och män med låg social position som 
misshandlar sin partner. Då denna bild framträder är det viktigt att vara medveten om att den 
grundas på de fall som blivit polisanmälda. Då mörkertalet för dessa brott är stort, innebär det att 
en stor andel av de män som inte polisanmäls för misshandel inte heller återfinns i denna statistik 
(Eliasson & Ellgrim, 2006:46). Historiskt sett har kvinnor som utsatts för misshandel antingen 
ansetts vara undergivna och ha dåligt självförtroende eller vara för starka och frigjorda, vilket 
ansetts provocera fram våldet ur en känsla av vanmakt. En vanlig föreställning har också varit att 
vissa kvinnor gång på gång söker sig till misshandlande män (a.a. 49, 75). 
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2.4 Riskmiljöer för barn 
Enligt slutbetänkandet från kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72:309) bör särskilda 
insatser sättas in för barn som lever i riskmiljöer. Man beskriver begreppet riskmiljö som en miljö 
som uppenbart riskerar barnens hälsa, utveckling eller överlevnad. Det innebär också att miljön inte 
kan tillgodose barnets grundläggande behov. Det anses som en riskfaktor för barn att växa upp med 
att bevittna våld i närstående relationer, med föräldrar med psykisk ohälsa, omogna föräldrar, 
förståndshandikappade föräldrar, föräldrar som missbrukar alkohol och narkotika samt med 
kriminella föräldrar. Man anser att det gemensamma för barn som växer upp under dessa 
omständigheter är att deras föräldrar av olika orsaker är upptagna av sin egen situation och inte har 
förmågan att se barnens behov. Man ser alltså likheter i dessa barns problematik. Känslomässig 
försummelse är enligt betänkandet den vanligaste formen av omsorgssvikt hos föräldrarna och det 
största hotet för barnen är att inte bli sedd och hörd. Man framhäver bland annat vikten av 
preventiva åtgärder och föräldrastöd för att minska riskerna för att barn ska fara illa. Barnen kan 
klara sig bra om det också finns skyddsfaktorer i form av goda vuxenkontakter eller bra kamrater i 
omgivningen (a.a. 309-320).  
 
3. Teoretiska perspektiv 
 
De teoretiska perspektiv som används i denna uppsats är Anknytningsteori, Socialkonstruktivism 
och Systemteori med rollperspektiv. Dessa teorier anser jag relevanta för att analysera problemet 
på ett heltäckande sätt. Då barn som bevittnat våld i sina familjer ligger i riskzonen för att utveckla 
en problematisk anknytning, och flertalet av primärverken utgår ifrån denna teori, anser jag att den 
är fruktbar att använda för att öka förståelsen av den problematik dessa barn och föräldrar har. 
Socialkonstruktivistisk teori anser jag vara användbar för att teoretisera kring de konstruktioner 
som görs kring problemet och de bilder som målas upp. Systemteori med ett rollperspektiv anser 
jag lämplig för att öka förståelsen av familjen som ett slutet system, vilket familjer där våld 
förekommer ofta är exempel på. Om en familjemedlem förändras leder det otvivelaktigt till att hela 
familjen måste förändras enligt denna teori. Teorin är också användbar för att analysera de roller 
familjemedlemmarna har, samt de olika rollperspektiv som ges av såväl barn, mammor och 
behandlare i denna studie. Teorierna kommer att redogöras närmare för nedan. Avslutningsvis 
kommer en presentation av hur dessa teorier kommer att användas i studiens analys.  
  
3.1 Anknytningsteori 
Upphovsman till anknytningsteorin var den engelska barnpsykiatrikern och psykoanalytikern John 
Bowlby. Begreppet anknytning kan definieras som att stå i förbindelse med en större helhet 
(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003:106). Anknytningsteorin beskriver det band som utvecklas i en 
process mellan barnet och dess närmaste vårdare och ser människan som en social varelse som är 
beroende av andra för sin överlevnad. Två centrala begrepp inom anknytningsteorin är inre 
arbetsmodeller och en trygg bas.  
 
Anknytningen är viktig för personlighetsutvecklingen och utvecklas till mentala representationer 
hos barnet, både av barnet själv och viktiga närstående samt i samspelet mellan dem. Dessa 
representationer kallas för inre arbetsmodeller. För att en inre arbetsmodell ska kunna vara ett bra 
hjälpmedel för barnet i samspelet med andra, måste den stämma överens med verkligheten. 
Otrygga inre arbetsmodeller kan leda till ett negativt samspel med andra. En trygg bas innebär att 
förälderns omsorg skall utgöra en trygg bas så att barnet vågar utforska välden. Förälderns omsorg 
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liknas också vid en trygg hamn dit barnet ska kunna vända sig när de upplever hot eller fara. Om 
föräldern inte kan erbjuda detta kan det få till följd att barnet blir klängigt eller att det beter sig som 
om det inte behöver föräldern (a.a. 117). Anknytningsteorin har en evolutionsbiologisk bas vilket 
innebär att man liknar människan vid andra däggdjur för att påvisa varför anknytningsbehovet är så 
grundläggande. Enligt denna tes hävdar man också att anknytningen är kulturellt obunden och att 
anknytning mellan barn och vårdare sker i alla undersökta mänskliga kulturer. Människobarnen är 
skörare än andra djurs avkomma, då spädbarnet de första månaderna är helt beroende av sina 
föräldrar och av kroppslig närhet av en omhändertagande vuxen för trygghet och överlevnad. Detta 
tolkade Bowlby som att barnet föds med ett beteendesystem med syfte att befrämja närhet till 
vårdaren för att underlätta föräldrabeskyddet (a.a. 108-109). Man liknar anknytningen vid andra 
djurarters prägling och menar att anknytningen sker automatiskt och instinktivt genom den fysiska 
kontakten mellan barnet och föräldern. Detta faktum innebär att barnet inte kan undvika att knyta 
an till sin mamma eller pappa, även om de har brister. Man anser att barnets anknytning till 
föräldern kan stärkas vid misshandel under spädbarnstiden, då barnet söker föräldern mer aktivt, 
något som inte betyder att relationen i sig är bra (a.a. 109).  
 
Olika anknytningsmönster kan utvecklas, när ett barn utvecklat en trygg anknytning kan det ha en 
känsla av att de alltid kan vända sig till föräldrarna och den trygga hamnen om något obehagligt 
skulle inträffa. Barnet kan känna trygghet och en glädje över att utforska och upptäcka världen i 
förvissningen om att föräldrarna finns där. En undvikande anknytning karaktäriseras av att barnet 
inte verkar ha något behov av att använda föräldern som en trygg bas. Barnet har lärt sig genom 
samspelet med föräldern att det får mest kärlek när de inte är besvärliga eller gnälliga och har lärt 
sig att anpassa sig till vårdarens behov. Ambivalent anknytning är vanligt när föräldrarnas beteende 
är oförutsägbart, det blir svårt för barnet att tyda föräldern. Samspelet sker på förälderns vis och 
barnet får inget utrymme att reglera och påverka relationen. Detta kan leda till att förtroendet för 
den egna förmågan minskar vilket kan leda till passivitet eller till ängsligt beteende och gnällighet 
för att få vara nära föräldern.  
 
Desorganiserad anknytning förekommer ofta när samspelet mellan barn och vårdare bygger på 
rädsla och förekommer i samband med allvarligt bristande omsorgsförmåga (a.a. 121). Föräldrarna 
har då vanligtvis svåra och obearbetade upplevelser bakom sig och feltolkar ofta barnets signaler 
och reagerar på dem med rädsla och aggressivitet. Föräldrarnas beteende blir skrämmande för 
barnet som får svårt att hantera och skapa en organiserad modell för anknytning. Detta leder till att 
barnet inte kan använda sig av sina föräldrar för att känna sig trygga vilket kan leda till att barnet 
får en föreställning om att nära relationer är förknippade med fara (Almqvist & Broberg, 2004:15). 
Det leder också ofta till att barnen utvecklar ett kontrollerande beteende gentemot sina föräldrar. 
Denna anknytning kan ta sig uttryck i ett aggressivt beteende mot andra eller ett tillmötesgående 
beteende mot dem de är beroende av. Det kan också resultera i ett tvångsmässigt omvårdande 
beteende för att få sitt behov av närhet tillfredställt eller en tvångsmässig foglighet då barnet 
undertrycker sina egna känslor för att få vara nära föräldrarna. Att vara duktig och till lags blir ett 
sätt att kontrollera föräldrarnas beteende (a.a. 15-16). De som ligger i riskzonen för att utveckla 
denna anknytning är barn som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt i 
familjer där misshandel förekommer (a.a. 120). 
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3.2 Socialkonstruktivism 
Detta perspektiv utgår ifrån antagandet att vår föreställning och kunskap om verkligheten är socialt 
konstruerad och skapas i samspelet mellan individer. Även människan är en produkt av den sociala 
verkligheten och formas till en social varelse av andra människor och den kulturella miljön från 
livets början (Wetherell & Maybin, 1998:279). Det sätt vi relaterar till andra människor på, samt 
hur vi tänker och känner, utformas av den kultur vi lever i och dess sociala handlingsmönster (a.a.). 
Jaget och identiteten växlar beroende på vilken social kontext vi befinner oss i, Wetherell och 
Maybin beskriver det som att vi har en uppsättning av kontextuella jag. Detta kan liknas vid de 
olika roller vi spelar i olika sociala sammanhang, vi kanske är på ett sätt hemma medan vi beter oss 
annorlunda i vår professionella yrkesroll på arbetet (a.a. 244). Författarna beskriver också jaget 
som något som ständigt skapas och omskapas genom sociala och kulturella aktiviteter och i 
samspelet med andra människor. Människan skapar mening och betydelse genom samtal och 
berättelser och vår identitet är delvis en produkt av de diskurser eller meningssystem vi är i. 
Genom samtal och berättande av olika slag skapar vi mening i världen, och beroende av hur andra 
människor pratar om oss och hur vi talar om oss själva, möjliggörs olika typer av jag (a.a. 258).  
 
Språket är enligt socialkonstruktivismen en social handling och viktig faktor för konstruktionen av 
människan, då mening och makt till stor del återskapas genom språket. Att behärska språket väl 
kan öka den kulturella kompetensen vilket påverkar den individuella utvecklingen. Enligt Miller 
och Hoogstra refererade av Wetherell och Maybin (1998), måste barn för att bli kompetenta talare 
veta när och hur de ska prata i olika sammanhang, hur de ska lyssna för att upptäcka dolda budskap 
och hur de ska samordna både verbala och icke verbala inslag i ett samtal. Språkliga färdigheter av 
dessa slag är av stor vikt för att utveckla den kulturella kompetensen vilket till stor del avgör hur 
människors attityder och föreställningar om hur en person ”är” formas. Andra människors 
slutsatser om vad för slags person man är påverkar också självuppfattningen som i sin tur påverkar 
vår identitet och utveckling (a.a. 287). Socialisationen beskrivs som en ständigt pågående process, 
och barnet som aktivt både i formandet av sig själv, konstruktionen av sin värld och sitt jag (a.a. 
279). Språket används av barnet som ett verktyg för den egna tankeverksamheten och för att 
interagera med andra människor och utforska personliga upplevelser och erfarenheter.   
 
Socialkonstruktivismens syn på känslor är att de är kopplade till våra tankar och ger oss en 
uppfattning om vilka vi är. Känslorna ger oss också en bild av de myter och konventioner som 
förekommer i en kultur och kan ge vägledning för hur vi ska reagera i olika situationer. Rosaldo,  
refererad i Wetherell och Maybin (1998:266), menar att känslor är sociala handlingsmönster. De 
känslor vi kan ge uttryck för såsom, sorg, vrede, kärlek, skam eller skuld är förknippade med olika 
egenskaper i olika kulturer och sammanlänkade med våra aktiviteter och vår jaguppfattning. I 
Sverige är det kanske inte lika vanligt att starka känslouttryck visas som det är i t ex Mellanöstern, 
där gråterskor kallas in i samband med begravningar. 
 
3.3 Systemteori med rollperspektiv 
Inom den allmänna systemteorin var biologen Bertalanffy en av förgrundsgestalterna och den gren 
som utgick från biologin betraktade hur olika celler kunde behålla en viss balans, kallad homeostas, 
och samtidigt ha ett aktivt utbyte med omvärlden. Man studerade hur cellerna kunde samarbeta och 
organisera sig i mer komplicerade strukturer eller organ. Systemteori framhåller den ömsesidiga 
interaktionen mellan människor i organiserade och integrerade sociala system. Idéer om feedback 
och självreglerande system ligger till grund för teorin och har använts för att utveckla både 
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krigsmateriel och kommunikationsteknologi. Centralt för systemteorin är att alla system är 
subsystem som tillhör ett större system. Systemets alla delar påverkar varandra och systemet som 
helhet. Systemet upprätthåller också gränserna vilket ger systemet dess identitet. Den ekologiska 
systemteorin har vunnit mark främst inom familjeterapin och betonar samspelet mellan olika 
system och subsystem (Almqvist, Broberg & Tjus, 2003:35).  
 
Det finns både öppna och slutna system samt informella, formella och samhälleliga system. 
Systemteorin ger möjligheter att se de helheter och större sammanhang som påverkar en individ 
och nätverksarbete härstammar ur denna teori. Inom det slutna systemet anser man att interaktionen 
endast sker i systemet som då är isolerat från andra system, vilket utesluter viktig information från 
omvärlden. I realiteten finns dock inga helt slutna system, det går inte att helt stänga ute 
information från andra system. I det öppna systemet finns större möjligheter att ta emot 
information och samspela med externa system (Hutchison, 1999:41).  
 
Payne (2002:194-195) definierar tillståndet i ett system på följande fem sätt: dess stabila tillstånd 
innebär att systemet beroende på hur inflödet används vidmakthåller sig självt. Systemets 
homeostas eller jämvikt visar på systemets förmåga att vidmakt hålla sig självt och sin ursprungliga 
form trots att inflödet ändrar systemet genom att inflödet omformas till utflöde genom värme och 
aktivitet. Differentiering innebär att systemet blir mer komplext genom att fler beståndsdelar 
tillkommer. Icke- summativitet innebär att systemets helhet är mer än summan av dess delar. 
Slutligen beskrivs systemet med ordet reciprocitet eller ömsesidighet, vilket är uppfattningen att 
om att en del av systemet ändras så kommer det att påverka och förändra alla delar. 
 
Inom systemteorin är rollstrukturer viktiga för att förstå hur balansen inom ett system kan 
bibehållas (Hutchison, 1999). Vid varje ny livsfas som t ex när ett barn kommer in i puberteten 
måste individen omdefiniera sin roll och sina relationer till andra i omgivningen. Det finns flera 
olika rollperspektiv och roller formar vår identitet och sker i samspel med andra (Payne, 2002:221). 
Roller kan härstamma ur såväl våra egna som andras förväntningar och kan vara tillskriven (barn, 
kvinna, misshandlad) eller förvärvad genom något vi gjort, t ex misshandlat en anhörig och blivit 
en kriminell våldsverkare. En rolluppsättning utgör ett antal roller som står i förbund med en viss 
social position och hur vi uppfattar våra roller påverkar förmågan att hantera förändringar (a.a. 
222). När våra roller, beteende och förväntningar stämmer överens med omgivningens 
uppfattningar talar man om rollkomplementaritet. En rollkonflikt uppstår då en roll inte går att 
förena med en annan. Inter-rollkonflikt innebär att de olika roller som finns inom en och samma 
person inte går att förena. Man talar om en intra- rollkonflikt då olika individers uppfattningar om 
en roll skiljer sig åt. Rollambiguitet eller rollosäkerhet uppstår då det är oklarheter kring vad en roll 
egentligen kräver av oss (a.a. 223). En kritik mot rollteorin är att den inte rymmer redskap för att 
hantera eller bearbeta de svårigheter som kan uppstå hos individen i samband med rollkonflikter av 
olika slag, utan istället är en teori av beskrivande art (a.a. 224). 
 
3.4 Hur teorierna används i analysen 
I denna uppsats fokuserar helhetsanalysen på barns, mödrars och behandlares syn på vad barnen 
varit med om och vad det fått för konsekvenser för dem. För att få en heltäckande bild av den 
problematik som uppstår då en omsorgsperson utsätter nära anhöriga för våld och hot, anser jag att 
en mångdimensionell analys av problemet är av värde för att förstå komplexiteten (Hutchison, 
1999). För att analysera barnens psykologiska utveckling tillämpas anknytningsteorin. Främst 

8 



 

kommer centrala begrepp som en trygg bas, inre arbetsmodeller och desorganiserad anknytning att 
användas i analysen av barnets utveckling och samspel med föräldrarna. Systemteori med 
rollperspektiv kommer i första hand användas för att förklara de system barnen medverkar i samt 
de olika roller barn, mödrar och behandlare representerar. För att synliggöra de konstruktioner som 
görs i litteraturen om barn som bevittnat våld, kommer socialkonstruktivistisk teori tillämpas. Jag 
är av uppfattningen att dessa tre teorier väl kompletterar varandra och är lämpliga i uppsatsens 
analys. 
 
4. Metod 
 
4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är fenomenologisk då rika beskrivningar ges och 
hermeneutisk med betoning på förförståelse och tolkning av de rika beskrivningarna. Tolkning är 
en ständig växling mellan delar och helhet och jag har därför tolkat de utvalda temana var för sig 
samt även tolkat resultatet i sin helhet enligt den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997). Enligt 
Olsson och Sörensen (2001:101) är avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv att fånga 
upplevelser och att uttrycka, tolka och förstå sammanhang samt möjligheten att kunna förklara 
dessa. De anser vidare att människans förförståelse framträder i forskningsprocessen genom det 
språk och de handlingar som används. Det är enligt Kvale (1997) av vikt att forskaren är medveten 
om sin egen förförståelse och redogör för den, då det aldrig går att lämna den förståelsetradition 
man lever i och tolka en text helt objektivt och förutsättningslöst. Varje individs tolkning av en text 
tillför därför också något nytt då alla människor har sina individuella utgångslägen (a.a.) 
 
4.2 Förförståelse 
Då jag är volontär på en kvinnojour har jag en förförståelse av utsatta barn och deras situation. 
Detta kan göra att jag har en viss bias vilket jag är medveten om. Det jag trodde att jag skulle finna 
under arbetet med denna uppsats var att barn som upplevt våld i familjen är sårbara, utsatta och 
behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser. Min uppfattning är att dessa barn har kommit att 
uppmärksammas allt mer de senaste åren och att kännedomen om dessa barns speciella utsatthet 
har ökat. Jag tror att mer kunskap behövs och menar att personal inom sjukvård, polis, socialtjänst 
och skola behöver inblick i dessa barns livsvillkor för att kunna bemöta dem på bästa sätt.  
 
4.3 Forskningsdesign 
Jag anser att en teoretisk design är bäst lämpad för denna uppsats vars syfte är att sammanställa 
kunskap om hur barn som bevittnat våld beskrivs i litteraturen. Studien är därför utformad enligt 
Backmans (1998:75) direktiv om hur en selektiv kunskapsöversikt med illustrativa intervjuer kan 
skapas. En kunskapsöversikt är tänkt att ge en bild av kunskapsläget inom det område som valts, ej 
en helhetsbild över det totala litteraturläget. Att sammanfatta och integrera tidigare forskning kan 
också vara en forskningsprocess i sig (a.a.).  
 
Den teoretiska analysen kan enligt Backman (1998:68) utformas efter följande steg i 
arbetsprocessen: 
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 Formulering av syfte och frågeställningar 
 Sökning av litteratur i olika databaser och bibliotek 
 Urval av de verk man vill fokusera kring 
 Tolkning av de olika verken utifrån frågeställningarna 
 Rapportering och skrivsätt 
 Illustrativa intervjuer 

 
Kunskapsöversikter anses av Backman (1998) som särskilt lämpliga i utbildningssammanhang då 
granskningen både kan ses som ett kunskaps och läromedel och även visa prov på en förmåga att 
redogöra för den samlade vetenskapliga kunskapsmassan. Backman beskriver också hur författaren 
bäst kan utforma rapporten genom att han redogör för hur introduktion, problem, metod, resultat 
och diskussion kan utföras. Backman anser vidare att urvalet av den litteratur som valts skall 
granskas enligt följande principer:  

 
 Vilka förutsättningar och antaganden gör författaren? 
 Är de realistiska och trovärdiga? 
 Vilka stöd visas för påståendena? 
 Motsäger utsagorna varandra eller är de överrensstämmande? 
 Vilka konsekvenser leder en uppgift till och vilka har förbisetts? 
 Vilka uppgifter är viktiga respektive mindre viktiga? 

 
Materialet har bearbetas efter centrala teman enligt Backmans (1998:75) modell för att dela in 
kunskapsöversikter, se nedan.  
 
Tabell 1. Klassifikationsschema för forskningsöversikter (Backman, 1998:75) 
 
Aspekt Kategori 
 
Syfte Integration 
             Generalisera 
                                      Lösa motsättningar 
           Hyfsa terminologi 
                                      Fatta beslut 
 Kritik 
 Centrala områden 
 Praktik 
 
Inriktning Teorier 
 Metoder 
 Resultat 
 Tillämpningar 
 
Omfattning Heltäckande 
 Selektiv 
 Representativ 
 Kritisk 
 
Perspektiv Neutralt 
 Ställningstagande 
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Uppsatsen syftar till att öka kunskapen och förståelsen om de barn som utsatts för att bevittna våld 
av och mot en närstående vuxen i familjen, genom att spegla hur barnen beskrivs i den utvalda 
litteraturen. Jag kommer i rapporten huvudsakligen sammanställa och analysera de resultat och 
teorier som framgår av primärverken. Studiens omfattning är av selektiv art och urvalet av 
primärdokument är begränsat till litteratur från 1995 till 2006. Min förhoppning är att urvalet är 
representativt och kan ge en god och rättvisande bild av det aktuella forskningsläget om barn som 
bevittnat våld i familjen. De centrala områden som valts ut i uppsatsen anser jag vara relevanta för 
att kunna ge en beskrivning av det aktuella kunskapsläget, vilket är ett av kunskapsöversiktens 
huvudsakliga mål (Backman, 1998). Uppsatsens perspektiv är neutralt i den bemärkelse att jag inte 
enbart utgår ifrån en teori utan använder flera teorier i en multidimensionell analys. Detta kan i sig 
ses som ett ställningstagande men jag avser att tolka primärdokumenten genom dessa teorier på ett 
så neutralt sätt som möjligt.      
 
4.4 Datainsamling, urval av material och evaluering  

4.4.1 Litteratursökning 
Jag har valt ut primärverken för min studie dels genom databassökningar i LIBRIS och Kvinnsam 
och dels genom tips från en kvinnojour samt Socialhögskolan. Jag har också sökt litteratur i 
Stockholms universitets bibliotekskatalog samt använt mig av litteraturlistorna i några av 
huvudverken för att finna litteratur. Sökningar efter relevanta statliga rapporter har gjorts på 
regeringens hemsida, www.regeringen.se.  
 
Inför den första litteratursökningen i Libris användes följande sökord: kvinn* misshandel* (785 
träffar), Kvinn* Brottsoffer* (188 träffar), Kvinnomisshandel (668 träffar), ”Mäns våld mot 
kvinnor” (47 träffar), ”Mäns våld mot kvinnor och barn” (5 träffar). Dessa ord kombinerades också 
på olika sätt. I den andra litteratursökningen användes sökorden kvinnojour* (10 träffar) samt 
kombinationen barn* kvinnojour* (10 träffar), Barn* Missh* (383 träffar) ”Barn som bevittnat 
våld”(5 träffar), ”Barn som bevittnat våld i familjen”(3 träffar) & ”Barn som upplevt våld”(0 
träffar). ”Barn som far illa” (271 träffar) 
 
Efter genomgång av de träffar jag fått valdes lämplig litteratur ut efter det kriterium att flera 
infallsvinklar på problemet skulle ges. Såväl barnens perspektiv som mödrars och behandlares 
perspektiv återfanns i den litteratur som valdes. Löpande valdes ytterligare litteratur ut för studien, 
genom källhänvisningar i de verk jag först valt ut. Hemsidor som besökts för ytterligare 
information har varit Barnombudsmannens www.bo.se, Rädda Barnens www.raddabarnen.se samt 
Socialstyrelsens www.socialstyrelsen.se   

4.4.2 En behandlar intervju 
En illustrativ intervju med en behandlare har använts för att få ytterligare material från en 
yrkesverksam behandlare med mångårig erfarenhet. Detta gav även en möjlighet att följa upp de 
första tolkningar jag gjort av primärverken. Informanten, Lotta Molander, valdes ut då jag haft 
kontakt med henne under min praktikperiod på Alla Kvinnors Hus. Lotta Molander har lång 
erfarenhet av arbete med utsatta barn och har dessutom lätt att formulera sig. Ett syftesbestämt 
urval av intervjupersonen gjordes således (Patton 1990). Molander kontaktades i början av 
november och ställdes frågan om hon ville ställa upp på en intervju. Jag informerade om min studie 
och Lotta tackade ja. Tid för intervju bokades till 2006-11-28 och platsen var Lotta Molanders rum 
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på Alla Kvinnors Hus. Informanten tillfrågades om hon ville ställa upp med namn vilket 
accepterades, informerat samtycke gavs således (Kvale, 1997). Intervjun utfördes utifrån en 
temainriktad intervjuguide (se bilaga) och spelades in på band (Kvale, 1997). I slutet av intervjun 
presenterades ett antal slutsatser dragna ur primärdokumenten för att informanten skulle ges 
möjlighet att kommentera dessa. Jag är medveten om att det kan medföra svårigheter att intervjua 
en person man känner, det kan ha lett till att vissa frågor kan ha glömt att ställas för att de ansågs 
självklara. Detta kan vägas upp av att informanten gavs möjlighet att kommentera och eventuellt 
rätta den transkriberade intervjun. En fördel kan vara att det är lättare att skapa ett bra klimat där 
rika beskrivningar kan ges.      
 
Lotta Molander är behandlare och ansvarig för barnverksamheten på kvinnojouren Alla Kvinnors 
Hus (AKH). Hon anställdes som projektledare 1999 och startade upp verksamheten i början av år 
2000, vilket innebär att det är en av de första barnverksamheterna i landet för barn som bevittnat 
våld. Barnverksamheten erbjuder enskilda samtal såväl som gruppverksamhet för barn som 
bevittnat våld i hemmet. Lotta har tidigare arbetat med barn och ungdomar på Maria Ungdom i 
Stockholm, där hon haft gruppverksamhet för ungdomar med eget missbruk. Utöver behandling för 
barn som bevittnat våld arbetar Lotta Molander med informationsspridning. Hon har bland annat 
medverkat i filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” utgiven av Sveriges Kvinnojourers 
Riksförbund, samt informationsprogram i SVT. Hon är också aktiv som föreläsare, bland annat på 
Polishögskolan samt Lärarhögskolan i Stockholm.  

4.4.3 Urval  
Jag anser att det i en rapport av denna begränsade omfattning ger en mer enhetlig bild att enbart 
analysera de svenska förhållandena och har därför endast valt ut svenska studier. Ett syftesbestämt 
urval av litteratur för att få olika perspektiv på problemet har gjorts (Patton, 1990). Delvis består 
primärdokumenten av forskningsrapporter och magisteruppsatser som bygger på intervjuer med 
barn och mödrar som bott på kvinnojour eller haft kontakt med socialtjänsten på grund av det våld 
deras mödrar utsatts för. Litteratur baserad på kvalitativa intervjuer med barn och mödrar var 
särskilt intressanta för att få barnens perspektiv på problemet. Även litteratur utifrån ett 
behandlarperspektiv valdes. Denna litteratur bygger på möten med utsatta barn och deras föräldrar 
och beskriver våldets konsekvenser samt hur behandlingen kan se ut för barnen. En tredje kategori 
av litteratur är statliga rapporter och utredningar som valts för att ge en bild av vad som regleras av 
staten i dessa frågor samt för att kunna ge en nyanserad och representativ bild av kunskapsläget. 
För att lättare urskilja primärverken i referenslistan har de markerats med en asterix (*) enligt 
Backmans (1998: 81) direktiv för kunskapsöversikter. 

4.4.4 Evaluering samt beskrivning av primärdokumenten  
En evaluering av litteraturen har skett. En majoritet av primärverken är författade av professorer, 
psykologer och socionomer. Primärverken utgörs av statliga utredningar, forskningsrapporter, 
magisteruppsatser samt litteratur författad av yrkesverksamma behandlare. Detta torde borga för att 
litteraturen speglar aktuell forskning och håller hög standard.    
 
Almqvist och Broberg (2004) har skrivit forskningsrapporten, Barn som bevittnat våld mot 
mamma: en studie om kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg. 
Kjerstin Almqvist är fil dr. från Samhällsvetenskapliga institutionen vid Karlstad Universitet och 
professor Anders Broberg är från psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. 
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Forskningsprojektet startades för att öka kunskapen om dessa barns utsatta position och för att 
kunna utveckla ett bättre stöd till dem. Undersökningen skedde genom både kvalitativa intervjuer 
och självskattningsformulär med syfte att undersöka förekomsten av anknytningsproblem och 
posttraumatiskt stressyndrom hos barn och mammor. Sammanlagt deltog femtio mammor och 
åttiosex barn som bodde på någon av kvinnojourerna i Göteborg under tidsperioden 2000-2003 i 
studien.  
 
Arnell och Ekbom (1999) har på uppdrag av Rädda Barnen skrivit handboken, Och han sparkade 
mamma. Möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Denna studie om barn som bevittnat 
våld i sina familjer är riktad till socialarbetare, psykologer och kuratorer. Ami Arnell är leg. 
psykolog och psykoterapeut med flera års erfarenhet av psykiatrisk barn- och ungdomsvård. Hon är 
knuten till Rädda Barnen samt har erfarenhet av att arbeta i grupp med såväl barn, ungdomar som 
vuxna.  Inger Ekbom är socionom och har arbetat med barn, tonåringar och familjer med t ex 
missbruksproblem inom kommunal socialvård. Hon är idag knuten till Rädda Barnen samt arbetar 
på en specialmottagning för barn som upplevt familjevåld. Denna handbok bygger på samtal med 
45 barn som författarna träffat i två års tid och som under en längre tid upplevt våld i familjen. 
Boken utgörs av två delar, en teoretisk genomgång samt en redogörelse för den praktiska 
behandlingsmodellen ”trappan”. 
 
Eriksson med Biller & Balkmar (2006) har skrivit rapporten Mäns våldsutövande -barns 
upplevelser. Detta är en rapport från Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet som 
innehåller en kartläggning av verksamheter för våldsamma män och verksamheter för barn som 
upplever våld i sina familjer. Kartläggningen redogör för interventioner, kunskap och 
utvecklingsbehov. Rapporten utgår från ett könsmaktsperspektiv samt ett barnperspektiv.  
 
Fritzon (2006) är särskild utredare för rapporten Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd 
till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006: 65). Detta är en av statens offentliga utredningar och är en 
uppföljning av den tidigare utredningen Slag i Luften. I direktiven till rapporten fastslås att 
utredaren ska kartlägga och analysera hur kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och deras 
barn ser ut och i vilken omfattning utsatta kvinnor får hjälp. Det sägs vidare att utredaren skall 
analysera vad kommunens ansvar för våldsutsatta kvinnor innefattar enligt socialtjänstlagen. Ur 
dessa utgångspunkter skall utredaren lämna förslag till hur socialtjänstens stöd bör vara utformat 
för att det ska motsvara kommunernas ansvar samt till hur stödet kan stärkas och förbättras. 
Utredaren ska också beakta de behov av stöd och hjälp som barn och unga som bevittnat våld 
mellan närstående vuxna har. 
 
Hydén (1995) har skrivit Kvinnomisshandel inom äktenskapet som vänder sig till yrkesverksamma 
och studenter inom såväl social arbete som polis och kriminalvård. Hydén är socionom, leg. 
psykoterapeut och professor i socialt arbete. Hon försöker tolka och förstå våldet ur både männens 
och kvinnornas perspektiv. Resonemanget i denna bok bygger på Hydéns tidigare intervjustudie 
med 20 par där kvinnan anmält mannen för misshandel. 
 
Hällberg (2004) har skrivit magisteruppsatsen, När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser 
om våld i hemmet. Hällberg är socionom och socialsekreterare vid socialjouren i Södertörn. 
Studiens syfte var att undersöka hur barn som bevittnat upprepat våld i sin familj upplever sin 
situation. Det är en kvalitativ studie där tio barn mellan sju och sjutton år har intervjuats. Det 
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barnen har gemensamt är att de under många år bevittnat våld mot sin mamma. Fem av barnen i 
studien kontaktades via skyddat boende på kvinnojour och de andra fem barnen hade haft kontakt 
med socialjouren. Hällberg kommer fram till att barnen förstår och hanterar situationen på olika 
sätt. Hon kan urskilja tre olika förhållningssätt som hon beskriver som överlevnadsstrategier i en 
skräckfylld verklighet. Dessa förhållningssätt beskriver hon som våldet som det normala, 
förklaringar och ursäkter och våldet som definitivt onormalt.  
 
Metell mfl. (2001) har skrivit boken Barn som ser pappa slå. Författare är: socionom och 
psykoterapeut Barbro Metell, leg. psykolog och leg. psykoterapeut Birgitta Lyckner; 
psykoterapeuterna Per Isdahl och Marius Råkil samt Maria Eriksson, doktorand vid Sociologiska 
institutionen i Uppsala. Här beskrivs hur barn påverkas av att bevittna våld i hemmet. Syftet med 
denna bok var att synliggöra barnen och deras föräldrar. Målsättning med boken var att se på våldet 
med barnens ögon och författarna försöker göra detta genom att anamma ett långsiktigt 
helhetsperspektiv. 
 
4.5 Dataanalys  
Analysen bygger på en hermeneutisk förståelsetradition. Det innebär här att ambitionen är att 
försöka tydliggöra den information om barn som bevittnat våld som framkommer av den valda 
litteraturen. Tolkning av texten har också gjorts utifrån den hermeneutiska ansatsen att tolka både 
delarna och helheten av en text, då meningsfullheten växer fram ur just relationen mellan delarna 
och helheten (Olsson & Sörensen, 2001:101).  
 
Den metod som användes för att analysera litteraturen var en form av meningskategorisering via en 
tematisering av primärdokumenten. Meningskategorisering innebär enligt Kvale (1997: 174) att 
texten kodas till kategorier och att långa uttalanden reduceras till enkla kategorier. De teman som 
slutligen utkristalliserades efter upprepad genomläsning av litteraturen var:  
 
Tema 1 - Behandlares röster om våldet och dess konsekvenser för barnen 
Tema 2 - Mödrars röster om våldet och dess konsekvenser för barnen  
Tema 3 - Barnens upplevelser av våldet och dess konsekvenser 
Tema 4 - Lagstiftning, insatser och behandling.  
 
Tema 1 ger ett behandlarperspektiv på vad barnen upplevt samt vad det fått för tänkbara 
följdeffekter i form av symtom, försvar och känslomässig utveckling. I Tema 2 redogörs för 
misshandlade mödrars syn på vad deras barn varit med om och vad de anser att det fått för 
konsekvenser för barnens mående och utveckling. Tema 3 koncentreras kring barnens utsagor om 
vad de varit med om. Barnens upplevelser av våldet kommer fram genom citat där de berättar om 
vad de sett och hört i familjen och vad det fått för konsekvenser i form av överlevnadsstrategier, 
förklaringsmodeller och försvarsmekanismer. Tema 4 ger en bakgrund till de skyddande insatser 
som finns för barn som bevittnat våld. En kort redogörelse för den lagstiftning som kan utgöra 
grund för att hjälpa barn som far illa görs, även behandlingsinsatser presenteras.  
 
Meningstolkning har använts med syfte att skapa en djupare innebörd av vad som sägs i litteraturen 
enligt Kvales (1997:182) direktiv för meningstolkning. Enligt Kvale går forskaren då utöver det 
explicit sagda för att utveckla relationer och strukturer som inte omedelbart framgår i en text. För 
att möjliggöra denna meningstolkning krävs att forskaren har en viss distans till sitt material vilket 
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kan skapas genom en specifik metodisk eller teoretisk hållning (a.a.). I denna uppsats har tre olika 
teoretiska perspektiv kombinerats för att tolka och finna en djupare mening i det textmaterial som 
utvunnits ur primärdokumenten.  
 
De olika verkens kärnpunkter och citat har lyfts ut för att ge täta beskrivningar av litteraturen och 
de valda temana. Fokus för den avslutande analysen i uppsatsen har legat på dessa täta 
beskrivningar. Inledningsvis görs en delanalys som utgår ifrån de olika aspekterna inom Tema 1 till 
Tema 4. Avslutningsvis görs en sammanfattande helhetsanalys. Analysen av de teman som 
presenterats ovan har gjorts genom att teoretisera utifrån ett mångdimensionellt perspektiv genom 
att använda såväl socialkonstruktivistisk teori som anknytningsteori och systemteori med 
rollperspektiv mot bakgrund av en hermeneutisk förståelseinriktning.  
 
4.6 Validitet 
Enligt Kvale (1997: 215) är en studies validitet beroende av om man undersökt det man avsett att 
undersöka. Validiteten hör ihop med hantverksskicklighet och den metod undersökaren använt för 
att mäta det som avsetts mätas. Inom den kvalitativa forskningen är det främst den interna 
validiteten som kan mätas. Enligt Ruth (1991) är validiteten inom kvalitativ forskning främst 
sammankopplad med relevansen i våra data, om insamlad data kan besvara vår frågeställning. 
Även i vilket syfte studien görs och vem vi vill rikta kunskapen till har relevans för validiteten 
(Ruth, 1991: 287). De uppgifter forskaren får fram skall enligt Kvale (1997: 219) kontinuerligt 
ifrågasättas, granskas och teoretiskt tolkas, under hela forskningsprocessen, för att en hög validitet 
skall uppnås. Det räcker således inte att börja fundera kring validitet i forskningens slutskede.  
 
Validitet handlar enligt Kvale även om att teoretisera. Kvale (1997: 220) uttrycker det på följande 
vis: ”För att kunna avgöra om en metod undersöker vad den avser att undersöka krävs en teoretisk 
föreställning om vad som undersöks.” I denna studie har tre teorier använts i analysen för att 
komma åt komplexiteten och tolka resultaten på bästa sätt. Teoretisering kring de tolkningar som 
gjorts kan således medföra att validiteten ökar, liksom om flera olika teoretiska tolkningar av 
problemet pekar åt samma håll. Den interna validiteten kan också öka då täta beskrivningar och 
rika citat ges från litteraturen (Patton, 1990). I denna studie har validiteten försökt säkerställas då så 
många och fylliga citat som möjligt getts för att spegla vad som sägs i primärverken och vad som 
framgick av intervjun. Jag anser att uppsatsens frågeställningar har kunnat besvaras väl genom de 
primärverk som använts och den intervju som genomförts, vilket borde borga för att den metod 
som valts varit lämplig.  
 
4.7 Reliabilitet 
Enligt Kvale (1997: 167) handlar en studies reliabilitet om hur tillförlitlig den är, vilket också 
hänger samman med vilken sorts datainsamling författaren valt. Svårigheter med reliabilitetsfrågor 
inom den kvalitativa metoden kan dock anses föreligga, då forskaren i sig är både ett 
mätinstrument och uttolkare av mening vid dataanalysen (a.a. 115). Medvetenhet om de egna 
värderingarna krävs således för att reliabiliteten skall höjas. En viktig faktor för reliabiliteten är att 
vara påläst och ha god kännedom om det område som skall studeras. Det faktum att jag gjort min 
praktik på en kvinnojour och där varit delaktig i barnverksamheten har inneburit att jag besitter 
vissa kunskaper sedan tidigare, om än tämligen begränsade. Reliabiliteten i denna studie har 
försökt garanteras genom att i metodsektionen ge en så utförlig beskrivning som möjligt av hur 
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datainsamling och analysförfarande gått till. Uppsatsens arbetsprocess har redovisats, vilket 
förhoppningsvis lett till en god uppfattning om reliabiliteten i forskningen (a.a.).  
 
Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hänför sig till både resultatens konsistens och dess inre 
logik enligt Kvale (1997:213). Om den samlade informationen håller tillräckligt hög kvalitet för att 
göra en djupare förståelse av fenomenet möjlig, håller studien god reliabilitet. För att få en god 
undersökarreliabilitet har jag analyserat intervjumaterialet vid flera tillfällen. Jag började med att 
lyssna igenom bandet i sin helhet dagen efter intervjun för att sedan påbörja transkriberingen dagen 
därpå. En vecka senare lyssnade jag på bandet ytterligare en gång. Jag har även läst 
primärdokumenten vid ett flertal tillfällen för att kontrollera att de teman jag valt var rättvisande för 
att ge en god bild av kunskapsläget. Analysen har också prövats vid ett flertal tillfällen. 
 
4.8 Generaliserbarhet 
En naturalistisk generaliserbarhet vilar enligt Kvale (1997: 210) på personlig erfarenhet. Denna typ 
av generaliserbarhet bygger på tyst kunskap om hur saker förhåller sig, vilket leder till 
förväntningar snarare än till formella förutsägelser. Denna kunskap kan genom att verbaliseras 
övergå till explicit påstående kunskap (a.a.). Denna form av generalisering kan göras i denna studie 
som tydliggjort barnens situation. Barnen kan antas vara typfall för barn som utsatts för att bevittna 
våld mellan närstående i familjen. Dessa barns och mödrars upplevelser torde vara allmängiltiga 
och gälla även för andra i samma situation. 
     
4.9 Triangulering 
I denna rapport har en teoritriangulering blivit aktuell då ett mångdimensionellt perspektiv ansetts 
mest fruktbart för att analysera problemet. Tre olika teorier har således använts i uppsatsens analys. 
En undersökartriangulering har utförts genom att lyssna på den inspelade intervjun vid ett flertal 
tillfällen för att säkerställa tolkningen av den. Även upprepad läsning av litteraturen har gjorts. 
Dessa former av triangulering kan anses öka såväl reliabilitet som validitet i en undersökning 
(Patton, 1990). 
 
4.10 Avgränsningar  
Jag anser att det i en rapport av denna begränsade omfattning ger en mer enhetlig bild att enbart 
analysera de svenska förhållandena och har därför enbart svenska studier som primärverk. Detta är 
en avgränsning som kan medföra att relevant information från det internationella fältet saknas. En 
avgränsning har också gjorts genom att enbart välja att intervjua en behandlare. Det kunde ha varit 
intressant att också intervjua en forskare inom området för att förstå hur kunskap om dessa barn 
skapas. Även andra yrkesgrupper som socialsekreterare, polis eller skolkurator som också kommer 
i kontakt med barnen hade varit intressanta att höra. Att även illustrera fädernas syn på hur våldet 
de utövat mot modern påverkat barnet, hade varit av stort värde. Detta ansåg jag dock inte vara 
möjligt med de begränsningar som gäller för en C-uppsats med såväl tidsaspekter som omfattning 
av hanterbart material. Förhoppningen är dock att studien skall kunna gå in djupare på svenska 
förhållanden och behandlingsaspekter genom dessa avgränsningar.  
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5. Resultat  
 
Nedan presenteras det resultat som framkommit ur de primärverk som presenterats i metodkapitlet. 
Redogörelsen börjar med en presentation av Tema 1. Inledningsvis beskrivs behandlares röster om 
vad barnen upplevt för att sedan gå närmare in på våldets konsekvenser och barnens 
copingstrategier. Sedan redogörs för Tema 2 där mödrars röster om barnen hörs. Efter detta 
presenteras Tema 3 med barnens egna beskrivningar av vad de utsatts för. Tema 4 inleds med en 
introducerande genomgång av den aktuella lagstiftningen på området för att sedan beskriva 
behandlingsmetoder och insatser för barnen. Varje deltema avslutas med en kort sammanfattning. 
Avslutningsvis redovisas den illustrativa intervjun.  
 
5.1  Tema 1 - Behandlares röster om våldet och dess konsekvenser för barnen  
Enligt Barbro Metell (2001: 8) som i åtskilliga år varit behandlare på krismottagningar för barn 
som bevittnat våld, drabbas barnen både direkt och indirekt av våld i familjen. Våldet som pågår i 
hemmet präglas enligt Metell ofta av en hemlighållande kultur där våldet är något man inte talar 
om. För ett barn är allt våld som försiggår grovt våld, och det är förenat med maktlöshet att vara 
vittne till att pappa brukar våld mot mamma. Att ha en nära relation till förövaren är i sig 
traumatiserande. Barnen tvingas ibland till hastiga uppbrott från hemmet mitt i natten på grund av 
våldet i hemmet vilket kan skada dem psykiskt. Ungefär hälften av de barn som Metell och 
Lyckner (2001) mött har också själva utsatts för misshandel av pappan. 
 
Det förekommer att kvinnor misshandlas även under graviditeten. Metell (2001) refererar till en 
studie av Lena Widing Hedin som intervjuat 207 gravida kvinnor under 1996-1997, i samband med 
besök på mödravårdscentraler i Göteborg. Av dessa kvinnor, som samtliga var födda i Sverige och 
hade svenska män, hade 24,5 procent blivit utsatta för hot och/eller våld i olika grad under det 
senaste året. Enligt Jaffe (1986) refererad i denna studie, kan föräldraskapet aktualisera konflikter 
om könsrollsmönster och för vissa fäder kan faderskapet bli mycket konfliktfyllt. Detta kan leda till 
att mannen börjar förakta kvinnan och känna sig utestängd, barnet kan då upplevas som en rival 
(a.a. 12).  
 
Metell och Lyckner (2001) har tillsammans arbetat med barn som bevittnat våld och de har i sin 
praktik mött över hundra barn och deras föräldrar. Lyckner har även bedrivit individuell 
krisbearbetning eller psykoterapi med barnen. Enligt författarna har dessa barn likheter med barn 
som vuxit upp i familjer där föräldrarna varit psykiskt sjuka, alkoholiserade eller utsatt barnen för 
sexuella övergrepp (a.a. 28). Dessa barn har det gemensamt att de är beroende av föräldrar som inte 
tillgodoser deras omsorgsbehov, som sviker eller utför skamfyllda handlingar. Metell och Lyckner 
menar att det är svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan dessa former av övergrepp men anser att 
det är viktigt att behandla dem för sig. De anser att man genom att uppmärksamma de olika 
formerna separat, kan minska osynliggörandet och tabut kring dessa ämnen. De menar också att de 
beteendeproblem eller symtom barnen uppvisar inte specifikt går att tolka som att det förekommer 
våld i familjen (a.a. 31). För att inte fastna i försvarsmekanismer som kan försvåra känslolivet i 
vuxen ålder, behövs en öppenhet i de nära relationerna under uppväxten. Enligt Metell och Lyckner 
finns inte denna öppenhet i de familjer där barn bevittnar våld mot mamman. Övergrepp som 
misshandel i hemmet pågår i ett slutet familjesystem där barnen ofta förbjuds att tala om det som 
händer, vilket också kan öka skammen (a.a. 31 & 44). 
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5.1.1 Våldets konsekvenser och barnens copingstrategier  
Enligt Metell och Lyckner (2001: 31) påverkas barn olika av våldet beroende på personliga 
egenskaper, ålder, annan utsatthet eller t ex tillgång till ett i övrigt fungerande nätverk. Ångest och 
rädsla hanteras olika och barn kan uppvisa olika försvar och försvarsstrategier. Metell och Lyckner 
talar om olika sorters problem som uppstår hos barnen och nämner skamkänslor, posttraumatiska 
stressyndrom (PTSS) och anknytningsproblem. När barn blir utsatta för fysiskt eller sexuellt våld, 
eller bevittnar våld mot sin mamma, blir både relationen och situationen skamfylld och 
traumatiserande (a.a. 29). Författarna säger följande: 
 
”Barnet är beroende av sina föräldrar och av deras omsorg. De hot som uttalas i samband med misshandel tar barnet på 
allvar, det lever med ett reellt dödshot mot mamman och en existentiell ångest. Barn kan inte veta hur misshandeln 
slutar, kommer mamma att överleva? Blåmärken, brutna ben och blödande sår förstärker rädslan och finns kvar till 
nästa misshandelstillfälle. Det som händer är obegripligt och oförutsägbart.” (Metell & Lyckner, 2001, s 29-30) 
 
Barn som upplever detta är extremt utlämnade och sårbara då det är den person som skall ge dem 
omsorg och kärlek som också hotar och misshandlar dem eller deras mamma. Enligt Metell och 
Lyckner är varken mamma eller pappa tillgängliga för att trösta barnet då de båda är för upptagna 
av den egna relationen. Pappan är upptagen av sin aggressivitet och mamman av att skydda sig och 
komma undan denna. Relationen mellan föräldrarna präglas ofta av både uppvaktning, förlåtelse 
och försök att gå vidare såväl som av misshandel och aggressioner (a.a. 30). Författarna säger 
också: 
 
”Ett barn i en familj där hot och våld när som helst kan förekomma, lever i ett förhöjt spännings tillstånd som innebär 
att det är på sin vakt, det iakttar och anpassar sig. Hemmet som ska ge trygghet blir istället den plats som skapar rädsla 
och ångest för vad som kan hända. Barnet kan inte fly, brottsplatsen är hemmet.” (Metell & Lyckner, 2001, s 30) 
 
Även i Arnell och Ekboms studie (1999) talar man om trauma, fysiska reaktioner och 
posttraumatiska stressreaktioner som vanligt förekommande hos barn som bevittnat våld. De 
beskriver våldets trauma på följande sätt:  
 
”När vi talar om stora katastrofer tänker vi oss oftast yttre dramatiska händelser med mänga inblandade som dör eller 
skadas. Men för barnet innebär det även en katastrof då våld pågår eller plötsligt exploderat i hemmet -bakom stängda 
dörrar. Tilliten rycks undan, och familjen är inte längre den trygga plats som ett barn behöver för sitt växande.”  
(Arnell & Ekbom, 1999, s 21) 
 
Barnen som bevittnar våld i sina familjer har enligt Arnell och Ekbom ofta mycket svårt att avgöra 
vad det är som händer. Våldet blossar ofta upp utan förklarlig anledning och barnet kan tro att 
mamman kommer att dö. Maktlösheten och rädslan som barnet känner kan komma att prägla hela 
dess uppväxt, man har därför valt att beskriva våldet som ett trauma för barnet (a.a. 22).  

5.1.2 Trauma 
Det som kännetecknar ett trauma är att individen är med om en plötslig och dramatisk händelse 
som utlöser psykiska och fysisk reaktioner. Exempel på fysiska reaktioner under bevittnande av 
misshandel kan vara hjärtklappning, snabbare andning och skärpta sinnen. Kroppen kan reagera 
med en önskan om att fly, skrika eller genom att bli förlamad av skräck. För att kunna stå ut med 
den ångest och skräck som orsakar traumat tvingas barnet utveckla olika copingstrategier. Arnell 
och Ekbom (1999) talar om två olika typer av traumatiska händelser, Typ 1-trauma och Typ 2-
trauma. Den första sortens trauma utlöses av enstaka händelser som t ex. plötsligt dödsfall eller 
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våldtäkt. Den andra sortens trauma innebär att individen är med om flera traumatiska händelser 
som t ex. upprepade våldshandlingar i hemmet eller misshandel. Barn som under en lång tid utsatts 
för att bevittna våld i hemmet anser Arnell och Ekbom i de allra flesta fall drabbade av ett Typ 2-
trauma. Författarna beskriver de psykiska försvar barnen kan utveckla för att stå ut med det trauma 
som kan uppstå. Ett exempel på försvar är dissociation som innebär att barnet försöker koppla bort 
den svåra händelsen ur medvetandet för att undvika obehagliga minnesbilder av misshandeln. 
 
Arnell och Ekbom anser liksom Metell och Lyckner (2001) att barnen reagerar olika på våldet 
beroende av en rad olika faktorer som kön, ålder, plats i syskonskaran och personlighet. Även den 
utvecklingsfas barnet befinner sig i påverkar. Det är också skillnad mellan en tonårings och ett 
förskolebarns upplevelser. Faktorer som familjens psykosociala bakgrund, nätverk och hur länge 
våldet pågått, påverkar också barnets reaktioner samt barnens förmåga att hantera traumat. För att 
hjälpa barnet att bearbeta traumat anser Arnell och Ekbom (1999: 22) att krissamtal är en lämplig 
åtgärd. 

5.1.3 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) 
När ett barn utsatts för det trauma det innebär att bevittna våld i hemmet eller själva blivit slagna, 
kan barnet utveckla symtom på PTSS. För att veta om barnet drabbats av PTSS är det av vikt att ha 
kunskap om problemets varaktighet och styrka samt kännedom om vilka symtom barnet uppvisar. 
För att få diagnosen PTSS skall symtomen ha orsakats av en eller flera allvarliga händelser. En 
händelse som ligger utanför normal mänsklig erfarenhet, vilket kan vara ett allvarligt hot mot ens 
liv eller fysiska integritet är ett exempel. Plötslig förstörelse av hemmet, en allvarlig skada eller ett 
allvarligt hot mot barn eller andra släktingar, är andra exempel på sådana händelser (Metell, 2001: 
18). Dessa trauman lämnar ofta den som utsatts med en känsla av kontrollförlust och vanmakt eller 
obestämd ångest. För att ett barn skall diagnostiseras som lidande av PTSS skall de uppvisa 
symtom som påträngande minnesbilder, ett undvikande beteende, plötsliga förnimmelser av rädsla 
och tvångsmässig uppmärksamhet på hot och fara i omgivningen. Andra symtom är 
hyperuppmärksamhet eller överreaktion på oväntade, plötsliga händelser. Barnen kan också bli 
apatiska och lida av ett kort framtidsperspektiv (Arnell & Ekbom, 1999: 24). PTSS kan också visa 
sig i form av psykisk avskärmning och återupplevanden i form av mardrömmar. En del personer 
som upplevt starka trauman kan iscensätta situationer som påminner om det ursprungliga traumat, 
detta kallas ”addiction to trauma”. Ett exempel på detta kan vara att många av de utsatta barnen 
väljer att titta på skräckfilm. Enligt Metell (2001: 19) är även försämrad perception, dåligt minne 
och en försämrad förmåga till association och integration symtom på PTSS. Spänningsvärk och 
minnesbilder av de traumatiska händelserna kan uppstå då barnet skall slappna av och 
sömnproblem och depressioner är vanliga hos personer med PTSS.  De barn som diagnostiserats 
med PTSS, bör enligt Arnell och Ekbom få psykoterapeutisk behandling inom barn- och 
ungdomspsykiatrin för att under en längre tidsperiod få bearbeta sina problem. Det är enligt Arnell 
och Ekbom nödvändigt att barnet får professionell hjälp för att inte barnets psykiska växande skall 
hindras.  

5.1.4 Kroppsliga och känslomässiga minnen 
Metell och Lyckner (2001) menar att små barn som varit med om våld före två till tre års ålder kan 
ha kroppsliga och känslomässiga minnen av det, även om de inte kan berätta om det. I många fall 
har mamman haft barnet i famnen när de blivit misshandlade av sin partner. De kroppsliga och 
känslomässiga minnen barnen har av detta framkommer ofta i barnens beteende och lek (a.a. 31). 
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Författarna anser att anknytningen till sin vårdare och känslan av tillit är en livsviktig drivkraft 
barnet har med sig. De talar vidare om vikten av att vårdarens samspel och omsorgsförmåga 
förstärker anknytningen, att de blir en ”trygg bas” för barnet att återkomma till vid upplevd fara. 
Metell och Lyckner menar att det får djupgående konsekvenser för barnets personlighetsutveckling 
om anknytningen till vårdaren hindras. De beskriver hur de när de arbetade på mottagningen 
träffade flera små barn i 2-3 års ålder som uppvisade tecken på ett avskärmat beteende och minskat 
intresse för att utforska världen. Detta till följd av att de upplevt kränkningar av mamman och lidit 
av hennes föräldraskap (a.a. 32).   

5.1.5 Hur våldet beskrivs  
De barn Arnell och Ekbom (1999: 26) mött i sitt arbete har sagt att det var ”bråket” hemma som 
orsakade våldet, att det hela började med att t ex ”mamma skrek och kastade saker och försökte 
komma ut, och att det slutade med att pappa slog mamma”. De beskriver också att det kan vara 
skrämmande för ett barn att höra mammans skrik bakom en stäng dörr då det inte vet vad som 
händer.  
 
De två begrepp författarna haft som utgångspunkt i sitt arbete är familjevåld som de beskriver som 
ett vidare begrepp som kan omfatta både kvinnomisshandel, barnmisshandel och hot mellan 
syskon. Och kvinnomisshandel som författarna beskriver som psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt 
våld mot en kvinna av en man som hon känner och har/haft en nära relation till.  De menar dock att 
oavsett vilken förklaringsmodell den professionelle har, måste man i arbetet med de utsatta barnen 
sätta sig in i hur misshandeln eller våldet mellan pappan och mamman upplevs av barnet. 
Kvinnomisshandel skulle ur ett barnperspektiv kunna bytas ut till mamma-misshandel (a.a. 26-27). 
Arnell och Ekbom (1999: 27) definierar också barnmisshandel och anser bland annat att: ”fysisk 
misshandel är när föräldrar eller vuxna medvetet tillfogar ett barn skada eller inte förhindrar att 
barnet utsätts för skada”. Psykisk misshandel definierar de som att inte ge barnet tillräcklig omsorg 
och att isolera det. Även att hota, skrämma, nedvärdera och förlöjliga barnet kan vara psykisk 
misshandel.  Författarna beskriver hur våldet påverkar barnen som följer: 
 
” Livsvillkoren i utsatta familjer kännetecknas av otrygg anknytning mellan barn och föräldrar, bristande kontinuitet 
och kommunikation och brist på stimulans. Ofta lever familjen periodvis under kaotiska förhållanden och med svåra 
konflikter mellan familjemedlemmarna”. (Arnell & Ekbom, 1999, s 27)   
 
Författarna sammanfattar i en figur de ord som bäst beskriver hur barnets inre verklighet påverkas 
av familjevåld, några av dem är: Påträngande minnesbilder, rädsla, ångest, katastrofkänslor, 
skuldkänslor, isolering, sömn och koncentrationssvårigheter, ilska, aggressivitet, passivitet, 
depression, hjälplöshet och otrygghet. (Arnell & Ekbom, 1999: 28) 
 
Enligt Arnell och Ekboms studie är det många barn som lider och som lever under fruktansvärda 
omständigheter som de inte fått möjlighet att berätta om eller bearbeta. De anser att rutinerna för att 
kunna hjälpa dessa barn skulle kunna förbättras och att en ökad samverkan mellan polis och 
socialtjänst skulle kunna vara ett sätt. De tror också att det finns en ovana att tala enskilt med yngre 
barn.  

5.1.6 Sammanfattning och kommentar till Tema 1 
Behandlarna beskriver hur barnen sett och hört våld mot modern och att många av de barn de mött 
själva blivit misshandlade. De talar om våldet i familjen som en katastrof för barnet då det ofta 
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blossar upp utan förvarning och barnet har svårt att förstå vad som pågår. För många barn som 
bevittnar våld innebär det att leva under dödshot, då det är svårt att förutse hur misshandeln ska 
sluta. Man talar om att maktlöshetskänslor uppstår hos barnet som inte någon möjlighet att påverka 
det som händer i familjen. Barnen kan reagera olika på misshandeln beroende av t ex. personlighet, 
ålder, kön, utvecklingsfas och nätverk. Att bevittna våld mellan närstående är ett trauma i sig enligt 
behandlarna. De nämner att de sett fysiska reaktioner hos barnen samt tecken på trauma, PTSS, 
beteendeproblem samt störda anknytningsmönster. Barnen utsätts för psykisk misshandel i sina 
hem och relationen till föräldrarna visar ofta brist på tillit, stimulans och kommunikation. 
Familjesystemen är ofta slutna och det faktum att barnen många gånger förbjuds tala om det som 
händer gör att skamkänslorna hos barnen kan öka. Hos barn under tre år kan kroppsliga och 
känslomässiga minnen komma fram under lek. Behandlare anser att det finns en ovana att tala 
enskilt med yngre barn. De anser också att ökad samverkan skulle kunna underlätta för dessa barn. 
Våldet är enligt litteraturen en familjehemlighet och barnet är maktlöst när det bevittnar våld mot 
sin mamma. Barnets roll blir att anpassa sig för att undvika att pappa blir arg. Dessa 
omständigheter anser jag vara förödande för barnets psykiska utveckling och anknytning till 
föräldrarna, då främst fadern men även modern. Rollerna i familjen är troligtvis inte desamma som 
i en välfungerande familj där modern och faderns roll är att förmedla trygghet och omsorg om 
barnet. Här utsätter den ena omsorgspersonen den andra för misshandel vilket drar fokus från 
barnet. Den uppmärksamhet ett barn behöver i form av stöd och uppmuntran får rimligtvis inte lika 
stor plats i en familj där misshandel förekommer.  
 
5.2 Tema 2 - Mödrars röster om våldet och dess konsekvenser för barnen 

5.2.1 Mödrarnas röster om vad barnen upplevt 
Enligt en studie genomförd av Almqvist och Broberg (2004) där man intervjuat 50 mammor med 
sammanlagt 86 barn under tiden de bodde på kvinnojour, svarade mammorna att 95 procent av 
barnen vid minst ett tillfälle befunnit sig i samma lägenhet som föräldrarna under tiden mamman 
blivit misshandlad av sin partner. Vidare hade också 77 procent av barnen varit i samma rum som 
föräldrarna under misshandeln. I de fall mödrarna uppgett att barnet varit i ett annat rum (18%) 
berodde det antingen på att misshandeln skett på natten när barnen sovit i sina rum, att pappan låst 
in dem i ett annat rum eller att någon av föräldrarna sagt åt barnen att gå in i ett annat rum (a.a. 33). 
Mödrarna säger bland annat: 
 
”Sista gången. Hon satt i vardagsrummet och såg allt, (Flicka 3,5 år, mitt tillägg) fast vi var i köket och hallen. Föst 
tittade hon på TV. När han tryckte upp mig mot väggen skrek hon åt sin pappa och frågade varför han var så dum mot 
mig. Hon sa åt honom att sluta. Han svarade att det var mamma som slog honom. När hon kom mot oss sa han åt henne 
att gå upp på övervåningen. Han sa ”gå upp till ditt rum tills jag är färdig med mamma”. Hon ville inte så han lyfte upp 
henne men hon kom ner igen…. ”. (Almqvist & Broberg, 2004, s 46) 
 
“Han såg och han hörde. Han sa till pappa att han inte fick göra så. Det hände att han slog pappa. Han är mycket arg på 
pappa….”(Almqvist & Broberg, 2004, s 34) 
 
Metell (2001) beskriver i sin studie, liksom Almqvist och Broberg hur barnen antingen varit i 
samma rum som föräldrarna under misshandeln, eller hört den pågå. En mamma citeras: 
 
”Ja, mina barn har sett när han slog, han väckte dem och de fick sitta och se på när de bara var tre och sex år gamla. 
Han visade dem vad jag var värd, avskyvärd och äcklig, hora, att jag uppförde mig illa mot honom.” (Metell, 2001, s 8) 
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Det är således vanligt att barnen varit närvarande under misshandeln av sina mödrar, de har 
antingen hört eller sett vad som hänt. Våldet har i många fall varit av allvarligare slag, bland annat 
har barnen bevittnat hur mödrarna blivit misshandlade med olika tillhyggen eller blivit knivskurna. 
En av mödrarna i Almqvist och Brobergs studie berättar om hur hennes dotter bevittnade när 
pappan knivskar henne:   
  
”Hon var i rummet bredvid. Såg just när han stack kniven i mig. Hon grät och kissade på sig.” (Almqvist & Broberg, 
2004, s 34)  
 
I en annan studie av Hydén (1995) beskrivs hur en moder fruktar för sitt liv och hur hon undrar det 
ska gå för barnen om hon dör. Modern citeras nedan: 
 
”…Han slog mej i ansiktet med knytnävarna… han sparkade mej över hela kroppen. Jag blödde mycket  jag var så 
rädd för han verkade liksom vansinnig… jag tänkte bara på hur det skulle gå för barnen om om han slog ihjäl mig, att 
jag måste komma undan på något sätt…när han slutat slå gick jag in i badrummet för att tvätta av mig. Då kom han 
efter och fortsatte slå med knytnävarna. Det stänkte blod på väggarna. Då slutade han slå och sa åt mig att tvätta 
badrummet. Han gick själv och torkade. Så gick han ut någon timme. Jag var helt slut, men det var över och jag levde. 
När han kom hem hade han en kompis med sig. De gick och satte sig och drack i köket. När kompisen gick hem 
började han igen…  Barnen vaknade och började gråta. Då lugnade han sej och blev väldigt ledsen, sa att allt måste få 
ett slut och ville att vi alla skulle gå till polisen och anmäla. Så ångrade han sej och jag fick ta emot ytterligare slag…” 
(Hydén 1995, s154) 
 
Det framkom också att ungefär hälften av barnen i Almqvist och Brobergs studie hade haft fysisk 
kontakt med båda eller någon av föräldrarna under misshandeln. Mödrarna berättar om hur de i 
vissa fall haft barnet i famnen under misshandeln: 
 
”Han satt på min arm en gång när jag blev slagen över näsan. Både han och jag blev blodiga. Han grät och var 
jätteledsen.” (Almqvist & Broberg, 2004, s 34) 
 
Hydén (1995) beskriver hur mödrarna talar om olika former av misshandel.  Mannen uppvisar 
olika beteenden för att styra, skrämma och undertrycka kvinnan. Mödrarna har beskrivit hur 
barnens fäder förödmjukat dem genom att använda fysiska eller verbala medel i barnens närvaro. 
En moder citeras:  
 
”Han har ett sätt att skrika, fruktansvärt högt och länge. Det är som misshandel det också. Han kan prata enormt, i 
timmar. Jag blir rädd och vet inte vad jag ska göra. Jag blir också rädd för flickans skull, hon blir ju också rädd. Om jag 
höjer rösten, då blir det ju bara ännu mer. Så jag sänker rösten och går undan, men det hjälper inte det heller. Han 
brukar säga att alla sätt jag har för att undvika bråk, leder till bråk. Det här gör mig lika rädd och olycklig som när han 
ger sig på och slår mig….” (Hydén 1995, s 130)    

5.2.2 Barnmisshandel och misshandel under graviditeten 
Det har visat sig i flertalet studier att det är vanligt förekommande att barn som upplevt våld i 
hemmet också själva blivit misshandlade (Weinehall, 1997; Hällberg, 2004; Metell, 2001). Enligt 
Almqvist och Brobergs (2004: 35) studie uppgav mödrarna att 62 procent av barnen hade utsatts 
för olika former av misshandel av sin pappa eller styvpappa, ungefär en fjärdedel av dem hade 
utsatts för grovt och upprepat våld. Våldet var enligt mödrarna i studien av olika slag. Det som var 
vanligast förekommande var att barnen fått örfilar, att pappan hotat med att skada eller döda dem 
samt att de utsatts för upprepade verbala kränkningar som att t.ex. bli kallade för hora eller 
oäktingar (a.a. s.34). 18 procent av barnen hade blivit utelåsta i kyla eller inlåsta i garderober och 
det förekom att de blivit sparkade och knuffade. 9,5 procent av barnen blivit utsatta för hot med 
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olika föremål som t.ex. knivar, och även misshandlats med olika tillhyggen som t.ex. brädor. Några 
av barnen hade blivit misshandlade med knytnävsslag och två av barnen hade utsatts för sexuella 
övergrepp (a.a. s. 34-35).  
 
Hur länge våldet pågår i barnens liv är olika. Enligt Almqvist och Broberg (2004: 36) var 
misshandeln av mamman något som präglat barnens hela uppväxt då misshandeln startat tidigt i 
förhållandet och ofta funnits med redan under graviditeten. En av mödrarna citeras:  
 
”Graviditeten var fylld av misshandel. I övrigt var jag relativt pigg. Värk i mage och rygg av misshandeln. Han 
(mannen) var alltid med på MVC- gick inte att säga något. Vid blåmärken fick jag inte gå någonstans. Jag var alltid 
bevakad.” (Almqvist & Broberg, 2004, s 44) 
 
Även i en studie av Hydén (1995) framkom att flera kvinnor blivit misshandlade under graviditeten 
samt att det kan vara svårt att se sig som en misshandlad kvinna. En kvinna citeras: 
 
”Första gången han slog mig… ja, då var jag gravid. Men han slog mig liksom försiktigt då, som om han var rädd att 
skada barnet. Det var mer vad man kan kalla… knuffar. Kanske örfilar. Men sedan när vår dotter var född blev det 
värre… Men han slutar alltid att slå mig om han knuffat mig eller slagit till mig så jag ramlat… du vet, sånt man läser 
om, att kvinnor blir sparkade när mannen slagit dom till marken, bundna, brända med cigaretter… sånt har aldrig hänt 
mej. Så jag har tänkt så mycket…jag kanske inte är misshandlad i alla fall… men jag har tänkt och tänkt. Om jag inte 
är misshandlad, vad är jag då? (Hydén, 1995, s 128-129)    
 
Detta innebar att ju äldre barnen var när de kom till kvinnojouren med sina mödrar, desto mer våld 
hade de upplevt. Det var också vanligare att mammorna beskrev fler psykiska symtom hos sina 
barn. Om mödrarna stannat i förhållandet en längre tid hade de också utsatts för allvarligare skador, 
och barnen hade då också i högre grad både bevittnat och själva utsatts för misshandel än de barn 
vars mammor lyckats lämnat relationen tidigare. Mödrarna i Almqvist och Brobergs studie (2004: 
37-38) rapporterade fler sorters problem hos sina barn, framförallt hyperaktivitet och emotionella 
störningar, ju äldre barnen var.   

5.2.3 Våldets konsekvenser för barnen enligt mödrarna 
Mödrarna fick i Almqvist och Brobergs studie också besvara frågor angående hur de uppfattade 
barnens mående. Dessa frågor ställdes både utifrån posttraumatisk stress för barnen som var minst 
2 år, och ett test om ”styrkor och svårigheter hos barn” för de barn som var från 4 år och uppåt. 
Även en allmän fråga om hur mamman tyckte att barnet påverkats av situationen i familjen ställdes 
(a.a. 45). Mödrarna angav att de hade varit oroliga för över hälften av barnens utveckling och hälsa 
under spädbarns och småbarnstiden. Det var relativt vanligt att mödrarna beskrev problem med 
barnens sömn, sjukdomar och att barnen inte åt ordentligt (a.a. 45). Mödrarnas svar visade också 
att de ansåg att 80 procent av barnen hade påverkats negativt av situationen i familjen. Det 
mammorna främst tog upp, och som de ansåg berodde på familjesituationen, var aggressivitet och 
rädsla hos barnen. Även ängslighet och klängighet nämndes. En av mödrarna svarar följande på 
frågan om hon tycker att hennes dotter påverkats av det som hände hemma: 
 
”Ja. Hon är mer kramig och kärleksfull. Tycker att det är viktigt att man ska säga att man älskar någon. Men hon är 
också mer lättkränkt, klängig och gnällig. Det var hon inte förut. Hon är rätt så självständig och inte gnällig normalt. 
Hon kan saga ibland att ”när pappa gör så så blir jag rädd”. Spöken har intresserat henne mycket. Ibland kan det vara så 
att det inte finns något som hon vill göra och så var det aldrig tidigare. Hon leker hellre med äldre barn än jämnåriga. 
Hon är aldrig ensam så det är svårt att veta om hon är rädd för det. Det händer ofta att hon råkar i bråk på dagis. Hon 
gör inte alltid färdigt saker utan kan bara gå därifrån. Hon är väldigt upptagen av tid och rum nu så man får berätta vad 
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som ska hända. Hon blir lätt arg, råkar i bråk, lättskrämd, orolig för saker. Hon tar i, slår och har inget grepp om att det 
gör ont och hon måste lära sig hur hon ska hantera det….”  (Almqvist & Broberg, 2004, s46)   
 
Enligt min uppfattning tycks mödrarnas tolkningar vara att barnen främst blivit aggressiva, rädda, 
ängsliga och klängiga till följd av våldet i familjen. En moder säger att hennes dotter nu är mer 
lättkränkt, klängig och gnällig samt att hon är intresserad av spöken. Det skulle kunna vara ett 
tecken på att dottern kommit in i en ny utvecklingsfas men en rimlig tolkning kan också vara att det 
är symtom på en problematisk familjesituation. Att barn har sömnproblem och är sjuka ofta skulle 
också det kunna anses som ett relativt vanligt problem under småbarnsåren, men kan också vara 
symtom på att barnet är oroligt till följd av att ha bevittnat våld i familjen. När ett barn uttrycker 
rädsla för sin pappa anser jag det kunna vara ett tecken på en otrygg anknytning.     

5.2.4 Sammanfattning och kommentar till Tema 2 
Det framkommer av mödrarnas beskrivningar att de flesta av barnen har varit i samma rum som 
föräldrarna under misshandeln och många av dem hade haft fysisk kontakt med föräldrarna medan 
våldet pågick. Mödrarna beskriver hur de varit oroliga för barnens hälsa och utveckling samt att 
barnen drabbats negativt av familjesituationen. De berättar att barnen haft sömnproblem, problem 
med att äta samt uppvisat aggressivitet, ängslighet och rädsla. Hos de äldre barnen beskrivs 
hyperaktivitet och emotionella störningar. I vissa fall har mödrarna blivit misshandlade under 
graviditeten vilket medfört att barnet upplevt våld så tidigt som från födseln. Mödrarna uppgav att 
många av barnen också blivit misshandlade och trakasserade av pappan. Ur anknytningssynpunkt 
kan detta vara förödande för ett barns utveckling. Föräldrarna skall utgöra den trygga bas dit barnet 
kan återvända för att få trygghet om något skrämmande händer. I dessa fall är det en 
anknytningsperson som utför den skrämmande händelsen vilket får allvarliga konsekvenser för 
barnets utveckling. Barnet kan enligt min mening inte söka det skydd det behöver hos fadern. Det 
kan leda till att barnet utvecklar otrygga inre arbetsmodeller vilket kan medföra ett negativt 
samspel med andra med dåliga relationer till följd. Föräldrarollerna blir oklara familjen och 
hemmet kan anses utgöra en otrygg plats för barnet att vistas i.   
 
5.3 Tema 3 - Barnens upplevelser av våldet och dess konsekvenser.  

5.3.1 Barnens berättelser om våldet mot mamma 
I Almqvist och Brobergs studie (2004) intervjuades sammanlagt 34 barn över fyra år enskilt. 66 
procent av barnen som bodde på jouren var i förskoleåldern (a.a. s 22-23). Enligt denna studie har 
de yngre barnen ofta svårigheter med att berätta vad de varit med om. Ibland berättade barnen om 
händelser som deras mödrar inte nämnt och andra gånger bekräftade barnen vad deras mammor 
sagt (a.a. 33). Några av barnen som citeras i studien berättar att de bevittnat våld mot mamman och 
att de själva blivit slagna av pappan. Flera av barnen talar om att de är rädda för pappan och att de 
blivit slagna, antingen då de försökt stoppa misshandeln av mamman eller utan förklaring. De 
berättar om situationer som varit så våldsamma att de ringt polisen eller om situationer då pappa 
druckit. En pojke är så arg på sin pappa att han vill döda honom. Några av barnen citeras nedan: 
 
Pojke 5 år 
”Jag blev rädd när vi träffade pappas kompis. Jag var rädd at han skulle ringa pappa så att han kunde komma och ta 
mig. Han tycker mycket om mig förstår du. Men han kastar saker på mamma och mig. Jag grät jättemycket. Jag ringde 
polisen. Jag sa allt till polisen. Pappa skriker så mycket och vill ha pengar och köpa vin för. Jag kan inte glömma det 
någon gång. Det var jättehemskt. Jag tycker pappa är dum. Han får inte göra så mot mamma. Mamma har inte gjort 
någonting. Jag brukar drömma att pappa slår mig och att (broder) slår mig. Han kastar grejer på mig och på mamma. 
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Ibland vill jag döda honom. Han tänker inte han bara gör. Jag är rädd för att gå ut och träffa pappas kompis. Jag förstår 
inte varför pappa slår mig. Om jag rör honom så slår han mig. Han bara slår mig. Han kanske tänker att jag är dum. 
Han bara sover när han dricker.” (Almqvist & Broberg, 2004, s36)   
 
 
Pojke 4 år 
“Pappas kompis var hemma. Han bråkar ibland. Han var skjuten i handen. Blodet hade torkat: Han tvättade sig hemma 
hos mig…Jag gjorde ingenting när det hände. Ibland bråkade mamma och pappa mycket. Polisen kom och hämtade 
honom. De satte på handbojor. Han ramlade inte i trappan. Så tog de honom till polisbilen och körde honom till 
stationen. Jag sov så jag såg ingenting… Han ramlade inte. Han dödde inte min pappa. Min pappa är stark”. (Almqvist 
& Broberg, 2004, s35)     
 
Flera av barnen har alltså tydliga minnesbilder av skrämmande händelser. I Metells rapport (2001) 
beskrivs också hur barnen upplevt misshandeln: 
 
Flicka, 8 år 
”Jag gömde mig i garderoben och försökte hålla för öronen för att slippa lyssna på allting, men jag hörde hemska ljud.” 
(Metell, 2001, s 8) 
 
Hällberg (2004) uppger i sin studie, liksom Almqvist och Broberg (2004), att de yngre barnen ofta 
har svårt att tala sammanhängande om våldet. De yngre barnen sade bland annat att de glömt bort 
eller att de inte mindes vad som hänt. De var inte lika detaljerade i sina berättelser och talade om 
våldet i termer som skrik, bråk och tjafs. Barnen beskriver dock hur de varit närvarande under 
misshandeln, ibland i samma rum, andra gånger har de hört våldet pågå.  
 
Göran, 10 år 
” Ja, jag såg när dom bråka, men jag kommer inte ihåg vad det var…det var länge sen, minns inte vad dom gjorde…” ( 
Hällberg, 2004 s 27) 
 
Göran , 10 år 
”Jag bara hörde. Jag låg kvar i sängen…i min säng eller mammas säng.”  (Hällberg, 2004, s 31) 
 
Enligt Hällberg talade flera av barnen om våldet utan att visa starka känslor. De sade också att de 
inte tänkte eller kände något särskilt när föräldrarna bråkade men att de hoppades att det skulle ta 
slut så fort som möjligt. De tänkte inte på bråken efteråt utan då ”glömde de bort bråken”. Ett av 
barnen sa att bråk mellan föräldrarna är ”sånt man får ta” (a.a. 27). Vissa av barnen hade dock 
lättare att beskriva våldet mot modern än andra, och kunde vara både mer konkreta och specifika i 
sina berättelser.  Dessa barn kunde beskriva situationer då mamman blev illa behandlad, slagen och 
sparkad. De var i affekt när de berättade om våldet och uttryckte att de blev rädda och ledsna när 
deras mamma blev slagen. Två av pojkarna i Hällbergs studie uttryckte också att de var oroliga för 
att pappan skulle döda mamman, syskonen eller någon av släktingarna då de hade hört pappan hota 
om att mörda. En pojke berättar om upprepat våld mot modern och om en situation då pojken 
trodde att hon skulle dö: 
 
Andreas, 8 år  
” Min pappa han slog mamma många, många gånger, mer gånger än jag kan säga och han hotade henne. Det var där 
hemma hos oss och han drack öl och så stack han henne med kniven, i handen, och hon kom till sjukhus… sen slog han 
sönder dörren här, ett stort hål och hade kofoten och den där grejen som man öppnar med ”klick”. Och så kom han in 
och mamma låg bara där på golvet… jag trodde hon skulle vara död sen…och vi hade släckt ner i hela huset så att han 
inte skulle se att vi var hemma…sen kom polisen, en polistjej och en poliskille och dom hade pistolerna mot honom, 
rakt på honom och dom skrek jättehögt och pappa han bara skrek jättehögt och hotade och dom tog ner honom…och 
han skrek…och jag bara gråter…fast mamma kräktes på toaletten.”  (Hällberg, 2004,  s 41) 
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Även Arnell och Ekbom (1999: 22) har i sin studie sett hur många av barnen är övertygade om att 
deras mamma eller syskon ska dö av det våld de utsatts för av pappan. Två av barnen beskriver sina 
upplevelser:  
 
Erik, 10 år 
”…Han hade gått ut i hallen, men sen gick han in i sovrummet och sen såg jag hur han kom ut i köket och tog vår stora 
kniv som låg vid spisen. Och sen rusade han efter mamma ut genom dörren. Det var så hemskt och jag visste inte vad 
jag skulle göra. Men jag sprang fram till fönstret, det som är ut mot gatan, och där såg jag mamma och pappa. Pappa 
slog och sparkade mamma och hon ramlade omkull och då gjorde han något med kniven på henne. Jag trodde att han 
dödat henne. Det var blod på marken och på mammas ansikte…” (Arnell & Ekbom, 1999, s 16) 
   
Emma, 13 år 
”…Hon blödde ur munnen minns jag, och bara skrek: ”SLUTA, SLUTA.” Och pappa skrek: ”Håll käft jävla hora” och 
slog på henne ännu mer. Och sedan hörde jag hur han skrek: ”Om du inte slutar skrika så skall jag strypa Camilla.” Allt 
gick så fort, men jag såg hur han tog upp Camilla ur sängen och satte händerna så här, runt hennes hals, och då reste sig 
mamma och skrek, men sen slutade hon. Jag blev så himla rädd för jag trodde att pappa skulle döda Camilla. Han 
skulle kunna göra allt möjligt hemskt när han är full. Jag har ju sett han sparka mamma många gånger, men jag vågade 
inte vara kvar där så jag sprang in i mitt rum och stängde dörren.” (Arnell & Ekbom, 1999, s 18) 
 
De tre ungdomarna i Hällbergs (2004) studie var 16-17 år gamla. Dessa ungdomar beskriver våldet 
genom att ta upp konkreta situationer då pappan hotade, sparkade, eller ”psykade” mamman. De 
talade om våldet i starka ordalag och psykisk terror, misshandel och mordhot var ord som återkom 
(a.a. 56). Ungdomarna upplevde att våldet förekommit så länge de kunde minnas och deras mödrar 
hade blivit misshandlade under många år.  I perioder hade fadern varit lugn medan det i andra 
perioder förekommit våld varje dag. Våldet kunde blossa upp utan förvarning. Två av 
ungdomarnas mammor hade flera gånger blivit så allvarligt skadade att de var tvungna att åka till 
sjukhus. En av flickorna berättade att hennes mamma blivit så psykiskt nedbruten att hon hamnade 
på mentalsjukhus. Flickan upplevde ibland att den psykiska terrorn av modern i form av hot, 
trakasserier och ironiserande var värre än den fysiska misshandeln: 
 
Hanna, 17 år  
” Han har liksom pressat henne hela tiden, psykat henne. Han har fått henne att tro på det han sa. Han gjorde så att hon 
blev psykiskt sjuk och att hon kom in på mentalsjukhuset… hela, hela tiden har han sagt elaka, taskiga saker till 
henne.” (Hällberg, 2004, s 57) 
 
De tre ungdomarna i Hällbergs studie berättar också att de när de var små upplevde våldet som en 
normal händelse, och en del av familjelivet. Det var först när de blev äldre, mellan 11-12 år för 
flickorna och 15-16 för pojken, som de började inse att alla pappor inte var som deras. 
 
Fredrik, 17 år  
” Det var liksom hela tiden, man tänkte inte på det. Det var liksom som det skulle vara. Man förstod inte att det inte var 
normalt.” (Hällberg, 2004, s 57) 
 
Louise, 17 år 
” Man tänker ju liksom inte på hur man har det. Man tänker inte på att det är fel allt som händer. Det är ju bara så. Man 
tänker inte på det. Man tänker inte så här ska det inte vara egentligen. Och så tror man att alla andra har det likadant. 
Och det är ju liksom inte nåt konstigt med det.” (Hällberg, 2004, s 57) 
 
I Metells studie (2001) beskrivs hur de befintliga barnen i familjen ibland bevittnat misshandel av 
mamman då hon var gravid: 
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Flicka, 6 år 
”Det värsta var när pappa slog mamma på magen innan lillebror skulle födas.”  (Metell, 2001, s9) 
 
En del av barnen tycks ha svårt att beskriva det som hänt och ger vaga och ibland aningen 
förvirrande beskrivningar av vad som skett medan andra barn klart och tydligt kan beskriva och 
berätta om vad de bevittnat. En del barn säger att de inte bryr sig. Detta skulle kunna tolkas som att 
det kan vara för svårt för en del barn, att de inte mäktar med att ta in vad som pågår, och att de 
därför inte heller kan ge en tydlig beskrivning av vad som hänt. Det kan tolkas som ett förnekande 
eller en bortträngning av vad som skett för att skydda den egna individen mot alltför svåra 
händelser. Det skulle också kunna vara så att barnen faktiskt inte har hört eller sett misshandeln 
pågå och att de därför inte heller kan berätta om det. Vissa barn beskriver att de är mycket rädda 
för sin pappa och att de tror att han är kapabel att döda Anknytningsteoretiskt sett kan detta tyda på 
en förstörd anknytning, föräldrarna kan inte användas som den trygga bas där barnet skall få 
trygghet och omsorg. Enligt ett rollperspektiv kan fadersrollen anses vara förbrukad, barnen 
uttrycker en stark rädsla inför pappan istället för att känna tillit till honom.      

5.3.2 Våldets konsekvenser för barnen 
I Almqvist och Brobergs studie (2004) ställdes frågor om posttraumatisk stress (PTSS) till barnen 
under intervjuerna. Ett tydligt samband påträffades. De barn som uppgett att de ofta drömde 
mardrömmar, var rädda och tänkte mycket på det som hänt, uppgav också att de ofta ville vara nära 
sin mamma. Dessa barn var mer benägna att undvika sådant som påminde dem om våld, men blev 
ändå lätt blev skrämda och påminda igen (a.a. 53). Almqvist och Broberg beskriver att de barn som 
led av återupprepande posttraumatiska symtom i form av mardrömmar, rädsla och undvikande 
beteende också försökte undvika skrämmande tankar genom att söka sig till sin mamma. Man fann 
också en överensstämmelse mellan barnens och mammornas berättelser om detta. De barn som 
beskrev att de ofta var rädda och alltid ville vara nära mamma, beskrevs också av mödrarna på 
liknande sätt. Författarna tolkar detta som att barnen fortsatte ha ett aktiverat anknytningssystem 
genom detta beteende (a.a. 52-53). En pojke i studien beskriver återupprepande symtom. Han 
tänker på vad som hänt fastän han inte vill, och har mardrömmar: 
 
Pojke 9 år 
” Jag vet inte riktigt varför jag tänker på det när jag inte vill, men jag gör det. Jag drömmer roliga drömmar också. 
Ibland kan jag bli rädd när min syster skrämmer mig genom att låta som en orm. Jag tror ibland när vi är ute att han 
(pappa) ska hitta oss. Jag vill aldrig vara ensam. Jag tycket mest om att titta på Pippi, på Rädda Willie, Karlsson på 
taket och på Tarzan. Jag blir arg på min syster ibland eller om de retar mig på skolan… Allra värst är att jag blir så arg. 
När jag leker med barn som inte kan något då blir jag jättelätt arg…Jag har bara svårt att lyssna när jag pratar i telefon. 
Jag blir så trött men det blir inte mamma och min syster. Dom försöker skrämma mig i skolan men jag blir aldrig rädd 
och då blir dom ledsna. En gång skrek jag på skoj och då tyckte dom att det var jätteroligt. Jag drömmer att jag ser 
honom ibland. Jag oroar mig mycket för att han ska komma. Ibland har jag ont i huvudet.”  (Almqvist & Broberg, 
2004, s53-54)   
 
Av de barn som besvarade frågorna om symtomen var det en stor andel som också svarade att de 
gärna ville se på våld (67 %), att de bråkade mycket med andra (60 %) och att de led av värk eller 
smärta (70 %). En pojke beskriver att han är mycket intresserad av skräckfilm: 
 
”Jag gillar skräck. Läser skräck-action. Ser på skräck filmer. (F: exempel?)”Scream”, ”Den onda dockan”, ”Dracula”. I 
början, när jag var mindre, var jag mycket rädd. Efter något år blev jag mindre rädd. Nu är jag aldrig rädd. (F: drömmer 
du?) Jag drömde jämt att jag blev jagad. Det var min fiende.  Fienden skulle döda mig med yxa. Men nu har jag mött 
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min fiende. Gud eller något gav mig kraft. Liemannen hjälpte mig. Nu har jag dödat honom.”  (Almqvist & Broberg, 
2004, s54) 
 
Över hälften av barnen uppgav också att de hade svårt att komma ihåg och att avsluta saker, samt 
att de hade svårt att lyssna. 
 
Flicka 10 år 
” Jag är ofta trött nu och då blir saker inte lika roliga. Jag kan glömma om någon har sagt till mig att göra något. Jag 
blir mest arg på mannen. Jag oroar mig för att han ska komma. Vi kommer bo på samma gård och jag tycker inte alls 
att det är roligt. Jag är rädd för honom. Jag ville inte alls flytta hit.” (Almqvist & Broberg, 2004, s53) 
 
Enligt mödrarna i Almqvist och Brobergs studie beskrevs de barn som sa att de aldrig tänkte på det 
som hände hemma, i större utsträckning som våldsfixerade. De mammor som uppvisade ångest, 
fientlighet och tvångsmässighet i undersökningen hade också barn som var mer våldsfixerade. 
Barnens och mammornas svar angående barnens förtjusning inför skräck och våldsskildringar var 
samstämmiga (a.a. 55). Författarna menar att detta kan vara ett tecken på att barnens egen rädsla 
dövas på detta sätt. Rädslan har bytts ut till aggressivitet och fascination inför våld (a.a. 55). Många 
av barnen i studien berättade också att de utsatts för mobbing eller själva mobbat (a.a. 68). 
 
Det faktum att vissa barn såg mycket på skräckfilm kan alltså tolkas som att rädslan dövas genom 
att göra våldet till en normal del av vardagen. Det skulle också kunna vara så att många barn idag 
faktiskt tittar på skräckfilm för att de tycker att det är spännande och att det inte beror på att de 
tvingats bevittna våld i familjen. Symtom som värk och smärta samt koncentrationssvårigheter 
skulle även det kunna bero på andra orsaker än barnens familjesituation, men en rimlig förklaring 
är att det beror på den psykiska stress barnet utsatts för i familjen. Att barnens och mödrarnas 
utsagor är samstämmiga tyder på att deras uppgifter är trovärdiga och att de tecken på PTSS som 
funnits kan anses äga hög relevans.    

5.3.3 Barnens copingstrategier och förklaringsmodeller till våldet 
Hällberg (2004) har i sin studie funnit att barnen har olika strategier för att hantera vad de varit 
med om. I sin redovisning delar hon därför in barnen i olika grupper beroende på de strategier som 
identifierats. Hos gruppen 7-10 år pratar barnen om våldet som det ”normala”, i gruppen 7-13 år 
ses våldet som en ”ursäktande händelse” och i gruppen 16-17 år talar barnen om våldet som 
”onormalt”. Hällberg beskriver hur vissa av barnen skjuter ifrån sig rädsla och oro, bland annat 
med hjälp av fantasin, och att de genomgående pratar om våldet utan att visa känslor. Båda 
föräldrarna lyfts också fram som lika delaktiga och ansvariga till våldet i en del av barnens 
berättelser. Detta tolkar Hällberg som att barnen normaliserar våldet mot mamman och att det är en 
form av överlevnadsstrategi för barnen. Hon menar att våldet blivit delvis accepterat och förväntat, 
men fortfarande obehagligt. Att göra om misshandeln till ett normalt bråk kan göra det lättare att 
stå ut för barnen. Detta kan vara ett sätt för barnen att känna att de är normala och att de kommer 
från en normal familj (a.a. 28). 
 
Hällberg menar också att många av barnen ofta är mycket medvetna om vad som händer i familjen 
men att vissa av dem hittar ursäkter och förklaringar till pappans våldsutövande för att avlasta 
honom från ansvar. Dessa barn lägger också skulden på sig själva, på mamman eller menar att 
pappan har en sjukdom. Detta kan ses som en överlevnads strategi, då tilliten till föräldrarna kan 
behållas om det går att hitta hållbara ursäkter för våldet (a.a. 54). Ungdomarna i studien beskriver 
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däremot tydligt att det är misshandel som mamman utsatts för, och de ser pappan som aktiv och 
ansvarig enligt Hällberg. De beskriver också en förändring i synen på våldet, från att se det som 
något normalt när de var yngre till att se det som något mycket allvarligt och definitivt onormalt 
när de blivit lite äldre. De beskriver hur de läste artiklar om kvinnomisshandel, och att de blev mer 
medvetna genom att ta del av den allmänna debatten (a.a. 57-58). Pappan beskrevs av ungdomarna 
som dum i huvudet eller psykopat. Barnen hade alltså olika förklaringar till pappans 
våldsutövande. Några av barnen citeras nedan:  
 
Ida, 10 år 
”Ibland brukar det vara så här att när jag inte vill passa min lillasyster skriker han på mig och då sa min mamma ´skrik 
inte på henne, hon är trött´. Då började han skrika på henne. Och sen brukade han slå henne efter det… Så då tänkte jag 
´varför passade jag henne inte?´ (Hällberg, 2004 s 41) 
  
Cassandra, 10 år 
”Ibland tänker jag att de lurar oss, ibland typ när vi sover tänker jag att de brukar ringa till varandra och säga att de 
gillar varandra. Jag vill att de ska lura oss, så att de inte håller på så här på riktigt.”  (Hällberg, 2004 s 27)  
  
En del av barnen i Hällbergs (2004) studie uttryckte att bråken var båda föräldrarnas fel. Barnen sa 
att ”de bråkade” och att ”de skrek på varandra”. Några av barnen uttryckte att bråken ibland 
startade efter att mamman tjat, bråkat eller skrikit på pappan. Två pojkar nämnde att pappan slogs 
för att han blandade medicin och öl eller för att han hade en sjukdom. Två barn anger följande 
förklaringar: 
 
Göran, 10 år 
”Han kraschade med bilen…och han blev skadad  jättemycket….han kunde ha dött. Tur att han inte dog. Efter olyckan 
började han mest vara med kompisar. Han blev arg mot mamma, tjafsade mot henne. Jag vet inte.” (Hällberg, 2004 s 
27) 
 
Björn, 7 år 
” Jag vet vad som hände. Mamma retade Pappa. Han hade ont i hjärnan, han hade nånting där. När han äter tabletter då 
var allting lugnt. Men sen börjar han slå mamma, det blev en massa saker. Men hon retade honom… hon retade honom 
ändå mycket… och då kom den där medicinen bort från hjärnan… det kokade i hela kropppen på honom.” (Hällberg, 
2004 s 42) 
 
Hur barnen sätter ord på våldet har enligt min mening betydelse för hur de uppfattar vad som skett. 
Det är stora variationer mellan hur barnen talar om misshandeln i hemmet och barnets ålder verkar 
vara en faktor som påverkar detta. Att tala förmildrande om våldet kan enligt Hällberg vara en 
överlevnadsstrategi för barnet som då kan anses ha normaliserat våldet så att det blir begripligt. 
Alla föräldrar bråkar ju ibland. Det skulle också kunna vara så att barnen inte anser att bråken 
mellan föräldrarna varit så våldsamma, även om denna förklaring är mindre trolig. De förklaringar 
till våldet som barnen ger i form av att mamma retade pappa, att pappa blev aggressiv efter en 
bilolycka eller att pappa hade ont i hjärnan och medicinen hade försvunnit kan tolkas som att 
barnen försöker finna en mening och förklaring till det som händer. Den strategi en av flickorna 
har, att drömma om att bråken är på låtsas, kan ses som ett förnekande. Denna försvarsmekanism 
kan aktiveras då det som händer blir alltför tungt att bära och ta in. En del av barnen tar också 
själva på sig skulden vilket kan ses som ett sätt att rädda anknytningen. Genom att själv ta på sig 
skulden kan pappa fortfarande vara god. Det är främst de lite yngre barnen som använder dessa 
copingstrategier och förklaringsmodeller. Ungdomarna verkar ha en mer klar bild över vad som 
händer, fadern görs ansvarig för våldet.  

29 



 

5.3.4 Barnens egna erfarenheter av misshandel 
Många av barnen i dessa studier har själva blivit slagna. I Almqvist och Brobergs (2004) studie 
hade 62 procent av barnen blivit misshandlade, en åttaårig flicka citeras: 
 
”Jag såg när pappa slog mamma. Han slog mig också. Jag var rädd för honom. Han slogs mycket. Ville att jag skulle 
göra saker, som att hämta det och det. Ibland när jag bara ville vara med mamma så ropade han efter mig. ”Du ska 
komma”. När han slog mamma sa jag åt honom att lägga av. Han blev arg på mig och slog mig då. En gång blev jag 
arg när han skrek åt min bror. Då drog jag honom i håret. Han sa att han fick ont. Sen blev han arg på mig.” (Almqvist 
& Broberg, 2004, s35)   
 
Även sju av de tio barnen i Hällbergs (2004) rapport hade någon gång själva blivit slagna, tre av 
dem av båda föräldrarna. Det var pappornas våld barnen berättade mest om, på frågor om vad 
mammorna gjort svarade barnen att det inte var någonting eller att de inte visste (a.a. 43). Barnen 
svarade olika på hur mycket deras pappor slagit dem. En flicka berättade att hennes pappa hade 
nypt henne och slagit henne tre gånger på rumpan, en av pojkarna sa att hans pappa slagit honom 
med ris eller rep och att det skett tusen gånger eller mer (a.a. 43). Han beskriver också hur han 
försökte anpassa sig för att undvika att göra pappan arg: 
 
Andreas 8år 
”När han hota mig. Jag försökte hitta på vad jag skulle göra för att han inte skulle hota mig, men jag visste inte … man 
visste aldrig … hur man skulle göra.”  (Hällberg, 2004 s 42) 
 
Tre av barnen i Hällbergs studie ansåg att de blev slagna utan anledning, de var arga och kände sig 
orättvist behandlade. En av flickorna ville inte prata om det som hänt men menade att hon varit det 
svarta fåret i familjen. Hon hade fått stryk när hon bråkade eller när hon retade de andra och tyckte 
därför att hon fick skylla sig själv. Denna flicka hade inte blivit förbjuden att berätta, men hade inte 
gjort det i alla fall. Några av barnen funderade kring om de blivit slagna för att pappan inte tyckte 
om dem. Tre barn hade också blivit förbjudna att berätta för någon om vad som hänt, om de 
berättade skulle de få mer stryk. Hemlighållanden av dessa slag kan vara mer traumatiserande än 
våldet i sig anser Hällberg. En flicka säger:  
 
Ida, 10 år 
”Jag… ja, jag gråter… fast då sa han att om jag säjde till mamma då skulle jag få lite mer. Det var därför jag aldrig 
säjde till henne… om det att han slog mig … för jag var rädd att han skulle slå mig mer… han sa det åt mig… han 
hotade mig… att han skulle slå mig…” (Hällberg, 2004 s 43) 
 
Enligt studien av Metell och Lyckner (2001) har ungefär hälften av de barn de mött, själva utsatts 
för misshandel i samband med att de försökt skydda sin mamma. Barnen har också blivit slagna på 
grund av sitt eget beteende enligt författarna. Många av barnen har uppgett att de försökt få pappan 
att sluta slå, ibland genom att själva slå pappan med hjälp av tillhyggen. Ett barn berättar om en 
rädsla för att vara hemma ensam med sin pappa, han brukade bli slagen då och att han förbjöds att 
berätta om detta, två barn citeras: 
 
”När jag visste att mamma inte var hemma då var jag rädd för att gå hem. Om jag gjorde något fel så slog han (pappan) 
mig. Så här tog han min landbandyklubba och slog på fotknölarna så att det inte skulle synas. Om jag berättade det för 
någon skulle jag få se vad han skulle göra med mamma.”  (Metell & Lyckner, 2001, s30)  
 
”Han slog mig med livremmen och det blev vitt på skinnet efter hålen på livremmen.”  ( Metell, 2001, s9).  
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Det kan enligt Metell och Lyckner ibland upplevas som svårare att bevittna våld mellan 
omsorgspersonerna, pappa och mamma, än att själv bli slagen. En tolvårig pojke citeras: 
 
”när han slog min mamma så slog han mig också, det tycker jag. Han har skadat mig lika mycket med det.”  (Metell & 
Lyckner, 200, s31) 
 
De tre ungdomarna i Hällbergs (2004) studie hade samtliga utsatts för misshandel av pappan. Två 
av dem berättar att de ofta, ibland dagligen utsattes för slag, knuffar och örfilar. De upplevde att de 
aldrig visste vad som var rätt eller fel och att pappan när som helst kunde få ett utbrott. De 
beskriver alla tre att de varit utsatta för hån och trakasserier sedan de var små. De två flickorna 
berättar också om situationer då pappan skämt ut dem inför deras kompisar vilket ledde till att de 
sällan tog hem kamrater (a.a. 59). Två av barnen ifrågasatte inte våldet när de var yngre utan trodde 
att deras far hade rätt att slå dem. De försökte lista ut hur vad pappan ville och försökte anpassa sig 
efter det, men blev ändå slagna. Två av ungdomarna citeras:  
 
Fredrik, 17 år 
” Han slog mig överallt och jag bara tog emot. Jag tänkte att det skulle vara så, på huvudet, kroppen… oj, oj, oj… det 
var flera gånger än jag kommer ihåg.”  (Hällberg, 2004 s 57)  
 
Louise, 17 år 
” Han drog i en och knuffade och så. Han kunde göra värsta grejerna. Fast jag vart ju så himla ledsen. Och så fick man 
inte gråta… jag hade stora blåmärken på armarna fast det tänkte jag inte på då.” (Hällberg, 2004 s 57) 
 
Alla tre säger att de inte skulle acceptera att bli slagna igen, flickorna talar om att undvika pappan 
om han skulle försöka igen. Pojken beskriver att han upplever att han var mesig som aldrig sade 
ifrån, och talar om att försvara sig om fadern skulle försöka slå honom nu (a.a. 59).  

5.3.5  Sammanfattning och kommentar till Tema 3 
De allra flesta av barnen har bevittnat pappas våld mot sin mamma. De barn som inte har sett 
misshandeln har hört den pågå. En del av barnen har berättat att de bevittnat allvarligare våld då 
mamman blivit knivhuggen och barnet fruktat för moderns liv. Vissa av barnen har försökt stoppa 
misshandeln vilket ibland har lett till att de själva blivit misshandlade. Andra barn har försökt 
undvika våldet genom att stänga in sig på sina rum. En del barn har blivit misshandlade utan att det 
varit i samband med våldet mot modern. Vissa barn har slagit sina pappor för att få honom att sluta 
misshandla mamma och andra har drömt om att döda sin pappa. Ett stort antal av barnen har 
uppgett att de inte fått berätta om det som händer hemma och att de inte tagit hem kamrater. I 
litteraturen nämns konsekvenser som posttraumatiska återupprepningssymtom hos barnen samt 
trauma och svårigheter i anknytningen till föräldrarna. Enligt samtliga redovisade studier hade 
många av barnen själva utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. Flera av barnen beskriver 
hur de försökt anpassa sig för att undvika att bli slagna, dock utan framgång. Detta kan ses som en 
copingstrategi, ett sätt att förhålla sig, som utgår ifrån att det är något de själva måste göra som kan 
stoppa våldet. En annan strategi var att inte ta hem kamrater, familjen utgör ett slutet system. 
Fadersrollen kan anses ha mist sin funktion. Det stöd och den omsorg en förälder skall ge sina barn 
i föräldrarollen har bytts ut mot fysiska och psykiska trakasserier. Anknytningen kan anses ha 
störts och hemmet och föräldrarna kan inte längre ses som den trygga bas som skall utgöra grunden 
för en god psykisk utveckling för barnet. De berättelser barnen ger av att inte få tala om det som 
händer, att våldet blir en familjehemlighet, gör att det blir extra tungt för barnen. 
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5.4 Tema 4 - Lagstiftning, insatser och behandling  

5.4.1 Något om lagstiftningen 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen 
definierar de rättigheter som borde gälla för alla barn i samtliga länder i världen. Konventionen 
handlar om det enskilda barnets rättigheter och definitionen ska gälla i alla samhällen oavsett 
religion, kultur eller andra särdrag. Enligt konventionen räknas alla människor under 18 år som 
barn om det inte är så att barnet blir myndigt tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Sverige 
ratificerade barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna i världen. Konventionen är en del 
av den internationella folkrätten men eventuella överträdelser förs inte upp i någon internationell 
domstol, kritik och påtryckningar är de sanktioner som finns att tillgå om något land inte efterföljer 
konventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav fyra av sak artiklarna är vägledande 
för hur helheten ska tolkas. De fyra huvudprinciperna är artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 anger att 
alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller 
för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 3 deklarerar att det är 
barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet barnets 
bästa är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. 
Artikel 6 slår fast att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar såväl om 
barnets fysiska hälsa som om den moraliska, andliga, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 
rör barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som berör henne eller 
honom. Särskild hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad när åsikterna beaktas 
(Barnombudsmannen 2006). 
 
FN:s Barnkonvention ligger till grund för det barnperspektiv som skall genomsyra socialtjänstens 
och kommunernas arbete med utsatta barn och i artikel 19 betonas barnets rätt att skyddas mot 
fysiskt eller psykiskt våld och vanskötsel. I Barnkonventionens artikel 39 fastslås att varje barn 
som utsatts för någon form av övergrepp och utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk 
rehabilitering samt social återanpassning (Arnell & Ekbom, 1999: 37). Det är kommunerna som 
har det yttersta ansvaret för barn som far illa, vilket regleras i Socialtjänstlagen (SoL). Några 
viktiga paragrafer är 2 kap. 2 § SoL som anger att kommunen har det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. I 1 kap. 2 § SoL fastslås att när åtgärder 
rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 5 kap. 1 § SoL anger att socialnämnden skall verka för att barn och ungdom 
växer upp under trygga och goda förhållanden. 11 kap. 1 § SoL säger att socialnämnden utan 
dröjsmål skall inleda utredning om av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till 
nämndens kännedom och vad som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Avslutningsvis anges i 
14 kap. 1 § SoL att var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Dock poängterar utredarna i rapporten Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006:65) att det är ett 
gemensamt samhällsuppdrag att ge stöd till barn och unga som riskerar att fara illa. Enligt samma 
utredning har man funnit att de insatser som barnen erbjuds varierar mellan kommunerna (a.a. 14). 
Det kan således se olika ut beroende på var i landet man bor. Vissa kommuner kan erbjuda 
stödfamilj, stödsamtal, krisbearbetning och behandlande samtalsserier för barnen medan andra 
kommuner saknar handlingsberedskap och rutiner för att ta hand om dessa barn. Problem med att 
barnen skickas runt till olika handläggare och måste berätta om sina upplevelser upprepade gånger 
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för olika personer har påpekats av flera aktörer, samt brister i samverkan. Bristen på 
internsamverkan lyfts upp som ett problem, men även resursbrist och avsaknad på kunskap om 
varandras verksamheter är faktorer som försvårar arbetet med de våldsutsatta kvinnorna och 
barnen. Även brist på extern samverkan har rapporterats. År 2003 gavs Socialstyrelsen därför i 
uppdrag att ta fram en övergripande strategi för samverkan tillsammans med Rikspolisstyrelsen och 
Myndigheten för skolutveckling (SOU 2006:65). Enligt SoL 3 kap. 4, 5 §§ ska socialnämnden 
samverka med andra samhällsorgan och frivilliga organisationer. Socialtjänsten skall på en 
övergripande nivå samverka med samhällsorgan och organisationer samt andra berörda i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. I 5 kap. 1a § SoL sägs att socialtjänsten har 
huvudansvaret för att samverkan kommer till stånd (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Socialtjänsten har olika rutiner för hur utredningar av barn som far illa startas och har inte alltid 
tillräckliga metoder och kunskaper om hur våldsproblematiken påverkar frågor om vårdnad, 
boende och umgänge (SOU 2006:65:14). Statistik förs vanligtvis inte heller över vare sig 
socialtjänstens möte med våldsutsatta kvinnor och deras barn eller över de åtgärder som sätts in. 
Statistikföring skulle kunna underlätta kommunernas arbete genom att det skulle bli lättare att både 
planera och utföra målinriktade insatser samt att utvärdera och göra en uppföljning av insatserna 
(a.a. 15). Som åtgärd för att förbättra barnens situation föreslår utredningen därför att 
Socialstyrelsen får i uppdrag att göra socialtjänstens insatser till en del av den officiella 
socialtjänststatistiken för att bättre kunna planera vilka resurser som krävs för att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor och deras barn (a.a. 16).  Kunskapsbaserade riktlinjer för de insatser som sätts 
in är också ett förslag till stöd för socialtjänstens arbete. Även en kommunöverskridande 
samordning av dessa insatser, t ex gruppverksamhet för barn och skyddat boende, behövs enligt 
utredarna för att kommunerna skall kunna ta det ansvar som de har enligt socialtjänstlagen. Att 
tillsynen förbättras över socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn är också ett 
förslag (a.a. 16).  

5.4.2 Lagändringar 
Till följd av propositionen Barn som bevittnat våld (2005/06:166) har ett antal lagändringar 
kommit till stånd under 2006. Enligt den lagändring som trädde i kraft den 15 november 2006 lyder 
nu 5 kap. 11 § SoL som följer:  
 
”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör 
särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av 
stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp”. (SOU 2006: 65:19-
20)  
 
Utredningen Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006:65:46) hade föreslagit att lägga tonvikt på 
ordet skall istället för att använda det något vagare begreppet bör, detta för att ytterligare tydliggöra 
socialtjänstens ansvar. Man föreslog också uttrycket ”barn som upplevt våld” istället för ”barn som 
bevittnat våld”. Som skäl för detta angav utredarna att begreppet bevittna våld är missvisande på 
flera sätt. De menar att barnet sällan är enbart åskådare till våldet utan att våldet är en fundamental 
del av barnets uppväxtmiljö och att begreppet uppleva därför är ett mer rättvisande uttryck (a.a. 50-
51). Dessa förslag hörsammades ej som synes. 
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I lagrådsremissen till regeringens prop. 2005/06:166, anges skälen för regeringens förslag om 
ändring i socialtjänstlagen som följer:  
 
”… barn som bevittnar våld och andra övergrepp berättar sällan om händelserna spontant och de symtom som de 
uppvisar kan lätt missförstås. Det är angeläget att i större utsträckning uppmärksamma dessa barn och deras behov. 
Behoven kan variera från t.ex. skydd från någon som utövat våld inom familjen till en möjlighet att få bearbeta sina 
våldserfarenheter. Barn som blir vittnen till övergrepp av detta slag kan reagera på liknande sätt som barn som själva 
utsätts för brott och kan vara i behov av liknande stöd. Även dessa barn är offer för brott. Det finns därför anledning att 
klarlägga detta direkt i lagtexten. På så vis lyfts socialtjänstens ansvar för denna grupp fram och blir tydligare….” 
(Regeringens Lagrådsremiss, 2006 s. 14-15) 
 
Den nya lagen skall alltså verka för att synliggöra barnens situation ytterligare. Att barnen då de 
betraktas som brottsoffer också skall ha rätt till brottsskadeersättning är en annan följd av prop. 
2005/06:166. Man säger att ”barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet 
och tillit i förhållande till en närstående person skall ha rätt till brottsskadeersättning från staten” 
(Lagrådsremiss, 2006:1). Denna rättighet regleras i brottsskadelagen. Målsäganden, i dessa fall 
modern, skall också i fler situationer än för närvarande få information om vilka bestämmelser som 
gäller för meddelande av besöksförbud. Detta kan även komma barn till godo. Informationen skall 
enligt förslaget bl.a. lämnas när en frihetsberövad gärningsman skall friges eller har blivit beviljad 
permission (Prop. 2005/06:166). Tidigare har mödrarna inte alltid fått information av detta slag 
vilket självklart påverkar känslan av trygghet hos både mamma och barn. Att sväva i ovisshet om 
när en förövare släpps ut på permission är givetvis påfrestande.  

5.4.3 Något om insatser och behandling 
Som nämnts tidigare är exempel på insatser för barn som far illa remiss till BUP, stödfamilj, 
familjepedagoginsats, krisbearbetning, kontaktperson, behandlande samtalsserier och stödsamtal. 
Totalt fanns 87 verksamheter riktade till barn som utsatts för våld i hemmet i hela landet år 2006 
(Eriksson, 2006: 8). Flertalet av dessa verksamheter startade under 2000-talet, enbart sex av 
insatserna startades mellan 1995-1999 vilket tyder på att behandling för barnen varit ett eftersatt 
område (a.a. 8). Viss verksamhet bedrivs inom skyddat boende för barn och kvinnor, andra 
verksamheter har sin grund i myndighetssamverkan mellan de verksamheter som har ansvar för 
barnen. Arbete med utsatta barn bedrivs inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och utgår 
där främst från krisbearbetning, psykosocialt behandlingsarbete eller nätverksarbete. Det 
behandlingsarbete som bedrivs inom barnpsykiatrins uppdrag är främst till för barn som utvecklat 
PTSS. Samtliga verksamheter arbetar dock med barn som är i kris och upplevt olika trauma 
(Socialstyrelsen, 2005: 32). Den vanligaste formen av behandling är individuella krissamtal men 
även grupper för barn är relativt vanligt förekommande. I gruppverksamheterna för barn utmärker 
sig den amerikanska modellen ”Children Are People Too”, ett pedagogiskt program utvecklat för 
barn till missbrukare. Den metod för individuella krissamtal som är mest frekvent använd är Rädda 
Barnens modell ”Trappan” (Eriksson, 2006). Nedan redogörs närmare för dessa två 
behandlingsmodeller:  
 
Trappan: Denna modell för samtal med barn har utvecklats av Rädda Barnen och syftar till att 
barnen stegvis ska klara av att tala om våldet. Samtalen delas in i tre steg. 1) Kontaktfasen, en god 
kontakt skapas mellan barn och behandlare. 2) Rekonstruktionsfasen, behandlaren återskapar 
våldshändelser tillsammans med barnet. 3) Kunskapsfasen, barnet lär sig förstå vad som händer när 
man är med om traumatiska händelser och får kunskap om vanliga reaktioner på trauma. (Arnell & 
Ekbom, 1999: 50) Kontaktfasen utgörs av ett antal samtal då barnet ofta inte orkar berätta allt med 
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det samma, berättandet får ske stegvis. Först när barnet är redo och orkar prata om vad som hänt 
kan nästa fas inledas och en rekonstruktion av de minnen och fakta barnet har av en våldshändelse 
kan göras. Barnen får bearbeta det som hänt både kognitivt och känslomässigt. I den slutliga fasen 
skall barnet också lära sig var de kan få hjälp i framtiden om de behöver det. Samarbete med 
föräldrarna rekommenderas också i Trappan-modellen. Dock poängteras att barnets rätt till stöd 
alltid måste vara högsta prioritet (a.a. 50). Dessa krissamtal syftar till att stödja barnets egna 
läkeprocesser och att varsamt stödja barnets konfrontation med verkligheten. I det arbetsmaterial 
som finns till Trappan-modellen tillhör ett antal bilder som är speciellt framtagna för att underlätta 
för barnet att tala om de traumatiska händelserna. Barnet bör enligt metoden få tillgång till leksaker 
och kritor under arbetets gång. Författarna påpekar att de bilder barnen ritar och de berättelser som 
framkommer skall betraktas som arbetsmaterial och att det är viktigt att barnen får veta att det som 
sägs under behandlingen stannar där (a.a. 55).     
 
Children Are People Too (CAP): Detta program har inspirerat Ersta Vändpunkten som har 
bedrivit gruppverksamhet för barn till missbrukare sedan 1989 (Socialstyrelsen 2005: 30). Ett 
familjesystemiskt tänkande genomsyrar metoden. Det ursprungliga syftet med programmet var att 
hjälpa barn att förstå hur en förälders alkoholproblem påverkar hela familjen. Både CAP och Ersta 
vändpunktens program har som mål att vara jagstärkande, ge insikter i hur ett beroende utvecklas 
och förmedla kunskap om alkohol och droger. Kriscentrum i Malmö och Alla Kvinnors Hus har 
utvecklat sitt program för barn som bevittnat våld med dessa program som utgångspunkt. 
Kriscentrums program omfattar tio grupptillfällen, samma struktur följs vid varje träff vilket skapar 
en trygghet för barnen. Syftet med gruppverksamheten är att hjälpa barnen att bearbeta och berätta 
om våldsupplevelserna. Även modern motiveras till att låta barnen berätta om våldet. Kunskap om 
våld och känslomässigt stöd till barnen är också ett av huvudsyftena med gruppverksamheten (a.a. 
30). För att åstadkomma detta måste barnet: 1) Ges möjlighet att konkret prata om den misshandel 
de upplevt för att kunna bearbeta händelsen. 2) Lära sig att sätta ord på sina känslor. 3) Stärka 
självförtroendet genom olika övningar. 4) Lära sig hur man påverkas av att leva i en familj där våld 
förekommer. 5) Lära sig förstå att det inte är barnets fel. 6) Se att det finns andra barn i samma 
situation.  

5.4.4 Sammanfattning och kommentar till Tema 4 
Det är socialtjänsten och kommunerna som har det yttersta ansvaret för att utsatta barn får det stöd 
och den hjälp de behöver och att samverkan kommer till stånd. FN: s barnkonvention styr arbetet 
för barnets bästa världen över. Att barn som utsatts för att bevittna våld mellan närstående är en 
grupp som nu prioriteras från statligt håll visas genom de lagskärpningar som gjorts till gagn för 
barnen. Behandling med syfte att barnen skall kunna bearbeta vad de varit med om bedrivs inom 
såväl socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, ideella och kommunala kvinnojourer samt inom 
olika samverkansprojekt. Det råder dock stora variationer mellan de olika kommunernas insatser 
vilket innebär att en del barn får bättre hjälp än andra. 
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5.5 Intervju med en behandlare 
 
Denna intervju skall ses som ett komplement och en kommentar till de primärverk som analyserats 
och presenterats i de centrala temana ovan.  

5.5.1 Alla Kvinnors Hus Barnverksamhet  
Lotta Molander startade upp barnverksamheten på Alla Kvinnors Hus (AKH) i början av år 2000. 
Verksamheten erbjuder bland annat individuella krissamtal och gruppverksamhet. Den 
gruppverksamhet som bedrivs bygger på Erstavändpunktens modell, utarbetad efter CAP, som 
beskrivits i tidigare avsnitt. Utöver de barn som bor på kvinnojouren tar AKH även emot barn som 
kommer utifrån. En hel del av barnen har eller har haft andra kontakter innan de kommer i kontakt 
med AKH. Vissa barn har haft kontakt med skolsköterskan eller skolkuratorn och andra med BUP. 
Många mödrar har kontaktat Lotta Molander då barnet inte tagits emot av BUP, något som kan 
hända om fadern inte gett sitt samtycke till behandling. Som vårdnadshavare kan man neka sitt 
barn att ha en kontakt med psykiatrin. Molanders erfarenhet av dessa fäder är dock att de efter ett 
samtal med henne, där hon hävdar sitt barnperspektiv, förstår att barnen behöver prata. De flesta 
papporna är inledningsvis negativa och aggressiva men när de förstått att syftet med behandlingen 
är att hjälpa barnet, och inte ta ställning i föräldrarnas konflikt, blir en majoritet positivt inställda 
till kontakten.  

5.5.2 Vågar och kan barnen berätta? 
När jag frågar om vad som är viktigast för att få barnet att våga öppna sig, beskriver Lotta 
Molander vikten av ett tillitsfullt klimat: ”Det är väl att skapa någon form av tillit och trygghet, och 
att de ser att den de berättar för håller, hon orkar lyssna på det här.” Något som läggs extra kraft på 
är att berätta vart barnet har kommit och varför, samt att allt som sägs i rummet stannar där. De lite 
äldre barnen informeras om att Lotta är skyldig att anmäla om de berättar om sexuella övergrepp 
eller om ett brott som kan ge mer än två års fängelse, då kan barnen själva välja vad de vill berätta. 
Hon brukar också alltid nämna att de barn som kommer till barnverksamheten har upplevt våld, hot 
och kränkningar i familjen, och att hon därför antar att de också har haft det så. Det är viktigt att 
berätta att det finns andra barn som har det likadant hemma, och att man inte är ensam om 
problemet. Samtalen anpassas efter barnens ork och mognad. För vissa barn tar det lite längre tid 
att öppna sig än vad det gör för andra. Om barnet vill ha mamma med de första gångerna går det 
bra. Stolarna arrangeras då så att det ändå tydliggörs att det är barnet som är i fokus, mamma sitter 
oftast lite bakom. Lotta har märkt att barnet ibland inte kan prata lika fritt när mamma är med. 
Många av barnen är mycket hänsynstagande och kanske inte vill att mamma ska bli ledsen eller 
orolig. Lotta har inte märkt att det skulle vara svårare att prata med små barn än med större barn, 
möjligtvis är det lite svårare med tonårspojkar. Alla barn hon träffar har behov av att berätta om sin 
situation och vill ha hjälp. Strax under hälften av de barn hon mött i sitt arbete har själva blivit 
misshandlade av pappan och i ett fåtal fall av mamman. Under de sex år hon arbetat med detta har 
det hänt fyra gånger att det varit mamman som brustit i sin omsorg om barnet och att hon vittnat till 
pappans fördel. Många av barnen har aldrig berättat för någon om det som hänt i familjen. Kanske 
har de berättat för ett mjukisdjur eller ett husdjur. Detta tror Lotta Molander kan leda till ökade 
skam och skuldkänslor hos barnen:  
 
”Det ökar väl känslan av skuld och skam, och att vara annorlunda, udda och att känna sig lägre i sin självkänsla och 
självtillit. Och det ökar väl koncentrationssvårigheter och olika stressfaktorer, när det ligger och skramlar stenar som 
man inte kan göra sig av med, eller inte får hjälp att göra sig av med på något sätt”. 
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5.5.3 Barnens relationer 
Lotta beskriver att många av barnen har ambivalenta känslor inför sina föräldrar, men att de flesta 
ändå älskar dem. Hon uttrycker att många av barnen brottas med lojalitetskonflikter:  
 
”Ja alltså, de flesta barnen älskar ju sina föräldrar och vill ha sina föräldrar. Det är en fråga som ofta kommer upp här, 
kan jag älska min pappa fast han nästan slog ihjäl min mamma i fredags? Är jag sjuk då? Kommer jag bli som han då? 
För att man har också en massa goda saker från sin pappa, man har gjort roliga saker man har fått tröst omsorg och 
kärlek och det är ju pappa. Alltså det är ju väldigt kluvna känslor många gånger. Men sen finns det ju barn som väldigt 
tydligt tar avstånd från en förälder. Jag är rädd för honom, jag vill inte träffa honom, jag mår jättedåligt. Tyvärr helt 
utan respekt då från samhällets sida. Men jag tror att de flesta barn älskar sina föräldrar och att det här blir väldigt 
svårt. Det blir ju en jättekränkning det här att den man älskar, ens vägledare och förebild, liksom gör saker som är helt 
obegripliga.” 
 
Skolan är för många barn en fristad där de känner sig trygga och har vänner. För barn som själva 
blivit utagerande blir skolan dock ett ställe där de hamnar i bråk och där de kan få problem med 
såväl kamratrelationer som vuxenkontakter. Lotta känner igen symptom som oro, rädsla, 
mardrömmar och ont i magen hos barnen. Hon talar också om koncentrationssvårigheter hos 
barnen och att vissa själva blir aggressiva och utagerande medan andra vänder ilskan inåt. Barnens 
försvarsstrategier kan se väldigt olika ut. Lotta Molander tycker sig ha märkt vissa skillnader 
mellan pojkars och flickors reaktionsmönster och att deras försvarsstrategier ibland speglar 
könsskillnader: 
 
”Jag tror att det fortfarande är vanligare i stort att tjejer vänder inåt, så att säga. Skadar sig själva eller låter sig utsättas 
för kränkningar av killar eller pojkvänner när de är tonåringar, mer gör sig till offer. Och att killar i högre grad är 
utagerande och använder våld och hot som maktmedel för att de har lärt sig att det fungerar. Är man hotfull eller gör 
man bara någon liten gest, så blir det som man vill. Men visst finns det… jag har träffat unga killar som skär sig t ex 
och gör illa sig och skadar sig själva. Och jag har också träffat unga tjejer som är fruktansvärt utagerande och 
aggressiva. Men generellt så tror jag att man fortfarande kan säga att tjejer går inåt och killar agerar utåt, det tror jag är 
ett mönster.” 

5.5.4 Familjebakgrund 
Missbruk kan finnas i familjer där våld förekommer, men det är viktigt att poängtera att det inte 
alltid är alkohol med i bilden. I majoriteten av fallen finns inget alkoholberoende enligt Lotta 
Molander. På frågan om barn som växt upp i familjer med våld har samma problematik som barn 
till missbrukare eller psykiskt sjuka föräldrar, svarar hon:  
 
”Jag tycker att mycket är lika. Försvarsmekanismer och överlevnadsstrategier är ganska lika. Barn som lever med våld 
har en ytterligare stor svårighet tycker jag, de lever ju med döden över axeln varje dag. De går omkring och tror att 
mamma faktiskt kan dö, och det är tungt.”  
 
Barn som bevittnat våld har alltså ytterligare en problematik, många av barnen bär på känslan av att 
pappa faktiskt är kapabel att döda mamma. När vi talar om vilka socialgrupper dessa barn kommer 
ifrån menar Lotta Molander att hon tar emot barn och föräldrar från alla samhällsskikt.  
 
”Det är ju en jätte demokratisk åkomma, mäns våld mot kvinnor. Det finns verkligen i alla religioner, 
yrkesgrupper…och jag har ju haft väldigt många kvinnor och barn från högre samhällsskikt eller vad jag ska säga. Män 
i näringslivet, åklagare, högt uppsatta poliser, flygkaptener, ja men alla såna saker. Här är ofta våldet lite subtilare, jag 
tror att det är därför det verkar mindre vanligt”  
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Lotta Molander tror också att kvinnor med hög social status kan ha svårare att söka hjälp. Hon 
funderar kring om familjer med högre social status kanske är slutnare system, då hon tycker sig ha 
sett att dessa barn högre upp i åldrarna ser våldet som något normalt. Lotta beskriver att de flesta 
barn annars i relativt tidig ålder vet att inte alla har det likadant som de har det hemma, och att 
våldet inte är normalt. Angående kulturella skillnader, t ex skillnader i synen på barnuppfostran, 
anser Lotta Molander att man inte föds med kulturskillnader. Inget barn tycker att det är naturligt 
att bli slagen eller att pappa misshandlar mamma. Det är lika smärtsamt för alla barn att växa upp i 
familjer där våld förekommer.  

5.5.5 Samverkan 
Samverkan är oerhört viktigt för att hjälpa dessa barn anser Lotta. Hon menar att socialtjänst, skola, 
dagis, polis, kvinnojour och vården borde kunna samarbeta bättre. Hon tycker att de ibland talar 
olika språk, att de inte förstår att de faktiskt strävar åt samma håll. Hon ser också prestige i mötet 
med socialtjänsten. Om en anmälan görs om ett barn som far illa är det svårt att följa upp vad som 
händer, då socialtjänsten hänvisar till sekretessen. Ofta får inte barnet det stöd som skulle vara 
önskvärt när en anmälan gjorts anser Lotta. ”Socialtjänsten är lite av ett lotteri, man kan dra en 
vinstlott eller en nitlott, och jag tycker inte att det ska behöva vara så.” I många fall är barnen 
rättslösa, barnperspektivet står sig ganska slätt i jämförelse med det vuxenperspektiv som faktiskt 
genomsyrar rättsapparaten. Barn kan bli tvingade till umgänge med en pappa de är rädda för. 
Attityderna i hela samhället behöver ändras enligt Lotta Molander som anser att det fortfarande 
lever kvar myter om vilka män som slår och vilka kvinnor som blir slagna, vilket också drabbar 
barnen.  

5.5.6 Sammanfattning och kommentar  
Lotta Molander har i sitt arbete med barn som utsatts för att bevittna våld i familjen sett olika 
symtom som koncentrationsstörningar, tillitsbrist och fysiska symtom. Hon kan se vissa skillnader 
mellan pojkars och flickors reaktionsmönster, där pojkarna främst riktar sin ilska utåt medan 
flickorna tenderar att vända ilskan inåt. Dessa skillnader tycks bli större ju äldre barnen blir, vilket 
kan tolkas som att könsrollerna befästs och att identifikationen med föräldern av samma kön blir 
tydligare i tonåren. Lotta Molander beskriver också hur vissa ungdomar tycks gå i sina föräldrars 
fotspår. En del flickor hon mött har blivit kränkta av sina pojkvänner och vissa pojkar använder 
själva hot och våld för att få sin vilja fram. Föräldrarna till de utsatta barnen kommer enligt Lotta 
Molander från alla samhällsskikt. I ca 50 procent av familjerna förekommer alkoholmissbruk. 
Ungefär hälften av de barn Lotta Molander mött har själva blivit misshandlade, och det är inte 
ovanligt att de inte berättat för någon om vad de varit med om. Hon anser att alla barn hon mött har 
behov av att prata, och tycker inte att det är några svårigheter att få även de yngre barnen att öppna 
sig. För vissa barn är skolan en fristad, medan andra barn far illa även där. Lotta Molander anser att 
det råder stora variationer i kompetens hos socialtjänstens personal. Hon anser också att utökad 
samverkan behövs för att dessa barn skall få den hjälp och det stöd de behöver.    
 
6. Analys 
 
Nedan följer en analys med en separat redovisning av samtliga teman. Analysen kommer att utföras 
utifrån de tre valda teoretiska perspektiven, socialkonstruktivism, anknytningsteori och systemteori 
med rollperspektiv. Avslutningsvis kommer en helhetsanalys göras i syfte att tolka helheten enligt 
den hermeneutiska cirkeln.  
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6.1 Analys av Tema 1 - Behandlares röster om våldet och dess konsekvenser för barnen 
De behandlare som citerats i resultatsektionen ser våldet som ett trauma vilket kan leda till 
posttraumatisk stress. Detta kan ses som en social konstruktion av vad det är som händer med 
barnet efter att ha bevittnat våld. Mardrömmar, värk och återupplevande av det som hänt 
konstrueras som symtom på diagnosen PTSS (Wetherell & Maybin, 1998). För att begripliggöra 
vad barnet drabbas av skapas dessa bilder för att få sammanhang i det som händer. Enligt 
behandlare på området skadas även barnens anknytning av att bevittna våld mellan närstående 
omsorgspersoner (Almqvist & Broberg, 2004). De barn som växer upp i familjer där mamman 
misshandlas kan utveckla en störd anknytning till sina föräldrar. Om föräldrarna har svåra 
obearbetade upplevelser bakom sig kan det påverka anknytningen. Föräldrarna kan då ha 
svårigheter med att tolka barnets signaler, något som borde vara fallet i de familjer där modern 
utsatts för svår misshandel (Almqvist & Broberg, 2004). Ett barn är beroende av att kunna få 
trygghet och omsorg av sina föräldrar under uppväxten. När barnet bevittnar våld mellan 
omsorgspersonerna skadas den trygga basen och barnet kan hindras från att utvecklas och våga 
utforska världen. Många av de barn som beskrivs i resultatdelen i denna uppsats uppger att de inte 
vill vara ensamma eller lämna sin mamma, och att de är rädda för att deras pappa skall komma. 
Detta torde verka hämmande för barnens förmåga att utforska världen på egen hand. Enligt ett 
systemteoretiskt synsätt skulle man kunna se på barnens familj som ett slutet system. Den situation 
som beskrivits av behandlare i resultatsektionen är att det ofta varit förbjudet för barnen att tala om 
det som sker bakom hemmets väggar. Våldet präglas av tystnadens kultur och kan ses som ett 
exempel på hur systemet försöker bibehålla sin identitet inom de slutna gränserna (Payne, 2002). 
Familjesystemet är slutet men kan förändras när andra formella system som polis, kvinnojour eller 
socialtjänst involveras. Även när familjen förändras till följd av en separation eller fängelsevistelse, 
eller om mamman och barnen flytt till kvinnojour, rubbas systemet och nya roller måste skapas. 
Om en del av systemet ändras kommer det automatiskt ske förändringar i hela systemet vilket är 
exempel på ett systems reciprocitet (Payne, 2002).  
 
6.2 Analys av Tema 2 - Mödrars röster om våldet och dess konsekvenser för barnen 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det faktum att mödrarna beskriver hur barnen blivit 
aggressiva och bråkiga samt att de ser på våldsfilm, ses som bilder som de konstruerar för att 
begripliggöra barnens reaktioner. Dessa symtom kan ses som konstruerade bilder av hur barnen 
farit illa av det våld de bevittnat (Wetherell & Maybin, 1998). Mödrarna talar också om att barnen i 
vissa fall blivit mer kärleksfulla och att de har en väldigt fin relation till sina barn vilket kan ses 
som en konstruktion för att beskriva hur de trots allt kan vara goda mödrar och förebilder för sina 
barn. Anknytningsteoretiskt sett kan mödrarnas anknytning till barnen anses ha tagit skada. Att 
barnet inte kan söka skydd hos modern då hon faller offer för faderns våld, skadar barnets 
anknytningsförmåga till båda föräldrarna (Almqvist & Broberg, 2004). Det som framkommer ur 
mödrarnas beskrivningar i resultatsektionen är delvis att barnen visar en omsorg mot modern och är 
kärleksfulla, samt att de ibland går emellan för att skydda modern från fadern. Detta kan tolkas som 
att barnen utvecklat en tvångsmässigt omvårdande hållning mot modern, för att på så vis själv se 
till att få den omsorg de behöver. Anknytningen till fadern kan ses som skadad för livet då barnen, 
enligt mödrarna, uttryckt att de är mycket rädda för pappan och inte vill träffa honom. Att 
anknytningen blivit störd kan leda till problem senare i livet, nära relationer kan ses som hotfulla 
och som något som är förenat med skräck och otrygghet enligt anknytningsteoretiskt synsätt. 
Otrygga inre arbetsmodeller kan ha bildats vilket kan leda till ett negativt samspel med andra. Det 
faktum att många barn blir bråkiga och antingen mobbar eller blir mobbade kan vara exempel på 
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detta (Almqvist & Broberg, 2004). Ur en systemteoretisk synvinkel kan familjen ses som ett slutet 
system som varit begränsat från utbyte med andra omkringliggande system, då man inte talat öppet 
om våldet. I de fall barnen blivit överdrivet omsorgstagande kan en förväxling av roller ha skett, 
barnet kan anses ha tagit en beskyddande föräldraroll gentemot modern (Payne, 2002). I de fall 
barnen drömt om att döda pappan eller slagit honom för att få slut på misshandeln av modern kan 
man se att barnets roll inte längre är vad den borde vara. Barn är i behov av trygghet och omsorg 
och skall skyddas av sina föräldrar.    
 
6.3 Analys av Tema 3 - Barnens upplevelser av våldet och dess konsekvenser  
Den kontext människor lever i formar enligt socialkonstruktivismen en individs identitetsutveckling 
(Wetherell & Maybin 1998). De barn som bevittnat våld i sina hem kan komma att utveckla en 
negativ identitet då familjens diskurs är destruktiv. Som ett sätt att finna mening med det som 
händer kan barnet ta på sig skulden själv, eller skylla på att mamma startade bråket genom att vara 
tjatig. Äldre barn kan se att pappa är orsaken till våldet och kan förklara det med att han är sjuk, 
eller alkoholist. Detta kan ses som att barnen konstruerar en förklaring för att finna mening med det 
som inträffar (Wetherell & Maybin, 1998). Några barn uttrycker hur de då de blivit äldre kunnat ta 
del av debatten i massmedia och på så vis, genom samspelet med sin sociala omgivning och sina 
vänner, kunnat förstå att våldet är onormalt. De beskriver hur de uppfattade våldet som något 
normalt då de var yngre, och trodde att alla barn hade det likadant. Detta kan enligt 
socialkonstruktivismen tolkas som att när barnen blir mer medvetna om det sociala sammanhanget, 
och i högre grad samspelar med samhället utanför hemmets väggar, förstår barnen de 
konstruktioner som visar att misshandel är oacceptabelt. I de fall då familjen benämner 
misshandeln som ett ”vanligt bråk” eller kanske inte nämner det alls, kan det leda till att de känslor 
som konstrueras kring våld får andra innebörder för dessa barn än för andra. Genom behandling 
kan barnet ges en möjlighet att sätta ord på sina känslor och konstruera en ny och mer positiv 
identitet. I de primärverk som beskrivits har barnen ofta svårigheter i relationerna till andra, såväl 
vuxna som skolkamrater. Barnen beskriver hur de antingen blir mobbade eller själva mobbar. Detta 
skulle kunna vara en följd av en desorganiserad anknytning då ett kontrollerande beteende mot 
omgivningen och en rädsla för nära relationer ofta utvecklas (Almqvist & Broberg, 2004). När ett 
barn misslyckats med att skapa trygga inre arbetsmodeller kan det leda till ett negativt samspel med 
andra. Barnen i dessa studier har förmodligen inte heller kunnat skapa trygga och stabila inre 
arbetsmodeller, och kan inte använda föräldrarna som en trygg bas att återkomma till vid 
svårigheter. Föräldrarna är upptagna med sina egna problem vilket kan leda till att anknytningen 
antingen är ständigt är aktiverad eller att den ”stängt av sig”. Detta kan visa sig i form av att barnen 
är ängsliga och ständigt vill vara i närheten av sin mamma, vilket många av barnen i de studier som 
redogjorts för visade symtom på. Det faktum att flera av barnen beskrivit att de inte bryr sig om 
vad som händer hemma, eller att misshandel ”är sånt man får ta”, kan vara ett tecken på avstängda 
anknytningssystem (Almqvist & Broberg, 2004). Detta kan tolkas som att barnen gett upp om att få 
trygghet hos föräldrarna. Många av de barn som beskrivs i primärverken har uttryckt en känsla av 
att deras fäder slagit dem eller mamman på grund av något de själva gjort eller sagt. En del tror att 
om de bara hade varit snälla och gjort som de blivit tillsagda, så hade inte misshandeln behövt ske. 
Enligt ett rollperspektiv (Payne, 2002) kan detta tolkas som att en rollosäkerhet har uppstått då 
barnen inte vet vad som förväntas av dem. När de då antingen blir överdrivet omsorgsbenägna eller 
aggressiva mot andra kan det ses som ett sätt att inträda i en annan roll. En roll där barnet har makt 
att påverka sin situation. Det faktum att vissa av barnen identifierar sig med förövaren kan ses som 
ett sätt att ge sig själv en ny roll, man är någon med makt och kontroll över sitt liv. Att bråka med 
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andra eller se på skräckfilm, som några av barnen i studien gör, kan då vara ett led i att se sig själv 
som stark som fadern i motsats till modern som kan ses som svag. Det kan också ses som ett sätt att 
normalisera våldet. Enligt Lotta Molander och många av primärverken uttrycker barnen 
ambivalenta känslor för sin far. Vissa barnen säger att de älskar sin pappa medan de samtidigt 
uttrycker att de hatar och vill döda honom. Dessa motstridiga känslor kan vara svåra att hantera och 
kan ses som ett tecken på att fadersrollen inte erbjuder vad den borde, trygghet och beskydd.  
  
6.4 Analys av Tema 4 - Lagstiftning, insatser och behandling   
Den lagstiftning som finns för att skydda utsatta barn kan enligt socialkonstruktivismen ses som 
konstruktioner för att reglera barnens rätt i samhället. FN: s konvention om barnens rättigheter kan 
anses vara en universell konstruktion för att barnens rätt tillvaratas (Wetherell & Maybin, 1998). 
Att barnet konstrueras som brottsoffer medför ökade möjligheter till hjälp och insatser. Barnens rätt 
till brottsskadeersättning syftar till att lyfta fram barnens situation och uppmärksamma att 
misshandel är ett allvarligt brott som medför svåra konsekvenser för ett barn att bevittna. Samhället 
markerar att detta är ett brott med svåra konsekvenser, och att detta är ett samhällsproblem som 
måste tas på allvar. Enligt ett systemteoretiskt synsätt kan det formella system som staten och 
samhället utgör markera genom lagstiftningen att misshandel är ett brott, och att det är brottsligt att 
utsätta barn för att bevittna misshandel. Detta påverkar även det informella familjesystemet som 
ovillkorligen påverkas av externa system som staten, enligt systemteorin (Payne, 2002). Med tanke 
på dessa förhållanden torde de lagskärpningar som gjorts verka i preventivt syfte för att minska 
samhällsproblemet. Ju fler instanser som markerar att detta är ett samhällsproblem, desto starkare 
normbrott gör man sig skyldig till om man trots allt misshandlar. De normer, attityder och 
värderingar som finns i ett samhälle markerar vad som är tillåtet eller ej. Ju tydligare 
avståndstagandet är från samhällets sida, desto svårare blir det också att bryta mot normen. De 
behandlingsmodeller som finns, t ex. gruppverksamhet för barn, syftar bland annat till att ge barnen 
insikt om att de inte är ensamma om att ha upplevt våld i familjen. Denna insikt kan ses som ett sätt 
att påverka barnet till att bli medvetet om att andra system är likartade som deras, såväl som en 
medvetenhet om att det finns andra familjer eller system som fungerar bättre (Payne, 2002).   
 
6.5 Sammanfattande helhetsanalys  
Mödrars och behandlares syn på våldet och dess konsekvenser för barnen har likheter med de 
bilder barnen målar upp. Då mödrarna vittnar om hur barnen bevittnat misshandeln och att de blivit 
mycket rädda, verifieras detta av barnen. Mödrarna kan också beskriva hur de blivit hotade och 
förnedrade inför barnen samt att barnen haft fysisk kontakt med dem under misshandeln. Ett stort 
antal mödrar har varit oroliga för barnens utveckling och hälsa på grund av situationen i familjen, 
vilket även de behandlare som citeras gör. Såväl mödrar som behandlare beskriver att barnen är 
ängsliga och rädda för att vara ensamma, vilket också barnen bekräftar. Vissa av barnen uppger att 
de lätt hamnar i bråk och är aggressiva, något som verifieras av både mödrar och behandlare. En 
samstämmighet råder således mellan de olika rollerna. Det framkommer i samtliga teman, samt i 
den illustrativa intervjun, att barnen allvarligt skadas av att bevittna våld i familjen. Barnets 
relation till såväl fadern som modern blir mycket komplicerad. Barnen kan ha svårt att tala om 
våldet, delvis beroende på att de blivit förbjudna att prata om det, men det kan också vara mycket 
svårt för ett barn att tolka och förstå vad som händer i familjen. Barnens identitet kan skadas 
allvarligt av att leva i en familj som inte kan garantera vare sig barnets liv eller trygghet. Rollerna i 
familjen präglas sannolikt av denna mycket komplexa problematik. Vem är mamma som blir 
slagen, varför slår pappa och vem är jag som bevittnar detta?      
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7. Diskussion  
 
7.1 Sammanfattande resultatbeskrivning och tolkning 
Nedan redovisas den viktigaste resultatbilden för samtliga teman samt svaren på uppsatsens 
frågeställningar. 1) Hur beskrivs barns, mödrars och behandlares röster i litteraturen om barn som 
bevittnat våld? 2) Vad har våldet för konsekvenser för barnen enligt mödrar och behandlare? 3) 
Hur diskuteras lagstiftning, insatser och behandling i litteraturen om barn som bevittnat våld?  

7.1.1 Resultatbilden för de centrala temana  
Det framgår i uppsatsens resultatsektion att barns upplevelser av våld och dess konsekvenser 
beskrivs på olika sätt i litteraturen. Vissa barn har lättare att ge tydliga beskrivningar av våldet de 
bevittnat, medan andra barn tenderar att ge mer förvirrade bilder av vad som skett. De äldre barnen 
lägger oftare ansvaret för våldet hos fadern än vad de yngre gör (Hällberg, 2004). Ca 50-70 procent 
av barnen uppgav att de själva blivit misshandlade av sina fäder eller styvfäder vilket även 
verifieras av de mödrar och behandlare som citerats. Några av barnen berättar också att de blivit 
slagna av modern. I resultatsektionen framkommer att konsekvenserna för de barn som bevittnat 
våld mot mamma är omfattande. Enligt de mödrar som citeras har barnen bland annat visat tecken 
på rädsla, aggressivitet och hyperaktivitet till följd av familjesituationen. Många barn lever också 
med en känsla av att pappa skall döda modern eller dem själva (Almqvist & Broberg, 2004; 
Hällberg, 2004). Enligt de behandlare som citeras är det ett trauma för barn att bevittna hur mamma 
blir misshandlad av pappa. PTSS kan utvecklas hos barnen till följd av traumat, vilket kan leda till 
att barnen försöker undvika situationer som påminner dem om våldet, att de drömmer mardrömmar 
eller får en bristande koncentrationsförmåga. Det är viktigt att barnen får professionell hjälp att 
bearbeta dessa händelser för att deras utveckling inte skall avstanna (Arnell & Ekbom, 1999). 
Problem med att utveckla en fungerande anknytning till föräldrarna är också en realitet för de barn 
som bevittnar hur en nära omsorgsperson misshandlar en familjemedlem enligt de citerade 
behandlarna. Insatser för barnen är såväl terapi inom barn- och ungdomspsykiatrin som 
gruppsamtal eller individuella krissamtal hos socialtjänsten eller i kommunala och ideella 
kvinnojourers regi. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att samverkan mellan olika 
myndigheter och samhällsinstanser kommer till stånd, vilket är av vikt för att barnet skall få rätt 
hjälp. Enligt behandlare skulle en samordning av insatser öka barnens chanser att få rätt hjälp 
(Arnell & Ekbom, 1999). Det framgår dock i resultatsektionen att den hjälp som erbjuds varierar 
kraftigt mellan kommunerna, vilket självklart påverkar barnets chanser till att få rätt hjälp och 
möjligheter att bearbeta traumat. Kritik har framförts mot socialtjänstens varierande 
handlingsberedskap och kompetens från såväl statligt håll (SOU 2006:65) som från behandlare 
inom området.  

7.1.2 Centrala tolkningar av resultatprofilen 
Jag anser att barnens, mödrarnas och behandlarnas utsagor i resultatdelen är samstämmiga på 
många punkter, vilket stärker trovärdigheten i deras berättelser om våldet och dess konsekvenser. 
Många av barnen i primärverken beskriver att de inte vågat berätta om vad som pågått hemma, 
vilket verifieras av de behandlare som citeras i uppsatsen. Detta ligger i linje med tidigare 
forskning som säger att mörkertalet är stort och att barnen ofta inte berättar spontant om vad de 
varit med om. Detta kan tolkas som att barnen lever i slutna familjesystem vilket kan öka barnens 
känslor av skam och skuld. Att skuldbelägga sig själva vilket barnen ofta gör, kan tolkas som ett 
sätt att fortfarande kunna ha en fungerande relation och anknytning till sin far, då han på det sättet 
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frias från ansvar. Det kan också tolkas som att barnet på så vis tar en annan roll. En av 
konsekvenserna av att bevittna våld är att en störd anknytning utvecklas, vilket kan leda till 
svårigheter med nära relationer i vuxenlivet (Almqvist & Broberg, 2004). Att barnen utsätts för ett 
trauma och i vissa fall utvecklar PTSS då de bevittnar våld, innebär att de måste få rätt sorts hjälp 
för att inte utveckla en negativ identitet. Ett starkt samband mellan kvinnomisshandel och 
barnmisshandel föreligger (Almqvist & Janson, 2000), något som också bekräftas i denna studies 
resultatsektion. Det är tämligen ovanligt att barnen misshandlas av sina mödrar (Eliasson & 
Ellgrim, 2006) men det förekommer, vilket styrks av några av barnen i resultatdelen samt i 
intervjun med Lotta Molander. Detta kan tolkas som att barnen kan ha en problematisk och otrygg 
relation till båda föräldrarna. Enligt behandlare samt tidigare forskning kan barnens sociala nätverk 
vara avgörande för hur traumat hanteras (SOU 2001:72). Detta kan tolkas som att det trots allt kan 
gå bra för ett barn som levt under otrygga förhållanden i familjen. Om barnen åtminstone har någon 
trygg vuxen i sin omgivning kan det hindra en negativ utveckling. Samhället betonar genom den 
lagstiftning som finns att det är ett allvarligt problem att som barn utsättas för att bevittna våld, och 
att det är något vi gemensamt måste göra något åt. Den lag som trädde i kraft år 2006, vilken ger 
barn som bevittnat våld i hemmet rätt till brottsskadeersättning, är en skarp markering från 
lagstiftarens sida. Enligt den statistik som presenterades i rapportens bakgrund visas att detta 
fenomen inte är någon enstaka företeelse. Beräkningar tyder på att så många som 85 000- 200 000 
barn per år i Sverige utsätts för att bevittna allvarligt våld i sina familjer. Enligt tidigare forskning 
(Almqvist & Janson, 2000) har en fördubbling av misshandeln av förskolebarn skett under 
nittiotalet. Även kvinnomisshandeln har ökat med 30 procent under samma period, vilket skulle 
kunna innebära att andelen barn som tvingas bevittna våld i sina hem ökar. Detta allvarliga 
samhällsproblem är således något som troligtvis tilltar i omfattning. 

7.1.3 Några slutsatser 
Att som barn tvingas bevittna våld mot sin mamma är enligt mig något som sätter djupa spår i ett 
barns liv. Detta samhällsproblem rymmer flera olika aspekter, såväl kognitiva och emotionella 
dimensioner som strukturella perspektiv. Ett litet barn har svårt att kognitivt tolka och förstå vad 
som händer i familjen. Våld kan därför bli ett naturligt sätt att uttrycka sig på även för barnet. 
Destruktiva mönster och beteendestörningar kan utvecklas vilket kan leda till negativ respons från 
omgivningen. Barnets tillit till andra skadas och det kan vara svårt att skapa fungerande relationer. 
Att bevittna våld får följdverkningar på flera plan. Vad som anses manligt respektive kvinnligt 
måste onekligen påverkas hos ett barn som vuxit upp under dessa förhållanden, liksom hur vuxna 
män eller kvinnor hanterar sina känslor. Ett tydligt exempel på det är Lotta Molanders iakttagelse 
att vissa av barnen återupprepar föräldrarnas destruktiva mönster i sina relationer till pojk- och 
flickvänner i tonåren. Detta ligger också i linje med tidigare forskning av Hydén (1995) som 
påvisar att det är lätt att införliva de kulturella normer som råder i omgivningen. Det faktum att det 
fortfarande är få barn som får hjälp av samhället kan sända signaler om att detta är acceptabelt. 
Något jag tror kan leda till ett framtida samhällsförakt hos barnen, och till en oförmåga/ovilja att 
själva söka hjälp när de blir äldre. Att bli hånad, misshandlad och trakasserad av en nära 
omsorgsperson måste vara bland det svåraste en människa kan vara med om och jag är av 
uppfattningen att det allvarligt skadar barnets självbild och identitet.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Då detta är en selektiv kunskapsöversikt innebär det att alla aspekter av det valda problemområdet 
ej kunnat täckas in. Studien har begränsats till att närmare diskutera barns, mödrars och 
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behandlares perspektiv på hur barn som lever i hem där våld förekommer, upplever sin situation. 
Lagstiftning och behandlingsmetoder beskrivs översiktligt i denna uppsats. Det faktum att studien 
är begränsad till enbart svenskproducerat material gör att det internationella fältet och dess 
forskning uteslutits. För att ge en översiktlig bild av kunskapsläget i Sverige anser jag dock att 
kunskapsöversikten är en metod som fyller sin funktion. Begränsningar i metoden har varit att en 
tolkning av sekundär art har gjorts, då den litteratur som bygger på intervjustudier redan blivit 
tolkad av andra författare. Att en illustrativ intervju med en behandlare utförts har dock medfört att 
denna behandlares perspektiv kunnat jämföras med de tolkningar som gjorts av primärverken. De 
tre teorier som använts i analysen, socialkonstruktivism, anknytningsteori samt systemteori med 
rollperspektiv har använts för att kunna ge en bredare tolkning och förståelse av problemet. En 
felkälla kan vara att jag kanske valt fel litteratur, att jag missat någon värdefull studie eller att jag 
inte valt adekvata teman. Brist på intervjuteknik kan ha lett till en sämre kvalitet på 
intervjumaterialet än vad som är önskvärt. Min förförståelse kan ha medfört att jag tolkat materialet 
snett.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
 Att göra en liknande studie som denna, men också inkludera fädernas perspektiv. 

  
 Att göra en kvalitativ intervjustudie med barn, om deras upplevelser av att ha bevittnat våld i 

hemmet, med fokus på genus och etnicitet.  
 
 Att ur ett barnperspektiv göra en utvärdering av behandlingsmetoder för barn som bevittnat 

våld.  
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Bilaga   Intervjuguide 
 
 

• När startade barnverksamheten på Alla Kvinnors Hus, vilken metod används? 
 

• Vilka är dina tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar? 
 

• Har barnen haft andra kontakter innan de kommer till AKH? 
 

• Har papporna svårt att acceptera att barnen får hjälp, vad säger de? 
 

• Har barnen svårigheter med att berätta, skillnader ålder, kön, etnicitet? 
 

• Har barn som bevittnat våld likheter med andra utsatta barn? 
 

• Hur är barnens känslor inför föräldrarna? 
 

• Hur är barnens relationer till andra barn? Hur har barnen det i skolan? 
 

• Är det vanligt att barnen själva blir misshandlade, av både mamma & pappa? 
 

• Är våldet ofta en familjehemlighet, vad får det för konsekvenser? 
 

•  Märks någon skillnad i barnens försvarsstrategier beroende på ålder, kön?  
 

• Kommer barnens föräldrar från olika samhällsskikt eller är någon grupp överrepresenterad? 
 

• Är det vanligt att föräldrarna har flera problem, missbruk, kriminalitet, psyk? 
 

•  När brukar barnen förstå att våldet är onormalt? 
 

• Hur är samverkan med andra verksamhet som socialtjänst, polis och andra instanser? 
 

• Vad tycker du om den nya lagen som skall ge barn som bevittnat våld rätt till 
brottsskadeersättning? 
 

• Känner du igen de symtom på trauma hos barnen som litteraturen beskriver? Mardrömmar, 
koncentrationssvårigheter, ont i magen, huvudet, svårt med relationer, dåliga nätverk. Vissa barn 
identifierar sig med aggressorn och blir mer aggressiva medan andra barn blir mer ängsliga och 
försöker låta bli situationer som kan påminna dem.  
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