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Sammanfattning 

Hur barn påverkas av att uppleva våld i hemmet är ett välbeforskat område men trots det har 

kvinnojourernas perspektiv hittills inte lyfts fram, fastän de besitter mycket kunskap kring 

detta samhällsproblem och dagligen möter utsatta barn i sin verksamhet. Därför avser denna 

kvalitativa studie undersöka hur personal på några av Sveriges kvinnojourer uppfattar att barn 

kan påverkas av att uppleva våld och även vilka konsekvenser det kan få för barn att bo i 

skyddat boende, detta med Bowlby’s anknytningsteori som ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med fyra personer från tre olika kvinnojourer runt om i Sverige och 

materialet bearbetades med hjälp av riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 

intervjupersonerna i denna studie anser att alla barn som de möter på kvinnojourerna påverkas 

av att uppleva våld, även om de visar det på olika sätt. Dessa barn upplevs ofta ha en otrygg 

anknytning till båda föräldrarna. Barn som bor i skyddat boende upplever, enligt studiens 

informanter, att det är en trygg plats samtidigt som det för med sig nya problem och 

orosmoment. Ännu en slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att informationen från 

de intervjuade personerna överensstämmer väl med tidigare forskning på ämnet. 

 

 

Nyckelord: våld i nära relation, barn som upplevt våld, anknytning, skyddat boende, 

kvinnojour 
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1. Inledning 
 

Våld i nära relationer är ett allvarligt globalt problem som är viktigt att belysa för att minska 

lidandet för de utsatta. Tidigare forskning visar att män i huvudsak utsätts för våld på 

offentliga platser medan den vanligaste typen av våld som drabbar kvinnor är det våld som 

sker i hemmet, av en person som kvinnan har någon form av relation med (Frenzel, 2014). En 

internationell kartläggning visar att 30 % av världens alla kvinnor har blivit utsatta för våld i 

en nära relation (WHO, 2013). Många av dessa kvinnor är mödrar, vilket innebär att 

hundratals miljoner barn varje år får uppleva våld mellan sina föräldrar världen över (FN, 

2006). 

 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem även i Sverige. I en nationell kartläggning 

från 2012 uppskattas det att minst 150 000 barn bor i ett hem där våld förekommer (Frenzel, 

2014). Även om barnen inte är närvarande i rummet när misshandeln sker, är det vanligt att de 

ändå är väl medvetna om den genom att de hör vad som sker och senare även får se våldets 

konsekvenser (Broberg et al., 2011). Att växa upp i ett hem där våld förekommer innebär 

enligt Frederick & Goddard (2008) att barnet utsätts för många olika skadliga beteenden som 

exempelvis avvisanden, aggression och en brist på lämplig respons. Dessa barn har 

genomgående visat sig ha en otrygg anknytning eftersom att deras omsorgsgivare inte varit 

närvarande när barnet behövt dem som mest (Frederick & Goddard, 2008).  

 

Vidare kan det innebära en mängd allvarliga konsekvenser att som barn uppleva våld, bland 

annat olika beteendeproblem, dåliga skolprestationer, svårigheter med sociala relationer och 

psykosomatiska problem (Broberg et al., 2011). Forskning visar att barn som upplever våld i 

nära relation utgör en tydlig risk för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket 

i sin tur ökar risken för annan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). Våldets omfattning och 

karaktär är inte avgörande för de konsekvenser som kan drabba barnet, att uppleva våld vid 

enstaka tillfällen kan ge samma påverkan som att göra det regelbundet (Hindberg, 2006)  

 

Socialnämndens särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld framgår 

av 5 kap. 11 § SoL. Kommunen kan enligt lag inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till 

ideella föreningar men de kan lämna över genomförandet av beslutade insatser till annan 

utförare, som exempelvis kvinnojourer. Kvinnojourerna utgör en viktig stödfunktion när det 

kommer till att hjälpa och skydda våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld (IVO, 

2014). De har dessutom ofta lång erfarenhet och god kompetens när det gäller att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor (IVO, 2014).  

 

Cirka 4 000 kvinnor och 2 700 barn bor minst en natt under ett år på ett så kallat skyddat 

boende i Sverige (SOU 2014:49). Dessa barn har oftast upplevt våld och många gånger även 

själva blivit utsatta för våld. Hanteringen av barn som följer med till skyddat boende är ett 

komplicerat och svårlöst problem och idag handlar det mer om att hitta den minst dåliga 

hanteringen snarare än den bästa lösningen (SOU 2014:49). 
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Hur barn påverkas av att uppleva våld i hemmet är ett välbeforskat område men trots det finns 

fortsatt flera grundläggande problem med hur samhället hanterar våldsutsatta barn (SOU 

2014:49). Kvinnojourernas perspektiv har hittills inte lyfts fram i forskningen, fastän de 

besitter mycket kunskap kring detta samhällsproblem och dagligen möter utsatta barn i sin 

verksamhet. Risken med att utelämna denna yrkesgrupp är att det uppstår en kunskapslucka 

där vedertagen forskning inte överensstämmer med den faktiska verkligheten, vilket i sin tur 

kan leda till att fel insatser prioriteras från samhällets sida. Hur barn påverkas av att ha 

kontakt med en kvinnojour och vilka konsekvenser det kan få för ett barn att bo i skyddat 

boende är inte heller kartlagt. Det är uppenbart att det behövs en särskild utredning om barns 

situation i skyddat boende för att tydliggöra barnets position, vårdnadshavarnas rättigheter 

och vilket ansvar socialnämnden har (SOU 2014:49). För att öka kunskapen och förståelsen 

för hur barn påverkas av att uppleva våld i hemmet och ge en än mer holistisk bild av deras 

verklighet, avser denna studie undersöka dessa kunskapsluckor. Forskningen visar att barn 

som upplevt våld ofta uppvisar en anknytningsproblematik och senare i livet får problem med 

att upprätthålla och bibehålla goda relationer, därför tar denna studie sin utgångspunkt i 

Bowlby’s anknytningsteori. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på några av Sveriges kvinnojourer 

uppfattar att barn kan påverkas av att uppleva våld samt vilka konsekvenser det kan få för 

barn att bo i skyddat boende. 

 
Utifrån syftet är det särskilt intressant att undersöka hur barn kan påverkas psykiskt och 

socialt av att uppleva våld, detta då tidigare forskning visar att det finns ett tydligt samband 

mellan att uppleva våld och psykosociala problem. Det är även av intresse för denna studie att 

undersöka hur barn kan påverkas av att flytta till ett skyddat boende och bo där under en tid. 

Dessutom avser studien utforska hur barns anknytning påverkas utifrån ovanstående 

frågeställningar då tidigare forskning visar att barn som upplevt våld har en högre risk att 

utveckla en otrygg anknytning. 
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2. Kunskapsöversikt 
 

2.1 Definition av våld i nära relationer 
Det finns en mängd olika modeller och perspektiv för att definiera, förklara och förstå sig på 

våld. Enligt WHO (2014) definieras våld som “...the intentional use of physical force or 

power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or 

community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, 

psychological harm, maldevelopment, or deprivation”. Därmed används uttrycket våld 

fortsättningsvis som en förkortning för våld eller andra övergrepp.  

 

I denna studie kommer begreppet våld i nära relationer användas, en populär benämning som 

ofta används av myndigheter. Enligt Socialstyrelsens definition (2016) är våld i nära 

relationer ofta ett mönster av handlingar som kan innebära allt ifrån subtila kränkningar och 

förlöjliganden till grova brott som våldtäkt eller allvarliga hot.  Vanligast är att kvinnor utsätts 

för våld i nära relationer och att den som utövar våldet är en manlig partner eller en före detta 

partner (Socialstyrelsen, 2014). Enligt FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 

(1993) definieras våld mot kvinnor som “...varje könsrelaterad våldshandling som resulterar 

i, eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande 

för kvinnan, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” För att tydligare sätta ord på vem som 

faktiskt är förövare och vem som är offer för våldet, brukar även begreppet mäns våld mot 

kvinnor användas för att definiera våld (SOU 2015:55). Genom att använda ett sådant begrepp 

innefattas även det våld som kvinnor utsätts för av män som de inte lever i en nära relation 

med men samtidigt utesluts det våld som sker i hbtq-förhållanden (SOU 2015:55). Då denna 

studie fokuserar på barn till kvinnor som utsatts för våld med hemmet som arena, har därför 

begreppet våld i nära relationer valts som definition, med förhoppningen att innefatta allt våld 

där kvinnan är offer och samtidigt ett eller flera barn är inblandade.  

 

Våld i nära relationer är ofta en kombination av både fysiskt, sexuellt och psykiskt våld 

(Socialstyrelsen, 2016). Det fysiska våldet kan bestå av knuffar, att bli fasthållen, dragen i 

håret, slagen eller sparkad. Sexuellt våld kan innefatta våldtäkt eller andra påtvingade sexuella 

handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. Det 

psykiska våldet kan omfatta direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden. Även våld eller hot 

om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten. Att bli socialt utsatt genom 

frihetsinskränkningar som isolering, bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i 

sociala aktiviteter räknas också som våld. Det förekommer även ett materiellt och ekonomiskt 

våld, vilket kan innebära att personliga tillhörigheter förstörs avsiktligt eller att en part i en 

nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme 

(Socialstyrelsen 2016).  

 

2.2 Våldets konsekvenser för utsatta kvinnor 
Våld i nära relationer är enligt Socialstyrelsen (2014) ett folkhälsoproblem som medför 

allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts och kan även leda till svåra 
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sociala problem. Våldsutsatta kvinnor är överrepresenterade inom den psykiatriska vården och 

våld i nära relationer kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa för offren (Socialstyrelsen, 

2014). Kvinnor som är utsatta för våld missbrukar även alkohol och droger i högre grad än 

andra kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Hur kvinnors omvårdnadsförmåga påverkas av att 

utsättas för våld i nära relationer är föga beforskat och enligt Lapierre (2008) har den 

dominanta diskursen inom detta forskningsområde karaktäriserats av en bristande 

omvårdnadsmodell som är mer anklagande än stöttande.   

 

2.3 Barn som upplevt våld 
I denna studie används begreppet barn som upplevt våld för att beskriva de barn som på något 

sätt tagit del av våld i hemmet. Det kan innefatta alltifrån att höra eller se våldet, till att barnen 

märker våldets konsekvenser i form av fysiska skador som blåmärken etc. och är medvetna 

om att någonting är fel.   

 

Tidigare forskning visar att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld 

från den ena föräldern mot den andra, och att vart tjugonde barn upplever våld ofta (SOU 

2015:55). Att leva med våld i hemmiljön påverkar både barnets psykologiska, fysiologiska 

och sociala utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Våldet mot den utsatta föräldern är även ett 

övergrepp mot barnen och konsekvenserna som det innebär för ett barn att uppleva våld i 

hemmet är jämförbara med om det själv utsätts för direkt våld (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Den absolut största riskfaktorn för barnmisshandel är om det förekommer våld mellan de 

vuxna i hemmet. Enligt en svensk studie innebär våld mellan omsorgsgivarna en tio gånger 

ökad risk för att barnet ska utsättas för våld (Janson, Jernbro & Långberg, 2011). En annan 

svensk studie visar att 58 % av de barn som har upplevt våld i en nära relation, själva blivit 

slagna av sina föräldrar minst en gång (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är barn är ofta i närheten då en förälder misshandlas och riskerar 

då att själva bli skadade eller kränkta. I en nationell undersökning uppgav 14 % av 

niondeklassarna i Sverige att de blivit slagna någon gång och nästan 3 % meddelade att det 

hade skett många gånger (Socialstyrelsen, 2014).  

 

De negativa konsekvenser för barnets hälsa och utveckling som våld i nära relationer kan ge 

upphov till är väl beforskat. Tecken på att barn har upplevt våld eller själva har blivit utsatta 

för våld kan exempelvis vara att de är lättirriterade, aggressiva, rastlösa och har svårt för att 

koncentrera sig, men beroende på barnets personlighet och omgivning kan i princip vilka 

symtom på psykisk ohälsa som helst vara kopplade till att barnet utsätts för eller upplever våld 

(Socialstyrelsen, 2014). Barnet kan också drabbas av fysiska hälsoproblem som exempelvis 

astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk och ätstörningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Att en av barnets omsorgsgivare utsätts för hot utgör en tydlig risk för att utveckla 

posttraumatisk stress (PTSD) hos barn och unga och i en studie av barn på svenska 

kvinnojourer uppfyllde en fjärdedel av barnen samtliga kriterier för PTSD (Almqvist & 

Broberg, 2013). Särskilt allvarligt är att en hög andel barn i familjer där våld förekommer 

utsätts för så kallad multipel traumatisering genom en kombination av vanvård, brist på 

trygghet, psykisk och fysisk misshandel och sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2014) 
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Konsekvenserna för det enskilda barnet varierar och är beroende av faktorer som exempelvis 

personlighet, ålder och utvecklingsnivå (Socialstyrelsen, 2014). I vilken grad barnet har 

exponerats för våldet, under hur lång tid våldet har pågått, hur barnet har tolkat sin roll i det 

våld som förekommit och vem som utövat det har också stor betydelse för hur barnets hälsa 

och utveckling påverkas (Socialstyrelsen, 2014). En viktig del i hur allvarliga konsekvenser 

våldet kommer att få är dessutom om barnet har en trygg anknytning till en annan vuxen eller 

inte (Broberg, Granquvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2012). De barn som upplever våld 

i nära relation kan på mer än ett sätt mista sina omsorgspersoner (Hesse & Main 2006). I ett 

hem där våld inte förekommer, söker ett barn som upplever rädsla skydd hos sina föräldrar 

eller någon annan trygg person. Men när den ena föräldern är våldsutövare och därmed är 

orsaken till rädslan, samtidigt som den andra föräldern också är rädd och utsatt, innebär det att 

barnet blir utelämnat och inte har någonstans att vända sig med de starka känslor som 

uppkommer (Hesse & Main 2006). Konsekvenserna är därför starkt beroende av vilket stöd 

barnet kan få av den förälder som är våldsutsatt samt vilket annat tillgängligt socialt stöd som 

finns i barnets nära omgivning (Socialstyrelsen, 2014).  

 

När våldsutsatta barn på olika sätt försöker visa att något är fel, kan det vara svårt för dem att 

få någon hjälp, ofta på grund av att vuxna inte frågar eller lyssnar ordentligt (SOU 2014:49). 

Även när någon vuxen försöker hjälpa till, kan det uppbringa jobbiga känslor hos barnet som 

exempelvis oro inför framtiden eller upplevd skuld gentemot föräldrarna (SOU 2014:49). En 

studie baserad på barn och ungas egna erfarenheter av att växa upp med våld i hemmet, visar 

att barn påverkas väldigt olika av att uppleva våld i nära relation och att hjälpen måste 

skräddarsys för att kunna möta varje enskild individs behov (Buckley, Holt & Whelan, 2007). 

Vidare uppger barnen själva i denna studie att konsekvenserna av att växa upp med våld kan 

ta sig uttryck i rädsla, ångest, en försämrad självkänsla, problematiska relationer, en känsla av 

identitetslöshet, en negativ upplevelse av skolgången och känslan av en förlorad barndom 

(Buckley et al., 2007). 

 

2.4 Kvinnojourernas syfte och uppdrag 
Med kvinnojourer syftar denna studie till ideella föreningar som arbetar med att stötta 

våldsutsatta kvinnor och barn. Som våldsutsatt kvinna kan man ta direkt kontakt med en 

kvinnojour för stöd och hjälp utan att blanda in övriga myndigheter, alternativt gå via polis 

eller socialtjänst (IVO, 2014). De övergripande målen med dagens kvinnojourer är att 

synliggöra mäns våld mot kvinnor samt att hjälpa och skydda våldsutsatta kvinnor och barn 

som upplevt eller själva blivit utsatta för våld (NCK, 2016). Det stöd kvinnojourerna runt om i 

landet kan erbjuda är dels samtal i olika former. Dessutom agerar de rådgivare när det gäller 

kontakt med advokat, familjerätt, polis, socialtjänst, vårdcentral etc. Kvinnojouren har även 

möjlighet att följa med på besök hos myndigheter eller andra viktiga kontakter om kvinnan är 

i behov av det. De flesta kvinnojourerna kan hjälpa till att planera en eventuell flykt samt 

erbjuda skyddat boende under en kortare tid för kvinnan och hennes eventuella barn (Unizon, 

2015). En del jourer erbjuder också juridisk rådgivning samt krissamtal till barn som upplevt 

våld i hemmet (Umeå kvinnojour, 2016). Det finns cirka 180 kvinno- och tjejjourer i landet 

(NCK, 2016).  
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Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har därmed det yttersta 

ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp den behöver. I 5 kap 11§ SoL framgår 

kommunens särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld. Detta ansvar 

kan inte överföras på annan part men däremot kan kommunen lämna genomförandet av 

beslutade insatser till exempelvis en ideell förening. När en ideell förening, exempelvis en 

kvinnojour, utför insatser enligt SoL gäller automatiskt lagen i delar av verksamheten. 

Socialstyrelsens definition är att en kvinnojour utför socialtjänst när den: “... genom till 

exempel avtal, överenskommelser, uppdrag eller beslut om bistånd anlitas av socialnämnden 

för att en kvinna och barn ska få stöd, hjälp eller boende.” När en kvinnojour utför 

socialtjänst har den ett ansvar för att insatsen ifråga håller god kvalitet och att man konstant 

jobbar för att förbättra denna samt att genomförandet av insatsen dokumenteras på rätt sätt. 

(IVO, 2014). 

 

2.5 Skyddat boende 
Den som är våldsutsatt i en nära relation kan vara i behov av stöd och hjälp både akut och på 

längre sikt. Detta stöd kan bland annat innefatta ett skyddat boende. Syftet med skyddat 

boende är att i den akuta, och ibland livsfarliga situationen det innebär att lämna en våldsam 

partner, erbjuda den våldsutsatta en trygg plats att mellanlanda på (SOU 2014:49). 

 

Skyddat boende är en form av bistånd som socialtjänsten kan bevilja efter en utredning av 

ärendet, detta med lagstöd i 4 kap 1§ SoL. Noteras bör dock att Socialtjänstlagen är en ramlag 

och att det därmed inte finns någon lagreglering specifikt kring skyddat boende, utan den 

insatsen ges för att den enskilde ska uppnå så kallad “skälig levnadsnivå”. En skyddssökande 

kan även på egen hand söka skydd och stöd på ett skyddat boende utan att gå genom 

socialtjänsten (SOU 2014:49). Det finns olika enheter som erbjuder skyddat boende, i 

dagsläget ungefär 200 stycken. 70 % av dessa boenden drivs av ideella organisationer, till stor 

del kvinnojourer. Övriga 30 % drivs i kommunal regi samt av privata aktörer och kan 

benämnas vid olika namn men fyller ändå samma funktion (SOU 2014:49). Socialtjänstens 

insats skyddat boende beskrivs med utgångspunkt i socialstyrelsens aktuella skrivningar;  

 

“Heldygnsvistelse på en boendeinrättning avsedda för personer som behöver insatser i form 

av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. Det 

skyddade boendet bör ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att 

kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Om det skyddade boendet tar emot 

barn, bör det vara lämpligt för medföljande barn oavsett ålder och kön och det bör finnas 

personal med kunskaper om barns behov.” (SOU 2014:49). 

 

Ungefär 4000 svenska kvinnor bor på ett skyddat boende minst en natt under ett år. Många av 

dessa har ett eller flera barn med sig vilket innebär att cirka 2 700 barn varje år bor på ett 

skyddat boende i Sverige. Dessa barn har oftast upplevt våld och många gånger även själva 

blivit utsatta för våld (SOU 2014:49). 
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Hanteringen av barn som följer med till skyddat boende är ett svårt och komplext problem. 

Först och främst tvingas barn flytta ifrån sitt eget hem och kommer ifrån skola och vänner, 

vilket är en stor händelse i sig. Juridiskt sett, placerar inte socialnämnden barnet på ett skyddat 

boende utan de placerar föräldern och barnet räknas som medföljande. Det innebär att varken 

det skyddade boendet eller socialtjänsten har något ansvar för barnet utan detta vilar helt på 

vårdnadshavaren, även vid missförhållanden på boendet och situationer där barnet kan tvingas 

till umgänge med den andre föräldern innan vårdnadsfrågan är utredd. Det kan vara 

traumatiskt för barnet att tvingas till det och extra svårt för barn med skyddade 

personuppgifter. Anledningen till att socialtjänsten inte placerar barnet är att de inte anser att 

de kan fatta beslut utan samtycke från båda vårdnadshavarna och ofta är den andre 

vårdnadshavaren samma person som är den misstänkte våldsutövaren. Att det i huvudregel 

krävs båda vårdnadshavarnas samtycke, innebär också att den misstänkte våldsutövaren kan 

beröva barnet på hälso- och sjukvård såsom psykiatrisk hjälp och att barnet inte får möjlighet 

att byta och börja på en ny förskola eller skola (SOU 2014:49). 

 

Socialnämnden har dock ett utredningsansvar när det gäller barn och ska skyndsamt inleda en 

förhandsbedömning av en utredning om en kvinna med barn erbjuds skyddat boende. I 

förhandsbedömningen ska risken för att barnet kommer utsättas för eller uppleva ytterligare 

våld bedömas. Nationella samordnares uppfattning är dock att det finns stora brister när det 

kommer till dessa utredningar av barn som vistas på skyddade boenden. Det finns heller ingen 

reglering av skyddade boenden och det är inte alltid det finns personal med barnkompetens 

eller åldersanpassade lokaler tillgängligt (SOU 2014:49).  

 

2.6. Barn som bor i skyddat boende 
Vid en flytt till ett skyddat boende kan barnets känslor pendla mellan att tycka att det är skönt 

och att det är jobbigt (Rösare, 2015). Tiden på ett skyddat boende kan gå långsamt och om 

barnet inte har någon sysselsättning kan det komma att tillbringa en stor del av sin tid med sin 

mamma och därmed dras in i hennes känslor och problem i lite för hög grad. Ur barnets 

perspektiv kan allt kännas som en försämring och hen kan sakna vardagen och dess rutiner 

även om den inte var så bra. I det skyddade boendet finns inte pappa, släkt, vännerna, 

leksakerna eller spelen som finns hemma, och mamma kan må ännu sämre än innan då hon är 

mitt i en kris med många praktiska problem och motstridiga känslor. Dessutom mår barnet 

dåligt och ska fungera i en vardag tillsammans med andra barn som också mår dåligt (Rösare, 

2015). En utvärdering av barnverksamheten på en kvinnojour i Örebro visar att nio skolbarn 

inte kunde gå till skolan under flera månader medan de bodde i skyddat boende (Brunnberg & 

Åsbrink, 2012). I samma studie framkommer att sex förskolebarn uteblev från förskolan 

under sin tid på kvinnojouren, antingen på grund av den aktuella hotbilden eller för att barnen 

varit alltför traumatiserade. Alla barn som bor i skyddat boende kan därmed inte uppfylla sin 

skolplikt under trygga förhållanden (Brunnberg & Åsbrink, 2012). 

 

När barnet har bott i skyddat boende ett tag är det vanligt att de ställer mycket frågor, då har 

våldet lagt sig i bakgrunden och istället ligger fokus på kompisarna där hemma eller framtiden 

och var de ska ta vägen härnäst (Rösare, 2015). Boendetiderna på de skyddade boendena blir 

allt längre och det saknas tillgång till bostäder i flera kommuner, vilket gör att kvinnorna och 
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barnen blir kvar på kvinnojourerna under en lång tid och det kan även leda till att de flyttar 

hem till den våldsamme mannen (IVO, 2014). Enligt Almqvist & Broberg (2013) måste 

boendetiderna i skyddat boende kortas, bland annat för att det är negativt för barnen att inte ha 

en stabil vardag med skola och förskola.  
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3. Bowlby’s anknytningsteori 
Nedan följer en redovisning av Bowlby’s anknytningsteori, vilken ligger till grund för 

studiens intervjufrågor och senare kommer att användas för att analysera resultatet utifrån 

frågeställningarna. 

 

Att växa upp i ett hem där våld förekommer innebär enligt Frederick & Goddard (2008) att 

barnet utsätts för många olika skadliga beteenden som exempelvis avvisanden, aggression och 

en brist på lämplig respons. Dessa barn har genomgående visat sig ha en otrygg anknytning 

eftersom att deras omsorgsgivare inte varit närvarande när barnet behövt dem som mest. En 

kvalitativ studie som sökt kunskap och förståelse kring hur utsatthet och våld i barndomen 

påverkar livssituationen som vuxen visar att det finns en tydlig koppling mellan negativa 

barndomsupplevelser och förmågan att skapa hälsosamma relationer senare i livet (Frederick 

& Goddard, 2008). Även Rösare (2015) menar att föräldrarnas omsorg om barnet många 

gånger kan svikta under barnets uppväxt till följd av att det förekommer våld i hemmet. En 

konsekvens av detta kan bli problem i relationen mellan mamman och barnet på grund av hur 

deras anknytningsmönster har utvecklats under flera års tid som en reaktion på pappans 

våldsutövande. Barnets relationsmönster till mamman kan då domineras av antingen 

aggressivitet och misstänksamhet eller av omhändertagande och överdriven anpasslighet 

(Rösare, 2015) 

 

Enligt Broberg et al. (2012) kan anknytningsmönster sorteras enligt två olika principer: trygg 

eller otrygg anknytning. Barn med en trygg anknytning till sin omsorgsgivare litar på att 

föräldern är närvarande och kommer att beskydda barnet när det behövs. En trygg anknytning 

bygger till stor del på barnets tilltro till förälderns lyhördhet och att barnet kan förutsäga hur 

föräldern kommer att reagera på barnets signaler. Därmed vågar också barnet söka tröst och 

stöd hos föräldern i en skrämmande situation. Barn med en otrygg anknytning upplever 

däremot att de inte kan lita på sin förälder. Genom tidigare erfarenheter av att omsorgsgivaren 

inte har funnits där på ett betryggande och pålitligt sätt, har de barnen fått lära sig att föräldern 

inte alltid går att lita på. Exempelvis kan föräldern ha uppträtt likgiltigt inför barnet eller 

avvisat denne och i grunden upplevts oförutsägbar av barnet.  Det är vanligt att barn med 

otrygg anknytning uppför sig aggressivt. (Broberg et al., 2012)  

 

I Ainsworth et al. (1982) ursprungliga studie om anknytning särskiljs tre olika 

anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning. Alla dessa 

anses vara organiserade anknytningar. Broberg et al. (2012) skriver att en organiserad 

anknytning innebär att samspelet mellan förälder och barn har varit tillräckligt konsekvent för 

att barnet ska ha haft möjlighet att skapa en strategi för att optimera sina chanser att få 

anknytningsbehovet tillgodosett. Ett vanligt exempel att utgå ifrån för att beskriva dessa olika 

anknytningar är hur barnen reagerar vid en kort separation från sin förälder. Barn med en 

trygg anknytning kan reagera väldigt olika vid själva separationen, alltifrån att börja gråta och 

försöka öppna dörren efter en förälder till att acceptera läget och börja leka med den nya 

personen. Det som kännetecknar att barnet har en trygg anknytning ligger dock inte i avskedet 

utan i återseendet. Om barnet blivit ledsen vid separationen så söker ett tryggt barn aktivt upp 

föräldern vid återseendet och blir sedan trygg och lugn av vårdnadshavarens närvaro och kan 
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därefter fortsätta med leken. Om barnet inte blivit ledsen tittar de oftast upp, ler och försöker 

säga eller visa föräldern något. (Broberg et al., 2012). Samma situation med ett otryggt 

undvikande barn innebär att barnet istället undviker föräldern när vid återseendet. Barnet kan 

slå ner blicken, eller vända ryggen mot föräldern och hämta en leksak som den sedan ger 

föräldern. Enkelt sagt så hälsar barnet inte föräldern välkommen tillbaka in i rummet igen. 

Undvikande barn gråter också sällan vid själva separationen. Att barn beter sig på det här 

sättet grundar sig i att de blivit ängsliga av separationen men att de inte vågar visa detta 

eftersom det finns en risk att föräldern avvisar barnet. Den undvikande anknytningen 

uppkommer ofta på grund av att föräldern ansett barnet vara för känslomässigt krävande och 

närgången. Eftersom att barn behöver och vill ha närhet men föräldern inte kan tolka de 

signalerna, har barnet skapat en undvikande strategi för att inte vara för krävande (Broberg et 

al., 2014). 

 

Barn med en otrygg ambivalent anknytning kännetecknas i sin tur av att de försöker få ut så 

mycket närhet som möjligt från föräldern. De reagerar ofta starkt på att bli lämnade. En del 

ligger helt utslagna på golvet och sparkar eller skriker. Dessa barn söker likt en del trygga 

barn mycket närhet från föräldern vid återförenandet men skillnaden ligger i att barnet inte 

blir lugnat av närheten utan istället frustrerat kan fäktas, sparkas, åla sig etc. Att denna 

anknytning uppstår beror ofta på att förälderns samspel med barnet varit oförutsägbart och 

skett på den vuxnes villkor, utan möjlighet för barnet att själv reglera samspelet med föräldern 

med hjälp av sina signaler. Det gör att dessa barn har en mindre tro på sig själva och de blir 

antingen väldigt passiva och ängsliga eller gnälliga och klängiga för att på så sätt skaffa sig 

den närhet de behöver. (Broberg et al., 2014). 

 

Utöver dessa anknytningsmönster finns ytterligare en typ av anknytning som Main & 

Solomon (1990) kommit fram till. Den benämns desorganiserad anknytning och grundar sig i 

ett samspel mellan förälder och barn som i stor utsträckning bygger på rädsla. Broberg et al. 

(2014) skriver att dessa barn beter sig avvikande vid en separation och kan exempelvis 

gömma sig bakom en stol, gå med ryggen mot föräldern, sätta händerna framför ansiktet, 

stelna till, vifta med händerna, dunka huvudet i väggen och så vidare. Detta kan ses som ett 

uttryck för rädsla och är problematiskt. Många av dessa beteenden grundar sig i en önskan om 

att fly från en fara men det problematiska i denna situation är att samma person som barnet är 

anknutet till också är den person som framkallar denna rädsla. Barnet hamnar därmed i en 

omöjlig konfliktsituation som kan resultera i en desorganiserad anknytning. Uttalade 

riskgrupper där barn har en ökad risk att utveckla en desorganiserad anknytning är i de 

familjer där det förekommer fysisk eller psykisk misshandel samt familjer där det 

förekommer allvarlig psykisk sjukdom eller en missbruksproblematik. Även föräldrar med 

egna obearbetade trauman kan komma att skapa denna anknytning med sina barn. 

Sammanfattningsvis grundar sig den desorganiserade anknytningen i att barnet upplevt 

föräldern som oförståelig och skrämmande, vilket orsakat att barnet känt sig hotad istället för 

skyddad. Detta behöver inte alltid bero på att föräldern hotar barnet, utan en förälder som är 

rädd kan också upplevas som ett hot för barnet eftersom att barnet läser av förälderns reaktion 

för att lära sig vad som är farligt och inte. Då dessa föräldrars beteende är så oförutsägbart och 

skrämmande för barnet, leder det till att barnen misslyckas med att skapa en organiserad 
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anknytning och får därmed aldrig möjlighet att skapa en strategi för att optimera sina chanser 

att få anknytningsbehovet tillgodosett. (Broberg et al., 2012)  
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4. Metod  
Detta avsnitt innehåller en närmare beskrivning av studiens forskningsansats, vilken typ av 

urval som använts, vilka metoder som tillämpats och hur forskarna har gått till väga. Vilken 

hänsyn som tagits till etiska överväganden och en diskussion kring studiens kvalitet, redogörs 

också för i denna del av studien. 

 

4.1 Forskningsansats 
Detta är en kvalitativ studie, vilket innebär att metodens tyngdpunkt ligger på ord och 

förståelse snarare än insamling av numeriska data (Bryman, 2011). En kvalitativ ansats 

kännetecknas av subjektiva upplevelser och erfarenheter som intervjupersonerna delar med 

sig av och utgångspunkten för denna studie är därmed informanternas uppfattning om vad 

som är viktigt och betydelsefullt. Enligt Bryman (2011) strävar forskaren i en kvalitativ studie 

efter att förstå olika fenomen genom att se världen genom andras ögon. Då den här studien 

avser undersöka hur de barn som kvinnojourerna möter kan påverkas av att uppleva våld och 

bo i skyddat boende utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter, anses en kvalitativ ansats 

vara lämplig för att besvara studiens syfte. Enligt Bryman (2011) finns det inom den 

kvalitativa ansatsen ett abduktivt angreppsätt, vilket innebär att slutsatser dras utifrån studiens 

observationer varvat med teori. Ett abduktivt angreppssätt innebär således att information 

samlas in för att sedan analyseras utifrån såväl tidigare teori som studiens empiri och därmed 

växer förståelsen succesivt fram (Bryman, 2011). Denna studie har ett abduktivt 

förhållningssätt då det inledningsvis fanns en vald teori och viss förförståelse kring hur de 

intervjuade på kvinnojourerna upplever att barn påverkas av att uppleva våld i nära relation 

och av att bo i skyddat boende. 

 

4.2 Urval 
För att komma i kontakt med möjliga informanter, skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) 

ut via mail till 15 olika kvinnojourer runt om i Sverige. På grund av tidsbegränsningar för 

studiens utförande användes ett bekvämlighetsurval, där de jourer som först dök upp vid en 

sökning på internet kontaktades (Bryman, 2011). Tre av de tillfrågade kvinnojourerna tackade 

nej till att delta i studien och de andra 12 hade inte svarat på det utskickade 

informationsbrevet inom en vecka. För att få tag i de jourer som ännu inte svarat, övergick 

kontaktförsöken till att bedrivas via telefon och på det sättet hittades personer som var villiga 

att ställa upp på en intervju. Studiens material grundar sig på information från fyra olika 

intervjupersoner, vid tre olika kvinnojourer runt om i landet. Alla informanter är kvinnor i 

olika åldrar från 30 år och uppåt. Av de intervjuade finns både anställda med lön samt ideellt 

engagerade kvinnor representerade. Kvinnojourerna som deltagarna arbetar på är av olika 

storlek och har därmed också olika möjligheter utifrån sina resurser, alla har dock tillgång till 

ett skyddat boende av något slag.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som använts är semistrukturerade intervjuer över telefon, som 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att grunden har en viss struktur bestående av 

teman, under vilka några övergripande frågor finns (Bilaga 2). Den här studiens intervjuguide 
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grundar sig i dessa två teman: “Barn som upplevt våld i nära relationer” och “att som barn 

flytta till och bo i skyddat boende”. Dessutom innehåller intervjuguiden en inledande 

bakgrundsfråga som önskar ta reda på lite grundläggande information om de olika 

kvinnojourerna. Under respektive tema formulerades därefter några mer ingående frågor som 

berör intervjupersonernas erfarenheter av barn som upplevt våld och bor i skyddat boende. 

Detta för att på så sätt kunna besvara studiens frågeställningar. Frågorna i en semistrukturerad 

intervjuguide behöver enligt Kvale & Brinkmann (2009) inte ställas i en bestämd ordning och 

det är möjligt att addera nya frågor under intervjuns gång, vilket leder till att informanterna 

blir mer fria att styra intervjun utifrån vad de anser är viktigt inom de teman som studien 

berör.  

 

För att alla närvarande vid intervjun skulle kunna ta del av samtalet, tillämpades 

högtalarfunktionen på telefonen. Samtliga intervjuer spelades in och den person som inte 

genomförde intervjun förde istället anteckningar över vad som sades. Utifrån dessa 

anteckningar och ljudfilen utfördes därefter en transkribering av intervjuerna för att få en 

bättre överblick av materialet.  

 

Studien underbyggs även av en kunskapsöversikt, där tidigare forskning på området samlats i 

syfte att motivera och beskriva grunden till ämnesområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökmotorer som tillämpats är Google Scholar, Socindex, Swepub, NCK, 

WHO och Socialstyrelsens hemsida. De sökord som sökandet utgick ifrån var: våld, barn, 

bevittna våld, uppleva våld, våldsutsatta, kvinnojour, våld i nära relation, violence, children 

witness violence, anknytning, attachment theory.  

 

4.4 Analysmetod 
För att kunna bekräfta tidigare forskning eller komplettera forskningsfältet med ny kunskap, 

har metoden riktad kvalitativ innehållsanalys använts som analysmetod i denna studie (Hsieh 

& Shannon, 2005). Genom att utgå ifrån en given teori, kan forskningsfrågan lättare ringas in 

och därför har Bowlby’s anknytningsteori legat till grund för analysen av materialet i den här 

studien. Inledningsvis lästes de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger för att sedan 

kategoriseras utifrån meningsbärande enheter kopplat till teorin (Figur 1). Med dessa 

kategorier som grund formulerades sedan fyra teman (Hsieh & Shannon, 2005). De teman 

som formulerades efter analysen är: Alla barn påverkas av att uppleva våld - även om det inte 

alltid syns, Otrygghet, ambivalens och kompensation - barns relation till sina föräldrar, 

Behovet av ett normalt liv - barns reaktioner och praktiska problem i skyddat boende samt 

Gruppen nyanlända innebär nya utmaningar för kvinnojourerna. Analysen av materialet är 

även kopplad till annan tidigare forskning än Bowlby’s anknytningsteori för att ge en 

fördjupad förståelse av de data som intervjuerna gett upphov till. Resultatet kan på så sätt 

även sättas in i en större kontext och bidra till en vidareutveckling av studiens 

forskningsområde. 
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Tema: Otrygghet, ambivalens och kompensation - barns relation till sina föräldrar 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

…men inte alla. En del vill ju åka till 

pappa, det förekommer också. 

Vill till pappa Anknytning 

pappa 

Sen var jag ju med när de kom tillbaka 

och när de kommer runt hörnet skriker 

pojken rätt ut och springer fram till 

mamma och kramar om henne. Så höll 

det på säkert ett år som jag var med. 

Långvarigt 

motstånd 

Anknytning 

mamma 

Sen kom pappan och vi stod utanför 

biblioteket och väntade och pojken 

sprang och gömde sig. 

Barnets ovilja Anknytning 

pappa 

        Figur 1. En illustration över kodningsprocessen 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp inom den kvantitativa forskningen för att 

säkerställa en studies kvalitet men de går även att applicera på kvalitativa studier. Intern 

validitet är enligt Bryman (2011) ett mått på hur väl forskarens observationer stämmer 

överens med de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. En strategi som forskarna i denna 

studie har använt sig av för att säkerställa den interna validiteten är att erbjuda 

intervjupersonerna en kopia av den färdiga forskningen. På så sätt framkommer eventuella 

misstolkningar eller feldragna slutsatser. Under studiens gång och speciellt under arbetet med 

analysen av data, har forskarna diskuterat mellan varandra för att på så sätt säkerställa att inga 

orimliga slutsatser dras utifrån materialet. Den externa validiteten handlar istället om i vilken 

mån resultatet kan appliceras på andra sociala sammanhang (Bryman, 2011). Då denna studie 

bygger på intervjuer med personer från några kvinnojourer i Sverige som inte valts ut 

slumpmässigt utan utifrån tillgänglighet blir det därmed svårt att generalisera slutsatserna till 

andra sammanhang än där det skapats.  

 

Vidare bör forskarna vara överens om hur data ska tolkas för att på så sätt säkerställa en god 

intern reliabilitet (Bryman, 2011). Författarna bakom denna studie har genomgående fört en 

dialog kring materialet och haft ett nära samarbete för att på så sätt skapa en gemensam syn på 

studiens innehåll och slutsatser. Slutligen nämner Bryman (2011) även den externa 

reliabiliteten, vilket handlar om studiens replikerbarhet. Då denna studie utförts på fyra unika 

individer från olika kvinnojourer runt om i Sverige, kan det innebära att det är svårt för en 

annan forskare få samma resultat. Även om de som arbetar på kvinnojourerna kan antas ha 

liknande erfarenheter och upplevelser av hur barn påverkas av att uppleva våld och bo i 

skyddat boende, kan individuella särskiljaktigheter göra att denna studie är svår att replikera. 

Om en annan forskare försökte återskapa samma resultat, skulle begränsningarna i den här 

studiens urval kunna utgöra ett hinder för att uppnå detta. 
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4.6 Etisk reflektion 
Studiens material grundar sig på intervjuer med anställda och engagerade i olika kvinnojourer, 

och behandlar deras erfarenheter av barn som upplevt våld i nära relation. Bakgrunden till 

beslutet att använda sig av kvinnojourers erfarenheter istället för att direkt vända sig till 

barnen ligger till största del i den etiska aspekten, men utöver detta även till viss del i studiens 

tidsbegränsningar. Etiskt sett anser studiens författare det inte vara försvarbart att genomföra 

denna studie på personer under 18 år då riskerna uppfattas vara större för deras hälsa, säkerhet 

och personliga integritet än studiens vetenskapliga värde. Det förväntade resultatet anses 

också kunna uppnås på ett mindre riskfyllt sätt genom att intervjua kvinnojourer istället för 

barn (SFS 2003:460).  

 

Denna studie har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna som författats av Vetenskapsrådet 

(2002), dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I informationsbrevet som skickades ut till 15 olika kvinnojourer runt om i 

landet informerades de om syftet med forskningen, de metoder som skulle komma att 

användas, vilka som är forskningshuvudmän och att deltagandet är frivilligt. Detta i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2012) informationskrav. Brevet informerade inte om 

intervjupersonernas möjligheter att när som helst avbryta deltagandet, men detta uppgavs 

istället vid intervjuernas början. Ytterligare en aspekt som inte informerades om i brevet är de 

följder och risker som forskningen skulle kunna komma att innebära för informanterna. 

Anledningen bakom det beslutet är att intervjufrågorna behandlar informanternas arbete i 

deras yrkesroll och inte någon känslig information rörande dem själva som privatpersoner. 

Utifrån intervjufrågornas formulering framgår också tydligt att informationen som efterfrågas 

är generella uppfattningar och inte information om enskilda fall. I enlighet med 

samtyckeskravet, inhämtades intervjupersonernas samtycke till att delta i studien innan 

intervjuerna genomfördes (Vetenskapsrådets, 2012). I studien framgår varken vilka de 

enskilda intervjupersonerna är eller vilka kvinnojourer de tillhör och utöver det avidentifieras 

också övrigt material. Detta för att säkerhetsställa deltagarnas och dess jourers anonymitet 

enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Att intervjupersonerna fick vara 

anonyma ansågs vara en viktig grund för ett öppet klimat under intervjun och för att 

informanterna skulle känna sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter. Utöver detta 

kommer endast studiens forskningshuvudmän att ta del av intervjumaterialet och 

inspelningarna kommer att raderas efter studiens avslut, enligt Vetenskapsrådets (2012) etiska 

princip om nyttjandekrav.   
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5. Resultat 
I följande del presenteras den empiri som ligger till grund för denna studie. Avsnittet är 

indelat i fyra olika teman som skapades under analysen av materialet. Dessa teman är 

framtagna för att belysa det gemensamma manifesta innehållet och beskrivs mer ingående 

nedan.  

 

5.1 Alla barn påverkas av att uppleva våld - även om det inte alltid syns 
 

Många barn berättar att det är lika skrämmande, om inte mer skrämmande, att inte 

se våldet, att bara höra och ännu mer skrämmande att inte höra det för att när det 

blir tyst kommer känslan av att såhär “...är hon död nu?”. Att de bara hör enstaka 

ljud och förstår att det pågår men inte ser någonting och inte hör, det kan vara 

mycket mer traumatiserande egentligen. 

 

Alla informanter som intervjuats i denna studie är överens om att barn som har upplevt våld i 

nära relation uppvisar olika reaktioner. De är tydliga med att barn alltid påverkas på något 

sätt, trots att de inte alltid visar det eller personalen på kvinnojouren lyckas uppfatta det. 

Större delen av informanterna upplever att barnen oftast är antingen passiva eller 

utåtagerande. Med passivt beteende menar intervjupersonerna att barnet drar sig undan, 

undviker ögonkontakt, är väldigt tyst, knappt svarar på tilltal och helst leker för sig själv i 

något hörn. De utåtagerande barnen kan istället slå, hoppa, skutta, söka uppmärksamhet och 

ha svårt att koncentrera sig. De intervjuade är dessutom eniga om att det finns barn som 

upplevs vara opåverkade men i de fallen kan det röra sig om osynliga reaktioner eller sådant 

som kommer ta sig utlopp senare i livet. 

 

Det kommer i efterhand, det har jag varit med om. Att mammor tar kontakt 6–7 år 

efter händelsen och säger att deras barn blivit hopplös. Så jag tror att alla barn 

påverkas av våld i nära relation, förr eller senare, det kan till och med bli i vuxen 

ålder. De kommer. Tankarna. 

 

Vidare uppger majoriteten av informanterna att en del barn som de möter mår väldigt dåligt 

och uppvisar tydliga tecken på posttraumatiskt stressyndrom. Övriga symptom som nämns i 

intervjuerna är att barn som upplevt våld sover dåligt, har ont i magen, är otrygga och väldigt 

oroliga. Dessutom anger en av de intervjuade att barnens mognadsnivå kan påverkas och att 

språket i vissa fall inte är lika välutvecklat hos barn som upplevt våld som hos andra barn. En 

annan av informanterna berättar om en pojke som har växt upp i en familj där våld 

förekommit och till slut blivit så ohanterlig både i skolan och hemma att han fick gå i 

behandling hos en specialist i grannstaden, detta flera år efter flytten från den våldsutövande 

pappan. 

 

Informanterna är alla överens om att barnets ålder påverkar reaktionen av att uppleva våld, 

åtminstone i någon mån. Redan när barnen är riktigt små har några av de intervjuade upplevt 

att de mår sämre än andra nyfödda. De bebisar som hon möter på kvinnojouren är mer 
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skrikiga, otrygga och väldigt mammiga. I en av intervjuerna framkommer det att bebisar kan 

visa tecken på smärta och rädsla om än inte lika tydligt som äldre barn. Ettåringar som annars 

brukar vara glada och sociala, kan istället vara väldigt klängiga och avvisande mot andra 

vuxna än sin mamma. Yngre barn upplevs generellt mer oroliga och rastlösa än äldre barn. En 

av informanterna uppger att det är ovanligt med små barn på deras kvinnojour som är 

utåtriktade och sociala, istället upplever hon att de små barnen ofta är otrygga. 

 

När det gäller större barn ger informanterna mer olika svar på hur de påverkas av att bevittna 

våld. Dels framkommer det att stora barn oftast kan berätta mer om hur det känns och hur de 

mår men också att de tar på sig mycket ansvar. De ska hålla koll på allting och bevaka 

omgivningen för att skydda mamman, sig själv och eventuella småsyskon. Enligt en av 

intervjupersonerna är det också vanligt att stora barn känner mycket skuldkänslor. 

 

Jag skulle säga att alla stora barn tar på sig väldigt mycket ansvar och många barn 

känner mycket skuld för våldet, skuld för vad som hände sen, skuld för hur mamma 

mår och skuld för pappa som är ensam. Det är ganska gemensamt för äldre barn. 

 

Under en av intervjuerna framkom även att större barn är mer receptiva för mammans mående 

och ibland även kan applicera mammans symptom på sig själv. Intervjupersonen menar dock 

att hon är osäker på om de äldre barnen verkligen är mer mottagliga eller bara kan visa det 

bättre än yngre barn 

 

5.2 Otrygghet, ambivalens och kompensation - barns relation till sina 

föräldrar 
 

5.2.1 Anknytningen till båda föräldrarna 

Inledningsvis hade intervjupersonerna svårt att svara på hur anknytningen till föräldrarna 

påverkas av att barnet upplever våld i nära relation. Men trots att de till en början ansåg att det 

var en svår fråga, gav de i slutändan väldigt mycket information om ämnet. Det framkommer i 

flera av intervjuerna att barnen är väldigt solidariska mot sina föräldrar och även om det finns 

en hotbild så vill en del barn ändå åka till sin pappa. En av de intervjuade kvinnojourerna 

upplever att anknytningen under en period kan vara dålig till båda föräldrarna eftersom att de 

mår dåligt, kanske inte pratar med varandra eller med barnet. En annan informant uppger att 

det är vanligt att barnet hatar en viss förälder under en period, framför allt under tonårstiden. 

Vilken förälder som barnet sympatiserar med för stunden varierar beroende på händelser i 

deras liv och vilka krav som ställs. 

 

De tar väldigt tydligt ställning. De har svårt att dela sitt hjärta på två tror jag, då 

det är sådana här omständigheter. 

 

Vidare beskriver majoriteten av intervjupersonerna att föräldrarna kan använda sig av olika 

knep och tumma på sanningen för att få så mycket tid som möjligt med sina barn. Även om 

föräldrarna kan använda sig av samma strategi, menar jourerna dock att det ofta grundar sig i 
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väldigt olika motiv. De menar att mödrarna ofta vill skydda barnen från den våldsutövande 

pappan medan fäderna ofta vill komma åt att skada mamman via barnen. En av de intervjuade 

kvinnojourerna berättar också att föräldrarna ofta försöker kompensera barnen för den 

rådande situationen men även här förekommer olika motiv. Mamman kan låta barnen äta 

sötsaker, köpa presenter och leksaker för att kompensera för att de nu bor i ett skyddat boende 

och har lämnat sitt hem. Dessutom kan mödrarna ha dåligt samvete för att de inte har den 

känslomässiga orken och försöker kompensera för den skadade tilliten med annat. När det 

kommer till fäderna, berättar en av informanterna att de ofta skickar presenter och godsaker 

via socialtjänsten. Detta för att kompensera barnen för att de inte kan träffas men här finns 

också en risk att pappan använder gåvorna för att ta reda på var mamman befinner sig. 

 

En av de intervjuade uppger att anknytning är komplicerat och att det ofta innebär livslånga 

konsekvenser om anknytningen är dålig. Samma intervjuperson berättar att även om barnen 

som vuxna kan ta upp relationen med den frånvarande föräldern, har de redan gått miste om 

så mycket under uppväxten att kontakten aldrig kan bli lika stabil som ett normalt förhållande. 

 

Vi träffar ju vuxna som är våldtagna som barn och de har ju väldigt svårt med 

anknytningen, sådana här incestfall alltså. Mycket mycket svikna.  

 

5.2.2 Anknytning till mamma 

När det gäller barnens relation till sin mamma, upplever en av de intervjuade att mödrarna 

ibland kan utgöra en otrygg person för att hon inte har skyddat barnen och att det därmed kan 

finnas anknytningsproblem dem emellan. Ibland mår mamman otroligt dåligt och har inte den 

energi som krävs för att ge sina barn den kärlek som de behöver. I de fallen tycker 

intervjupersonen att hon tydligt kan se hur mycket relationen till barnen påverkas. Vidare 

berättar informanten att det också finns så kallade tigermammor som slåss för sina barn hela 

tiden. 

 

Sedan finns det barn som är supertajta med mamman för att det har varit de två mot 

världen... 

 

I en av de andra intervjuerna framkommer det också att informanten upplever att 

anknytningen till mamman påverkas av att barnen upplever våld och har flyttat till skyddat 

boende. Modern ska utgöra en trygg punkt för barnen och när hon inte kan leva upp till det 

blir barnen väldigt oroliga. 

 

Klart att anknytningen till mamman påverkas, den påverkas ju mest av allt för det är 

ju den där ankmamman som ska skydda sig själv och sina barn... 

 

Informanten beskriver hur barnen hela tiden iakttar sin mamma och vakar över henne för att 

på så sätt upptäcka om det är någonting. Det här kan innebära en stress för barnen, speciellt 

eftersom att mamman kan vara väldigt rädd. Intervjupersonen ger ett exempel där modern sett 

en viss typ av bil som liknar familjens och då blivit så rädd att hon blev alldeles stirrig och 

kröp ihop. Att mamman på det här sättet utgör en otrygg hamn menar informanten kan leda 
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till att barnen hellre väljer en annan vuxen att vända sig till där det kan känna trygghet och 

lugn. 

 

Det framkommer i några av intervjuerna att informanterna upplever att barn kan känna sig 

dubbelt svikna när pappan slår deras mamma och hon inte gör något för att stoppa honom. Att 

papporna inte är att lita på är något de har lättare att acceptera för att de då har en annan trygg 

vuxen att vända sig till som då utgörs av mamman. Men om deras mamma inte heller 

försvarar sig själv eller barnen, kan de känna att hon sviker dem också. Intervjupersonerna 

upplever att barn har höga förväntningar på sin mamma i det läget och att de överlag är 

väldigt solidariska mot sina mödrar för att undvika att väcka hennes oro. 

 

De bär ju på väldigt mycket som vi som är runt omkring kan få höra om vi får 

förtroende men som de inte vågar berätta för mamma för då blir hon så upprörd 

liksom. De har de inte lätt de här små liven. 

 

5.2.3 Anknytning till pappa 

När det gäller barnens anknytning till sin pappa, upplever en av de intervjuade från 

kvinnojourerna att hon inte har tillräckligt med erfarenhet av den relationen för att kunna ge 

ett bra svar. De andra informanterna är överens om att många barn har en dålig anknytning till 

sin pappa och en av intervjupersonerna lägger till att anknytningen inte blir bättre av att barnet 

bor i skyddat boende. Samtidigt, menar samma informant, är separationen från pappan bra för 

de barn som upplevt våld i hemmet eftersom att det rör sig om en våldsam manlig förebild 

och en väldigt dålig förälder. Men under intervjuerna framkommer även att det finns de barn 

som är lojala med sin pappa och tycker att allt är mammans, kvinnojourens eller 

socialtjänstens fel. 

 

En annan informant ger ett exempel där hon anser att det är mycket tydligt hur barns 

anknytning till pappan påverkas. Hon berättar att det vid en medling mellan två föräldrars 

advokater, beslutats att barnen skulle ha telefonkontakt med sin pappa en gång i veckan. 

Mamman skulle inte få medverka under dessa tillfällen för att på så sätt inte kunna påverka 

barnen. Istället skulle en ur personalen på kvinnojouren hjälpa till med kontakten. Vidare 

berättar intervjupersonen hur barnen tydligt förmedlade att de inte ville prata med sin pappa, 

genom såväl ord som slag. Till slut lyckades personalen få barnen att svara på faderns samtal, 

genom att förklara att de måste säga någonting men att de inte behöver prata länge. 

Informanten berättar även att flickan hade sagt att han inte var hennes riktiga pappa för att en 

riktig pappa inte beter sig som honom och att pojken hade sagt att han inte ville prata med 

honom. Efter det ska pappan inte ha ringt någon fler gång.  

 

Samma intervjuperson ger ytterligare ett exempel där hon tydligt sett bristerna i anknytningen 

till pappan. Hon berättar om en pojke som skulle ha umgänge med sin pappa men tydligt 

visade att han inte ville det genom att gömma sig, utropa “nejnejnej”, klamra sig fast vid 

mamman, dra benen efter sig, gömma händerna bakom ryggen då pappan sträckte fram sin 

hand och genom att inte reagera på något pappan sade, som om han inte hörde. Vid 

återförenandet berättar informanten att pojken skrek rakt ut när han såg sin mamma och att 
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han sprang fram och kramade om henne. Detta ska ha pågått åtminstone så länge som 

personalen var med vid överlämningarna, vilket rörde sig om cirka ett år.  

 

Så mot barnens vilja gör vi ju det här, för vi vet ju att i det långa loppet är det bra 

för barnet att ha den här kontakten. Men ibland brukar jag tänka… är det verkligen 

bra? 

 

Under en av intervjuerna uppger en representant från kvinnojouren att det inte finns så många 

män som är så pass elaka att de känner behovet av att trycka ner andra. Samtidigt, menar 

informanten, hinner de män som har den driften orsaka så otroligt mycket skada hos många 

kvinnor och barn. Samma intervjuperson berättar om en pappa som hela tiden saboterade 

dotterns relation till mamman genom att manipulera och skuldbelägga henne. 

 

[Pappan sade] Vad synd att du ska till mamma för vi ska ju åka till fjälls osv. Han 

hittade alltid på saker de skulle göra när det var mammans helg. 

 

Därefter berättar intervjupersonen att när flickan blivit lite äldre och bestämt sig för att åka till 

sin mamma de helger det var tänkt, då blev det kalabalik i hemmet och pappan slängde ut 

dottern därför att han tyckte att hon tagit parti. Idag är den här flickan vuxen och har försökt ta 

kontakt med pappan igen men det fungerar inte alls och han kan be dottern dra åt helvete i 

telefon för att han känner sig pressad. Intervjupersonen sammanfattar den här flickans livsöde 

med att betona att hon från fem års ålder och fram till idag, aldrig har haft en bra kontakt med 

sin pappa. 

 

5.3 Behovet av ett normalt liv - barns reaktioner och praktiska problem i 

skyddat boende 
 

5.3.1 Reaktioner på skyddat boende 

Att flytta till ett skyddat boende innebär en stor förändring, det är intervjupersonerna i denna 

studie eniga om. Det kan vara skönt för barnet eftersom att de kommit till en trygg plats och 

samtidigt är det en otrygg plats då de inte vet vad som ska hända härnäst, var de ska ta vägen 

sedan och stressen över att allt är upp och ner. 

 

Många barn vill veta var ska vi bo sen och ska vi stanna här och verkar mer i det än 

att fokusera på vad de har varit med om. Dels som en strategi men också att den 

oron är stor. 

 

Vidare berättar flera av informanterna att de flesta barnen är ganska rädda när de bor i skyddat 

boende. De kan ha mycket katastroftankar och många barn vill veta var larmknapparna finns 

och hur snabbt polisen kan vara på plats om man trycker på dem. En av intervjupersonerna 

menar att hotbildens karaktär påverkar barnets situation i skyddat boende. Om hotet finns i 

samma stad som kvinnan och barnet befinner sig i, leder det till en ökad rädsla och en högre 

grad av isolering. 
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Jag tänker att de barn som måste vara kvar här och isoleras inomhus mår som allra 

sämst och ibland har det tagit alldeles för lång tid. Jag vet ett syskonpar som var 

tvungna att bo här i fyra månader utan att kunna lämna huset. Det är liksom inte 

okej för små barn, de kan liksom inte vara instängda. 

 

Den intervjuade lägger till att om hotbilden inte finns i samma stad som kvinnojouren, öppnar 

det upp för mer möjligheter. Om mamman har lite mer energi kan hon ta med barnen på 

öppna förskolan, utflykter, museum och allt möjligt. De gånger mamman inte orkar så kan 

personalen aktivera barnen och på så sätt bryta den isolering som skyddat boende annars kan 

innebära. 

 

Ett vanligt beteende när barnen kommer till kvinnojouren är att de är väldigt uppe i varv, 

nästan hyperaktiva och att de är väldigt nyfikna och har många frågor. Flera av informanterna 

är överens om att barnen gillar att flytta till det skyddade boendet. Det känns lugnt och skönt 

när de får reda på vad det är för ett ställe och att deras pappa inte kan komma dit. Vidare 

berättar två av de intervjuade att barnen snabbt accepterar läget och snart kommer in i någon 

slags normal lunk men att barnen som bor alltför länge i boendet kan gå ner i en slags 

depression och nästan bli apatiska. Dessutom har barnen en tendens att efter en tid börja 

använda lögner som en handlingsstrategi för att dölja sanningen. För att förklara varför 

kompisar inte kan komma hem till dem efter skolan eller blir hembjudna på kalas, kan barnen 

använda sig av andra sanningar är den verkliga och hitta på orsaker till varför det är som det 

är. 

 

De gör väl det här för att de accepterar situationen. Alla talar om att det är såhär 

det är nu och hur viktigt det är att ingen följer med hem eller vet adressen. De lever 

ju i den världen så de lär sig ju leva med att vara försiktiga. Det blir ett 

beteendemönster som automatiskt följer med dem. 

 

5.3.2 Praktiska problem för barn i skyddat boende  

När det är barn med i bilden vid en flytt till skyddat boende, är de intervjuade överens om att 

det skapar fler olika praktiska problem. Ett av dessa är hur man löser skolgång och plats på 

förskola. Då det råder skolplikt i Sverige är det lättare att lösa daglig sysselsättning för äldre 

barn men eftersom att förskola är frivilligt kan långa köer ofta vara ett problem.  

 

Så vi försöker alltid ligga på. Förskola är något som kan ta väldigt lång tid, medan 

skolan är lättare då det finns skolplikt och kommunen är skyldiga att ta emot dem. 

Men på förskolan är det ju inte så och där kan de hålla på och tjorva. Vi försöker 

alltid men det är inte alltid lätt och det kan ta lång tid. 

 

En intervjuperson berättar att de vid flytt till skyddat boende försöker ordna så att barnet kan 

få kontakt med sin gamla skola om det är så att de inte hunnit säga hejdå eller bara vill hålla 

kontakten. Då kan barnen skicka vykort och teckningar via socialtjänsten. Vidare brukar 

kvinnojouren som informanten arbetar på försöka underlätta övergången till den nya skolan 
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genom att be läraren på den gamla skolan skicka en sammanställning över barnets tid där till 

den nya skolan. Då blir det lättare för nästkommande lärare att anpassa undervisningen efter 

barnets behov och nivå. 

 

Saker som vuxna kan tycka är mindre viktigt just nu när det gäller liv och död, kan 

för barnet vara jobbiga. Det är viktigt att lyssna på det och lösa det man kan lösa. 

 

Exempel som intervjupersonerna ger på sådant som ofta är viktigt för barnen är husdjur som 

blivit kvar hemma, tv-spelet, kompisar som man flyttat ifrån, vissa gosedjur etc. En 

intervjuperson berättar att pappan kan använda husdjuren för att komma åt barnen och 

mamman genom att hota om att inte ta hand om dem eller spola ner dem i toaletten. Det är 

något som jourerna sällan kan göra något åt. 

 

Jag vet att vi någon gång har ringt en farmor via socialtjänsten och bett henne ta 

hand om husdjuret, för hon bodde nära pappan. När hon sade att hon skulle göra 

det så kändes det bättre för barnen. Även om de inte vet säkert om hon kommer göra 

det så är det oftast en lättnad. 

 

Något som lyfts fram i intervjuerna är hur viktigt det är för barnen att få ett så normalt liv som 

möjligt så fort som möjligt. Detta upplevs vara svårt och ta onödigt lång tid. Även om barnen 

inte vet var de ska bo efter det skyddade boendet, upplever en av informanterna att de mår 

bättre så fort de kommit igång med skola eller förskola och har börjat bygga upp ett nytt 

nätverk. Något som sätter hinder för ett nytt tryggt liv är många gånger svårigheterna det 

innebär att få skyddade personuppgifter, skyddad adress eller i enstaka fall helt nya 

personuppgifter.  

 

Flera av intervjupersonerna nämner olika brister hos socialtjänsten som de anser kan 

förbättras för att underlätta och förkorta barnens tid i skyddat boende. Om barnen kommer 

från samma stad som det skyddade boendet ligger i och hotbilden finns i den staden, då blir 

det väldigt svårt för dem att få ett normalt sammanhang. Barnen kan då inte gå till sin skola 

eller förskola och leva livet som det är tänkt, menar en av informanterna. De barn som istället 

flyttar till skyddat boende i en ny stad, riskerar att bli kvar på boendet lite för länge eftersom 

att det kan råda bostadsbrist och för att socialtjänsten ska komma överens om vilken kommun 

som har ansvar för familjen.  

 

Så det är alltid ett långt tjafs, det kan ta ett år. Sedan ligger barnutredningen kvar 

på den gamla kommunen men insatserna ska utföras av den nya, så det är alltid ett 

tjafs. I bästa fall tar det tre månader och i värsta fall ett år.  

 

En annan informant berättar om brister hos socialtjänsten vid umgänget. Hon menar att 

sociala myndigheter måste bli bättre på att medla i konflikter mellan människor. Hon förklarar 

att hon flera gånger varit med om att socialtjänsten inte vill ta ställning till när eller hur 

umgänget ska vara upplagt, så länge det blir ett umgänge.  
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Och så kan man ju inte säga, när det är två människor som är i konflikt med 

varandra, de kan inte göra upp något umgänge, för då skulle de ju inte ha någon 

konflikt, om de kunde samsas och komma överens om saken.  

 

5.3.3 Barnets bästa  

Alla informanter är överens om att det är viktigt att lyssna på barnen och att ta reda på vad de 

behöver. På en av de kvinnojourer som deltagit i studien har alla barn en egen samtalskontakt 

som de kan prata med för att på så sätt få möjlighet att lufta sina tankar och känslor med 

någon annan vuxen än sin mamma.  

 

De är ju så himla påverkade av vad vuxna bestämmer. De har ju inte valt att flytta 

hit, det är inte deras val vart de kommer flytta sen, alltså allt är så himla löst typ. 

 

Eftersom att det är de vuxna som fattar besluten kring barnet, anser intervjupersonen att det är 

viktigt att kommunicera med och informera barnet om vad som sker. Genom att barnen 

genomgående involveras och görs delaktiga, minskar risken för att de ska känna sig 

bortglömda i den stora process som skyddat boende innebär. Även om barnen inte kan 

bestämma, är det ändå viktigt att deras åsikter lyfts fram, menar en av informanterna. 

 

Vissa mammor vill inte att vi ska säga vad det här är för ett ställe, utan att det här 

är ett hotell eller så för att skydda barnet. Men eftersom att egentligen alla barn vet 

om våldet, även om mammorna inte vill tro det, är det viktigt att de får veta att det 

här är ett tryggt ställe. Det här är ett skyddat boende. 

 

Att kommunicera med barnet och vara ärlig med vad som händer i deras omgivning möjliggör 

för dem att få sätta ord på det som känns och ofta bär barnen på väldigt jobbiga känslor, enligt 

en av informanterna. På hennes kvinnojour arbetar de mycket med att plocka bort skulden 

från barnet och är väldigt tydliga med att det aldrig är barnens fel att de vuxna bråkar. 

Dessutom är de väldigt noga med att lyssna på barnen och fråga om det är något de saknar. 

Ibland följer personal från kvinnojouren med när mamman ska hämta saker i hemmet och då 

kan de även se till att det som är viktigt för barnen får följa med tillbaka till det skyddade 

boendet. 

 

Flera intervjupersoner anser att det är särskilt viktigt att kommunicera med barnet och vara 

lyhörd inför deras behov vid umgänge med pappan. Dels för att skydda dem själva och 

mamman och framför allt när barnet visar motvilja till umgänget.  

 

Det är ju bra att de ändå upprätthåller en kontakt, men då kan jag tycka att, om 

barnet visar sådan ovilja, att man borde ha tätare kontakter istället. Och inte så 

långa stunder, och inga övernattningar. Sen, när alla vuxna bedömer att det är 

lämpligt och att barnet beter sig som hen bör och verkar vilja vara med sin pappa, 

då kan man släppa det fritt. 
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Alla intervjupersoner som deltagit i den här studien menar att deras jourer försöker underlätta 

den förändring som det innebär att flytta till skyddat boende så mycket som möjligt för barnet. 

Framför allt anser de att det är viktigt att försöka få tiden i skyddat boende så lik en vardag 

som möjligt. En av informanterna berättar att de ofta försöker involvera exempelvis sina egna 

barn, barnbarn eller andra bekanta i den aktuella familjen om det går att göra på ett tryggt sätt. 

Detta för att barnen inte ska bli för isolerade. Därefter berättar hon att de ofta försöker ta med 

sig barnen till olika utflyktsmål när de har möjlighet: lekparker, djurparker, lekland, badhus 

och att fiska till exempel. Detta för att de ska få en möjlighet till just en vardag, men också 

lugn att slappna av.  

 

Barn som har upplevt våld är ju brottsoffer, och då behöver de en lugn miljö att 

hämta sig i. 

 

En annan informant menar att deras verksamhet till stor del styrs av olika 

kvalitetskvalifikationer som de ska leva upp till för att det ska vara så bra som möjligt för 

barnet. Hon nämner bland annat att verksamheten ska ha en barnansvarig samt att den ska 

vara anpassad till barn med lekhörna, leksaker och möjligheter för tonåringar att dra sig 

någorlunda undan. Hon berättar även att de även har anmälningsplikt till kommunen om de 

upplever att något barn inte mår bra i boendet.  

 

5.4 Gruppen nyanlända innebär utmaningar för kvinnojourerna 
Ett ämne som studien inte ämnade undersöka men som ändå framkom under intervjuerna är 

de svårigheter det innebär för kvinnojourerna att bemöta våldsutsatta kvinnor och barn som 

flyttat till Sverige från ett annat land. Trots att ingen av frågorna handlade om arbetet med 

denna specifika grupp, gled alla informanter ändå in på det ämnet någon gång under sin 

intervju. En svårighet som alla var eniga om är att språket kan utgöra en barriär i det dagliga 

arbetet. Detta då grundstenen i verksamheten handlar om att kommunicera med och förstå 

varandra. 

 

Vissa barn har vi inte möjlighet att prata med för de kanske är små eller inte har 

svenska språket, så det blir svårt att uttrycka sig till oss och det gör det svårare att 

faktiskt veta hur de mår. 

 

Flera av de specifika exempel som lyftes fram under intervjuerna handlade om just 

våldsutsatta kvinnor och barn som flyttat till Sverige från ett annat land. Informanterna 

berättar bland annat om svårigheter för de nyanlända att hinna lära sig hur det svenska 

samhället fungerar och hur detta kan leda till att stödbehovet för dessa familjer ökar. Utöver 

detta berättade intervjupersonen från en av kvinnojourerna om hur kulturskillnader kan ta sig 

uttryck i deras verksamhet. Hon upplever att kvinnor kan vara mindre värda i vissa länder och 

att det leder till att pojkarna bestämmer över sina mammor, oavsett ålder. 
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet, med utgångspunkt i Bowlby’s 

anknytningsteori och tidigare forskning. Analysen är indelad i tre olika underrubriker utifrån 

de fyra teman som valdes under bearbetningen av materialet. Det fjärde temat som urskildes 

under innehållsanalysen är ett ämne som studien inte avsett att undersöka till en början, 

nämligen den utmaning det innebär för kvinnojourerna att möta våldsutsatta kvinnor och barn 

som flyttat till Sverige från ett annat land. Detta tema har valts att behandlas närmare i nästa 

avsnitt då det är en intressant iakttagelse men inte relevant för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

6.1 Hur barn påverkas av att uppleva våld 
Resultatet av den här studien visar att intervjupersonerna anser att alla barn de möter på 

kvinnojourerna påverkas av att uppleva våld, men att det kan ta sig uttryck på väldigt olika 

sätt. En studie av Buckley, Holt & Whelan (2007), styrker att barn påverkas väldigt olika av 

att leva med våld i nära relation och att hjälpen därför måste skräddarsys för att kunna möta 

varje enskild individs behov. Enligt Socialstyrelsen (2014) är konsekvenserna av att uppleva 

våld beroende av exempelvis personlighet, ålder och utvecklingsnivå. Denna studies resultat 

sammanfaller med detta då alla informanter uppger att barnen som de möter på 

kvinnojourerna reagerar olika på våldet beroende på ålder och mognad. 

 

De intervjuade personerna i denna studie nämner en rad olika konsekvenser som det kan få för 

barn att uppleva våld i en nära relation. Några av dessa är dålig sömn, magont, otrygghet och 

oro. Barn som upplevt våld i hemmet kan enligt Socialstyrelsen uppvisa just dessa symtom, 

men de nämner även ytterligare hälsoeffekter som astma, eksem, huvudvärk och ätstörningar 

(Socialstyrelsen, 2014). Även Buckley et al. (2007) har genom att intervjua barn som upplevt 

våld, visat att konsekvenserna kan innefatta både rädsla och ångest. Vidare uppger majoriteten 

av informanterna i denna studie att en del barn som de möter på kvinnojourerna mår väldigt 

dåligt och kan uppvisa tydliga tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En studie av 

Almqvist & Broberg (2013) visar att när en förälder utsätts för hot, utgör det en tydlig risk för 

att barnet ska utveckla PTSD.  

 

Större delen av informanterna i den här studien upplever att barnen som de möter i sin 

verksamhet, oftast är antingen passiva eller utåtagerande som en konsekvens av att uppleva 

våld. Tecken på att barn upplevt våld eller själva blivit utsatta för våld kan exempelvis vara 

irritabilitet, aggressivitet, rastlöshet och uppmärksamhetsstörningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Dessutom framkommer det i studiens resultat att barnens mognadsnivå anses kunna påverkas 

av att uppleva våld och att språket i vissa fall inte är väl utvecklat. De intervjuade är även 

eniga om att det finns barn som upplevs vara opåverkade men i de fallen kan det röra sig om 

osynliga reaktioner eller sådant som kommer ta sig utlopp senare i livet. 

 

6.2 Hur barn påverkas av att flytta till och bo i skyddat boende 
Syftet med skyddat boende är att i den akuta, och ibland livsfarliga situationen det innebär att 

lämna en våldsam partner, erbjuda den våldsutsatta en trygg plats att mellanlanda på (SOU 
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2014:49). Resultatet av denna studie visar att det upplevs kunna vara skönt för barnet att flytta 

till ett skyddat boende eftersom att det är en trygg plats. Samtidigt kan det också utgöra en 

otrygg plats då barnen inte vet vad som ska hända härnäst och var de ska ta vägen sedan. 

 

Hanteringen av barn som följer med till skyddat boende är ett svårt och komplext problem 

enligt SOU (2014:49). Först och främst tvingas barnen flytta ifrån sitt eget hem och kommer 

ifrån skola och vänner, vilket är en stor händelse i sig. Utöver det tillkommer många andra 

svårigheter, som exempelvis att leva med skyddade personuppgifter och att tvingas till 

umgänge med den våldsamme föräldern. (SOU 2014:49). Även intervjupersonerna är överens 

om att det, när barn är med i bilden, tillkommer flera olika praktiska utmaningar. De nämner 

bland annat problem med skola och förskola, saknaden av vänner samt brister vid 

umgängestillfällen. Intervjupersonerna berättar också om oro över husdjur som blir kvar 

hemma och saknaden av favorit tv-spelet, saker som ofta uppfattas som triviala av vuxna men 

som kan vara det jobbigaste för barnet.  

 

Resultatet av denna studie visar att de intervjuade personerna från kvinnojourerna tycker att 

det finns brister hos socialtjänsten som skulle kunna förbättras för att underlätta barnens tid i 

skyddat boende. Även nationella samordnare delar den uppfattningen och riktar särskild kritik 

mot socialtjänstens utredningar av barn som vistas på skyddade boenden (SOU 2014:49). När 

utredningarna drar ut på tiden kan det, enligt intervjupersonerna i denna studie, leda till att 

barnen blir kvar på boendet lite för länge och därmed får de svårt att skapa ett normalt 

sammanhang. 

 

6.3 Anknytning i relation till upplevt våld och skyddat boende 
Resultatet av denna studie visar att barnen som de intervjuade möter i sin verksamhet, upplevs 

vara väldigt lojala med sina föräldrar. Samtidigt nämner en av informanterna att barnets 

anknytning kan vara dålig till båda föräldrarna under en viss period eftersom att de mår dåligt, 

kanske inte pratar med varandra eller med barnet. När det kommer till barnets anknytning till 

pappan, upplever en av intervjupersonerna att den många gånger är dålig och inte blir bättre 

av att barnet bor i skyddat boende. Enligt Bowlby’s anknytningsteori är en viktig del i hur 

allvarliga konsekvenser våldet får, om barnet har en trygg anknytning till en annan vuxen eller 

inte. (Broberg et al., 2012). Vidare menar Hesse & Main (2006) att de barn som upplever våld 

i nära relation på mer än ett sätt kan mista sina omsorgspersoner, precis som informanten i 

denna studie berättar. När det gäller barnens relation till sin mamma, upplever en av de 

intervjuade att mödrarna ibland kan utgöra en otrygg person för att hon inte har skyddat 

barnen och att det därmed kan finnas anknytningsproblem dem emellan. När den ena 

föräldern är våldsutövare och därmed är orsaken till rädslan samtidigt som den andra 

föräldern också är rädd och utsatt innebär det att barnet blir utelämnat och inte har någonstans 

att vända sig med de starka känslor som uppkommer (Hesse & Main 2006). Att mamman på 

det här sättet utgör en otrygg hamn, menar en av informanterna, kan leda till att barnen hellre 

väljer en annan vuxen att vända sig till där de kan känna trygghet och lugn. 

 

En av informanterna uppger att det är ovanligt med små barn på deras kvinnojour som är 

utåtriktade och sociala, istället upplever hon att de små barnen ofta är otrygga. Enligt 
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Bowlby’s anknytningsteori upplever barn med en otrygg anknytning att de inte kan lita på sin 

förälder eftersom att föräldern inte funnits där på ett betryggande och pålitligt sätt och i 

grunden har upplevts oförutsägbar av barnet (Broberg et al., 2012). Bowlby menar i sin 

anknytningsteori att det är vanligt att barn med otrygg anknytning uppför sig aggressivt. 

Resultatet av denna studie visar att barnen som kommer till kvinnojouren ofta upplevs vara 

utåtagerande och kan slå, hoppa, skutta, söka uppmärksamhet och ha svårt att koncentrera sig. 

(Broberg et al., 2012). 

 

Resultatet av denna studie ger även exempel på barns reaktioner i relation till föräldrarna, 

vilka kan kopplas till olika typer av anknytning. En intervjuperson berättar att de bebisar som 

hon möter på kvinnojouren är mer skrikiga, otrygga och väldigt mammiga jämfört med andra 

bebisar. Detta skulle kunna vara tecken på en ambivalent anknytning, vilket enligt Bowlby’s 

anknytningsteori innebär att barnet försöker få ut så mycket som möjligt av föräldern och ofta 

reagerar starkt på att bli lämnat (Broberg et al., 2014). Samma informant berättar att ettåringar 

som annars brukar vara glada och sociala, istället upplevs vara väldigt klängiga och avvisande 

mot andra vuxna än sin mamma. Enligt Bowlby’s anknytningsteori uppstår den ambivalenta 

anknytningen ofta när föräldrarnas samspel med barnet varit oförutsägbart och det leder till att 

barnet antingen blir väldigt passivt eller ängsligt, gnälligt och klängigt för att på så sätt skaffa 

sig den närhet det behöver. Ytterligare ett exempel från intervjuerna som kan kopplas till 

ambivalent anknytning är det om den manipulerande pappan som försöker hindra dottern från 

umgänge med modern. När förälderns relation till barnet har skett på den vuxnes villkor, utan 

möjlighet för barnet att själv reglera samspelet med föräldern med hjälp av sina signaler, 

uppstår ofta en ambivalent anknytning (Broberg et al., 2014). 

 

En annan form av otrygg anknytning är den undvikande. Denna anknytning grundar sig enligt 

Bowlby’s anknytningsteori i att barnet inte fått den närhet det har behövt och på grund av det 

skapat en strategi för att inte vara “för krävande” och därmed försökt optimera sina chanser 

till närhet. Barnet är väldigt rädd för att bli avvisad och visar detta genom att slå ner blicken 

och vända ryggen till föräldern till en början för att senare söka kontakt. Barnet beter sig helt 

enkelt generellt på ett undvikande sätt och “tassar på tå” kring föräldern (Broberg et al., 

2014). Även denna anknytning går att koppla till de observationer som informanterna gjort på 

kvinnojourerna och de är alla överens om att barn som kommer till jourerna ofta kan vara 

väldigt inåtbundna och passiva. Med passivt beteende menar intervjupersonerna att barnet 

drar sig undan, undviker ögonkontakt, är väldigt tyst, knappt svarar på tilltal och helst leker 

för sig själv i något hörn. 

 

Ytterligare ett exempel från resultatet där anknytningen brister är när en liten pojke som ska 

ha umgänge med sin pappa, tydligt visar att han inte vill det genom att gömma sig, utropa 

“nejnejnej”, klamra sig fast vid mamman, dra benen efter sig, gömma händerna bakom ryggen 

då pappan sträcker fram sin hand och genom att inte reagera på något pappan säger, som om 

han inte hör. Det här skulle kunna tolkas som en desorganiserad anknytning, vilket enligt 

Bowlby’s anknytningsteori grundar sig i ett samspel mellan barn och förälder som till stor del 

bygger på rädsla (Broberg et al., 2014). Det problematiska i denna situation är att samma 

person som barnet är anknutet till också är den person som framkallar rädslan. Barnet hamnar 
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därmed i en omöjlig konfliktsituation som kan resultera i en desorganiserad anknytning. 

Uttalade riskgrupper för detta är familjer där det förekommer fysisk eller psykisk 

misshandel/vanvård (Broberg et al., 2014). 

 

6.4 Slutsatser 
Det är utifrån denna studies resultat tydligt att alla barn, enligt studiedeltagarnas erfarenheter, 

påverkas av att uppleva våld men att det kan ta sig uttryck på olika sätt. Dels beroende på 

ålder men det styrs även av omgivningens egenskaper. Analysen av resultatet visar att de 

exempel som behandlar barnets relation till föräldrarna, både beroende av våldet och flytten 

till skyddat boende, alla går att koppla till olika former av otrygg anknytning. Vidare visar 

denna studie att en flytt till ett skyddat boende kan innebära en nyvunnen känsla av trygghet 

och lugn för barnet, samtidigt som det för med sig nya problem som exempelvis isolering och 

kapade sociala band. Informanterna som intervjuats uppger att deras jourer har olika verktyg 

för att underlätta omställningen men att ett hinder ofta är socialtjänsten och den tröga process 

som en utredning kan innebära.  
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7. Diskussion 
I denna avslutande del diskuteras studiens slutsatser i relation till tidigare forskning och teori. 

Dessutom förs ett resonemang kring vad resultatet har för betydelse. Avslutningsvis förs även 

en diskussion kring studiens förtjänster och begränsningar samt framtida forskningsområden. 

 

De intervjuade personerna från några kvinnojourer runt om i Sverige har delgett sina 

erfarenheter av hur barn påverkas av att uppleva våld och flytta till ett skyddat boende. Deras 

upplevelser stämmer väl överens med tidigare forskning, vilket kan innebära att den 

kunskapslucka som studien önskat undersöka inte är så stor som författarna antog vid studiens 

inledning. Intervjupersonerna bidrar dock med viss ny kunskap kring skyddat boende och 

vilken påverkan det kan få för barnets anknytning till föräldrarna. Samtidigt är det svårt att 

avgöra om det är den nya boendeformen med allt vad det innebär eller om det är de tidigare 

upplevelserna av våld i nära relation som är orsaken till de olika tecknen på en otrygg 

anknytning som framkommit i denna studie. 

 

Studiens resultat indikerar att det kan finnas en koppling mellan att som barn uppleva våld i 

nära relation och att utveckla en otrygg anknytning till omsorgsgivare. Det kan därmed vara 

en god idé för kvinnojourerna att använda sig av metoder som syftar till att stärka 

anknytningen, både i stödarbetet med barn och med föräldrarna. Samtidigt som det är viktigt 

att komma ihåg att en dålig anknytning för stunden inte behöver betyda relationsproblematik i 

längden.  

 

Att använda anknytningsteorin som utgångspunkt hade både sina fördelar och nackdelar. 

Intervjupersonerna hade svårt att svara på hur barnens anknytning till fäderna ser ut, eftersom 

att kvinnojourerna sällan möter papporna. Däremot hade deltagarna i studien väldigt god 

inblick i barnens relation till mödrarna och kunde svara ingående på hur denna anknytning 

kan se ut. Det hade varit intressant att använda någon annan teori som grund för denna studie, 

för att på så sätt få ett vidare perspektiv på hur barn påverkas av att bevittna våld och av att bo 

i skyddat boende. Anknytningsteorin berör psykologiska och delvis sociala delar av 

konsekvenserna men berör inte någon strukturell nivå, något som kan behövas för att få en 

större förståelse och för att kunna hitta lösningar till de problem som det innebär för ett barn 

att befinna sig i denna utsatta position. 

 
Valet att intervjua några personer från olika kvinnojourer i Sverige om deras möten med barn 

som upplevt våld, grundade sig i att en av studiens författare har haft praktik på en kvinnojour 

och därmed är insatt i hur en sådan verksamhet kan fungera. Det här innebär att studien 

grundar sig i en viss förförståelse och kan innebära att resultatet har påverkats i någon mån, 

trots att objektivitet har eftersträvats. Samtidigt innebär den tidigare kunskapen om detta 

område att författarna har kunnat reflektera mer kritiskt över det som framkommit vid 

intervjuerna. Den andra författaren av denna studie hade ingen direkt erfarenhet av 

kvinnojourernas arbete sedan innan och har därmed kunnat vara mer neutral och öppen under 

arbetets gång. Dessa utgångspunkter kan ha kompletterat varandra och därmed bidragit till 

studiens trovärdighet. 
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Under arbetet med studien har ett flertal intressanta ämnen dykt upp som skulle kunna ligga 

till grund för nya forskningsområden. Under en litteratursökning framgick att det generellt 

finns ett litet utbud av forskning rörande kvinnojourer och deras arbete med våldsutsatta 

kvinnor och barn, detta trots att studiens resultat visar på att jourerna besitter stora kunskaper 

på området och möter många våldsutsatta varje år. Det hade varit intressant med mer 

forskning ur detta perspektiv då kvinnojourerna genom sitt nära arbete med de stödsökande 

får en unik inblick i helhetsbilden av en våldsutsatt kvinna och barns liv. I studien framkom 

även viss kritik mot socialtjänsten rörande bollande mellan kommuner om ansvar, bristande 

ansvarstagande vid planering av umgängestillfällen samt för långa placeringar i skyddat 

boende. Detta skulle kunna ligga som grund för ett ytterligare forskningsområde kring 

samarbetet mellan olika samverkansparter som finns runt en våldsutsatt kvinna och hennes 

barn och hur detta skulle kunna utvecklas till det bättre. Avslutningsvis uppgav alla 

informanter som intervjuats från de olika jourerna att de upplever svårigheter specifikt i 

arbetet med kvinnor och barn som flyttat till Sverige från ett annat land. Detta mer eller 

mindre och i olika grad, men de var alla eniga om att språkliga svårigheter kan utgöra en 

barriär i det dagliga arbetet och några nämnde också ett ökat stödbehov hos dessa familjer då 

det tar lång tid att lära sig hur det svenska samhället fungerar och vart man ska vända sig i 

olika situationer. Även det ses som ett intressant område för vidare forskning för att kunna 

förbättra stödet till denna grupp.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som heter Therese Ångman och Hilda Karlsson. Just nu läser vi 

termin 6 vid Umeå Universitet och planerar att skriva vår C-uppsats om hur barn påverkas av 

att deras mödrar utsätts för våld och söker hjälp hos en kvinnojour. 

 

Våra frågeställningar är: 

• Hur upplever kvinnojourer att barn kan påverkas psykiskt och socialt av att uppleva våld? 

• Hur upplever kvinnojourer att barn kan påverkas av att flytta till och bo i ett skyddat 

boende? 

 

För att kunna genomföra vår uppsats planerar vi att intervjua ett antal medarbetare på olika 

kvinnojourer i Sverige. Vi skickar därför detta informationsbrev till några olika jourer runt om 

i landet och kommer därefter genomföra minst fyra intervjuer. 

 

Studien är en kandidatuppsats och ingår i Socionomprogrammet på Umeå universitet. Via en 

telefonintervju får någon eller några av er dela med er av era erfarenheter. Detta beräknas ta 

ca 60 minuter. Du väljer själv när intervjun ska genomföras och vi vill helst spela in din 

berättelse på ljudfil, detta är inget krav men skulle underlätta för oss under bearbetningen av 

materialet.  Deltagandet är helt frivilligt och alla intervjuer kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att det endast är vi som kommer att känna till vilka som deltar i 

studien. Materialet kommer endast att användas till forskning. Inga individuppgifter kommer 

att framgå och inte heller vilka jourer som deltagit i studien. 

 

Vi vore hemskt tacksamma om du vill och har möjlighet att delta. Om du vill, kan och är 

intresserad av att delta i studien kan du kontakta oss på mail eller telefon senast den 21 

oktober. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss eller vår handledare om ni funderar på 

något.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Therese Ångman och Hilda Karlsson 

 

Therese Ångman: mail och telefonnummer.  

Hilda Karlsson: mail och telefon nummer.                                   

Tommy Andersson (handledare): mail och telefonnummer. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Kan du berätta lite kortfattat om er verksamhet? 

 

Tema 1.  Barn som upplevt våld i nära relationer 

 

Vilka erfarenheter har du av hur barn påverkas av att uppleva våld i nära relationer? Psykiska 

och sociala konsekvenser. 

 

Upplever du att barnets anknytning till föräldrarna påverkas av att uppleva våld i nära 

relation? I sådana fall hur? Respektive förälder.  

 

Utifrån dina erfarenheter på kvinnojouren, upplever du någon skillnad på hur barn påverkas 

av att uppleva våld i nära relation utifrån deras ålder? På vilket sätt? 

 

Tema 2. Att som barn flytta till och bo i skyddat boende 

 

Upplever du att det finns några vanligt förekommande reaktioner hos barn vid en flytt till och 

av att bo i ett skyddat boende? Vad tror du i sådana fall att det beror på? 

 

Kan man underlätta omställningen det innebär för barn att flytta till ett skyddat boende på 

något sätt? 

 

Tror du att barnets anknytning kan påverkas av att bo i ett skyddat boende? Och i sådana fall 

hur? Respektive förälder.  

 

Utifrån dina erfarenheter på kvinnojouren, upplever du att barn påverkas olika av en flytt till 

skyddat boende beroende på hur gamla de är? Vad skiljer sig i sådana fall åt mellan yngre och 

äldre barn? 
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Bilaga 3 
 

Arbetsfördelning 

Studien har genomförts av två författare som båda två varit lika delaktiga under hela 

processen men Therese har ansvarat för metoden och Hilda för resultatet. Både planering, 

intervjuer och analys har genomförts tillsammans. Även om vissa delar av texten skrivits 

separat, har båda författarna redigerat samtliga delar gemensamt och därmed är 

ansvarsfördelningen jämn genom hela studiens gång. 

 

 

 

 

 


