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Sammanfattning 
Studien undersöker hur barn kan påverkas av upplevt våld i nära relation och hur våldets orsaker 
kan förstås och förebyggas. Studien är baserad på fyra kvalitativa intervjuer med 
yrkesverksamma socionomer som har erfarenhet av arbete inom våld i nära relation. 
Socionomerna arbetar på ett Barnahus, ett kriscentrum för män, Centrum mot våld samt en 
verksamhet som bland annat arbetar med familjesamtal. De teoretiska ramar som studien utgörs 
av är genusperspektivet samt symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 
 
Resultatet indikerar på att konsekvenserna av våld är desamma oaktat om ett barn har bevittnat 
eller själv blivit utsatt för våldet. Detta främst vad gäller de psykiska konsekvenserna som 
vanligen förklaras i form av skuld, skam och självförakt. Konsekvenserna beroende på barnets 
könstillhörighet visar på olikheter, där identifikation till föräldrar och anpassning efter 
samhällsnormer tycks ha en inverkan på barnets utveckling till följd av våldet. Många barn har 
obearbetade känslor vilka presenteras som konsekvenser av våldet, men kan även förstås som 
orsaker till eget bruk av våld i nära relation senare i livet. För att mildra konsekvenser men 
också förebygga våldet och dess uppkomst behöver ett större föräldraansvar tas för att minska 
ett barns konsekvenser samt avlasta barnets känslor av skuld. Ytterligare behöver barn ges 
möjlighet att resonera kring samhällsnormer och könsspecifika förväntningar. 
 
 
Sökord: våld i nära relation, gender stereotypes effect on children, family violence, domestic 
violence, boys, girls. 
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Inledning 
Sedan den här gränslösheten och förtvivlan att ingen har varit och skyddat dem. Och att 
de tar på sig skulden att ‘det är mitt fel’ … ‘hade jag legat med kors-ben så hade inte 
pappa kommit där och tagit handen’ eller ‘hade jag bara inte spillt mjölken så hade inte 
mamma åkt på stryk’. Så de...många lägger det jättemycket på sig själva. Och då är det 
på sig själva på ett redan trasigt icke-uppbyggt jag. Deras självet är ju inte…så våldet 
förstör på så otroligt många sätt. [Intervjuperson 1] 

 
Våld i nära relation är ett komplext fenomen som ger många olika följder för barn som lever i 
våldet, där ibland hälsomässiga, sociala och kognitiva konsekvenser. För att människan ska 
kunna förstå och utveckla mer kunskap kring barnets följder av våldet behöver forskningsfältet 
präglas av ett helhetsperspektiv där barnet ses i alla dess arenor, som på väg till skolan, i skolan 
och under fritidsaktiviteter. Det för att våldet inte enbart skadar barnet fysiskt och psykiskt, 
utan även ter sig i beteendemässiga uttryck vilka blir problematiska i livet över tid (Överlien, 
2012). I en majoritet av de fall där våld i nära relation föreligger finns det ett barn med i bilden. 
Ungefär tio procent av barn i Sverige har någon gång upplevt våld i nära relation (SOU 2001:72) 
och uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige lever idag med konsekvenserna av upplevt våld 
(Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). 
 
Genom hela livet får människan till sig olika förväntningar och normer av samhället  om hur vi 
ska bete oss men också hur vi inte ska bete oss (Trost & Levin, 2010). De samhälleliga 
förväntningar och normer som råder utgår ifrån att män och kvinnor besitter specifika 
egenskaper och beteenden beroende på biologisk könstillhörighet (Brechet, 2013). Dessa 
samhälleliga förväntningar påverkar alla individer, därigenom barn, som ägnar en betydande 
tid till att försöka uppnå de förväntade beteenden som karaktäriserar en flicka respektive pojke. 
Ett nyfött barn utvecklar successivt ett jag vilket sker genom social interaktion med människor. 
Barnet utvecklas och förändras således under uppväxten (Trost & Levin, 2010). Därigenom 
anpassar barn sig själva till den samhällsnorm som anses maskulin respektive feminin (Brechet, 
2013). Således är synen på kön något som etableras och förändras i interaktionen mellan 
människor (Trost & Levin, 2010). Våld i nära relation stör barnets utveckling och dess 
anknytning till föräldrarna, där den trygghet som barnet behöver för en sund utveckling blir 
lidande (Lyckner & Metell, 2001). 
 
Socialnämnden har en skyldighet att särskilt beakta och ansvara för att barn som upplever våld 
mot eller av närstående får det stöd och hjälp barnet behöver (SFS 2001:453). Forskning visar 
att det i heterosexuella relationer är män i övervägande del som utsätter kvinnor för upprepat, 
systematiskt och grovt våld i nära relation (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). Vidare 
kan våld anses vara det främsta sättet att markera sin maskulinitet på (Scheffer Lindgren, 2005). 
Författarna har sökt forskning kring hur våldet kan tänkas inverka på barnet beroende på genus 
men där inte funnit någon forskning. Studien kommer därmed kunna bidra med kunskap genom 
att redovisa hur barn kan påverkas till följd av upplevt våld i nära relation samt huruvida genus 
kan ha inverkan på dess konsekvenser och strategier. 
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa socionomers upplevelser av hur barn kan påverkas av upplevt våld 
i nära relation. Studien ämnar också undersöka hur våldets orsaker kan förstås samt hur våldet 
kan förebyggas. Detta preciseras i ett antal mer specifika frågor: 

• Vilka konsekvenser och strategier kan ett barn utveckla till följd av upplevt våld i nära 
relation? 

• Hur kan genus ha inverkan på ett barns konsekvenser och strategier av våld i nära 
relation? 

• Hur kan våldets orsaker förstås och förebyggas? 
 

Definitioner 
Våld 
Begreppet våld innefattar alla handlingar som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan 
person, samt får personen att göra någonting mot sin vilja eller hindras från att göra  någonting 
den vill. Våldet kan ta sig uttryck i fysiska handlingar som att slå, sparka, skaka eller nypa. Det 
kan också te sig psykiskt genom ord och kroppsspråk som kränker, hot och/eller kontroll av 
den andra, hot om våld eller ignorering. Vidare är materiellt våld handlingar som att slå i bordet, 
kasta föremål eller att slå i väggar och dörrar. Sexuellt våld är handlingar som riktas mot andras 
sexualitet, vilket kan vara sexuella trakasserier eller att tvinga den andra till sexuella handlingar. 
Ekonomiskt våld handlar om hur en individ inte får förfoga över den egna ekonomin genom att 
ständigt kontrolleras eller begränsas ekonomiskt. En annan sorts våld är försummelse, vilket 
innebär bland annat bristande omsorg, bristande omvårdnad av hygien och att bli lämnad utan 
tillsyn. Slutligen finns det latenta våldet som innebär en ihållande rädsla för nytt våld där rädslan 
styr offrets handlingar och beteenden, ofta omedvetet, för att undvika nytt våld (Alternativ till 
våld, u.å; Operation Kvinnofrid, u.å). 
 
Våld i nära relation 
Begreppet våld i nära relation innebär att den våldsutsatta är eller har varit i en nära relation 
med den som utövar våldet och där det ofta finns starka emotionella band till förövaren. Våld i 
nära relation förekommer i hetero- såväl som homosexuella förhållanden, samt som våld mellan 
syskon och inom andra familje- och släktrelationer (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). 
Författarna vill understryka att våld i nära relation förekommer oberoende av könstillhörighet, 
men att kvinnor i heterosexuella relationer i större utsträckning utsätts för upprepat, 
systematiskt och grovt våld av män i nära relation (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). 
 
Barn som utsatt 
Forskningen visar tydliga resultat; att barn som bevittnar våld får samma skadeverkningar som 
barn som utsätts direkt för våldet (Isdal, 2017; Azade & Christianson, 2012; Överlien, 2012). 
Då denna studie har sitt fokus kring barn som upplever våld i nära relation har författarna valt 
att använda socialtjänstlagens definition av barn. Barn i våld i nära relation ses enligt 5 kap. 11 
§ Socialtjänstlagen som ett offer för brott vid bevittnande av våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående; där barn innefattar en individ upp till 18 år (SFS 2001:453). 
 



3  

Upplevt våld 
Begrepp som bevittna och utsättas för våld är begrepp som används i 5 kap. 11 § 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Efter att forskning visar att konsekvenser för barn är 
desamma oaktat om barn bevittnat eller blivit utsatt för våld (Isdal, 2017; Azade & 
Christianson, 2012; Överlien, 2012), beslutar författarna att använda sig av begreppet upplevt 
våld i studien. I författarnas mening redogör en upplevelse för någonting barnet reagerat på 
eller varit del av, oaktat om barnet sett eller hört våldet eller blotta förståelsen av att våld ägt 
rum, men också när våldet varit riktat direkt mot barnet. En upplevelse innefattas således i 
denna studie både av det bevittnade samt direkt utsatta våldet. 
 
Våldsutövare och våldsutsatt 
Genomgående i studien används begreppet våldsutövare när författarna benämner den individ 
som utövar våldet. Användandet av detta begrepp kan tänkas bidra till kategorisering där våldet 
riskerar att definiera individen snarare än att ses som en individ med våldsproblematik. Vi har 
dock gjort ett aktivt val att använda begreppet våldsutövare för att underlätta för läsaren att 
enklare följa med i texten och innehållet. Användandet av begreppet våldsutsatt syftas till den 
vårdare, förälder eller annan individ i nära relation som är utsatt för våld. 
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Kunskapsöversikt 

Våld och genus  
Tidigt myntades begreppet könsroller, för att kunna identifiera och förklara de olika 
föreställningar och förväntningar som finns könen emellan i samhället. Men då roll riskerar att 
uppfattas som konstant och oföränderligt, samtidigt som det kan upplevas som enkelt att klivas 
i och ur, ersattes det så småningom med begreppet genus (Scheffer Lindgren, 2005). Gottzén 
(2013) menar trots detta att det finns mer eller mindre förutbestämda roller i samhället, där vi 
strävar efter att efterlikna de normer och allmänna förväntningar som ställs på det kön en individ 
tillhör. Dock är det inte enkom samhällets förväntningar som spelar in i hur en individ formas, 
utan även interaktionen i familjen och dess medlemmar utgör en avgörande del i detta. Detta 
för att rollen inte är konstant och oföränderlig, utan är i en ständig utvecklingsprocess med hur 
individen, genom socialisationsprocessen inom familj likväl som samhället, sedermera kommer 
att bli (Gottzén, 2013). 
 
Forskning visar på att våld kan vara den mest uppenbara markeringen för vad som anses vara 
maskulint, där våldet utgör ett medel för att återupprätta eller stärka sin manlighet (Scheffer 
Lindgren, 2005). Isdal & Råkil (2001) beskriver hur våld kan förstås som ett manligt och 
könstypiskt problem. Hur en individ uttrycker sin maskulinitet är däremot inte definitiv, utan 
beskrivs som en pågående process. De beteende- och värderingsmönster som vanligtvis 
relateras till det maskulina präglar individens omgivning och som individen oundvikligt, 
medvetet eller inte, anpassar sig till (Ungdomsstyrelsen, 2013). Generellt handlar det inte om 
att anta en samhällsnorm som framställer vad som anses vara manligt, utan främst att anta en 
samhällsnorm som konkret markerar vad som inte anses manligt; det vill säga svag, feg eller 
homosexuell. Implicit medför det att män blir tvungna att anpassa sig efter de våldslegitimerade 
maskulinitetsnormer när helst det anses nödvändigt för att försvara och bekräfta sin manlighet. 
Resultatet av detta visar att stereotypa attityder kring genus innebär en riskfaktor för att utveckla 
ett våldsamt beteende (Ungdomsstyrelsen, 2013). 
 

Barn i våld i nära relation 
Psykologen Isdal (2017) har genom sitt arbete med män med stora vålds- och 
aggressionsproblem kunnat identifiera ett cykliskt förlopp av våldet, där våldet allt som oftast 
uppenbarat sig i barndomen där de antingen själva blivit utsatta eller bevittnat någon annans 
utsatthet för våld i sina familjer. Det talar för att sannolikheten att själv bli våldsbenägen i vuxen 
ålder ökar genom att själv ha upplevt våld som barn eller ungdom. Barn som upplevt våld i nära 
relation löper tre till fyra gånger så stor risk att själv bli våldsbenägen i förhållande till ett barn 
som inte upplevt våld överhuvudtaget. Barn vilka upplever våld i nära relation blir som vuxna 
otrygga och utvecklar en dålig självtillit samt stor osäkerhet (Isdal, 2017). 
 
Anknytningen gentemot sina vårdare eller föräldrar är en avgörande ståndpunkt som barnet har 
med sig hela livet. Tidigt i anknytningsprocessen bildas en trygg bas som barnet använder i sitt 
utforskande av världen och som skydd när världen utsätter barnet för upplevd fara. Den trygga 
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basen bildas under förutsättning att barnet omges av omsorg och är i samspel med andra 
individer. När våld i nära relation föreligger, där en förälder utövar våld mot den andra, blir det 
förödande för den trygga basen och medför betydande konsekvenser för barnets 
personlighetsutveckling. Ett vanligt försvar som barnet ofta tillämpar omedvetet är att förneka 
våldet. Detta medför en bristande tillit gentemot sina känslor, som kan innebära att barnet ofta 
blir tillbakadraget och tystlåtet. En ambivalens upplevs gentemot sina känslor likväl som mot 
föräldrarna (Lyckner & Metell, 2001). 
 
Det är vanligt att barnet upplever vanmakt då de försvarsstrategier som förnekar och förminskar 
våldet inte räcker till. Barnet upplever således en oförmåga till att påverka eller förändra 
våldssituationen. Lyckner & Metell (2001) förklarar hur barnet utvecklar andra strategier för 
att kunna hantera och minska känslan av vanmakt, såsom att identifiera sig med våldsutövaren 
som i många fall utgörs av pappan i familjen. Vanligt förekommande är att främst sonen strävar 
efter sin fars kärlek och acceptans genom att själv utveckla ett aggressivt beteende. Sonen blir 
högljudd och krävande och har problem med att förstå omgivningens reaktioner på hans eget 
agerande. Följaktligen leder sonens högljudda och krävande beteenden till att sonen själv ofta 
tvingas uppleva pappans ilska och våld istället för den eftersträvade kärleken och respekten. En 
oberäknelighet i en våldsutövares agerande och beteende utvecklar en stor identitetsosäkerhet 
hos barnet. Barnet tar vid pappans föreställning om vad som anses manligt och kompenserar 
sin osäkerhet och bristande relation till pappan genom att agera som honom. Förekommande är 
att pojken uppmuntras av pappan till att bruka våld som ett försvar och en garanti för att ingen 
kommer att sätta sig över pojken. Således innebär det att våldet föder nytt våld med principen 
att den sociala inlärningen är central i barnets uppväxt, där en faderlig identifikation ersätter 
den önskade relationen mellan son och far (Isdal, 2017; Lyckner & Metell, 2001). Till följd av 
våldet och den ambivalenta relationen till föräldrarna skriver Lyckner & Metell (2001) att 
främst pojken utvecklar ett förakt för rädsla och svaghet och trycker undan situationer som 
upplevs skrämmande i det undermedvetna i ett försök att bibehålla sin bild av världen och pappa 
som god. På samma sätt trycks skuldkänslorna och rädslan av att förlora mamma bort. Istället 
för att rasera sin idealiserade bild av en god pappa så erkänner pojken sig själv eller mamman 
som orsaken till våldet (Lyckner & Metell, 2001). 
 
Länge har barn som upplevt våld inte uppmärksammats som en egen grupp inom forskning om 
våld i nära relation. Till följd av att studier inom området har tillkommit har konsekvenserna 
av hot och våld gentemot barns välmående och livsvillkor uppmärksammats i samhället såväl 
som inom forskningsvärlden. Det har bidragit till en ökad förståelse för barns upplevelse och 
påverkan av upplevt våld och tvingat människan att omvärdera synen på barn som passiva till 
att se barn som en egen aktör. Senare forskning har resulterat i att upplevelsen av våld ger både 
interna och externa problem, som depression och aggressivt beteende. Forskning har även visat 
att konsekvenser av bevittnat våld är desamma som konsekvenser av att ha utsatts för våld. 
Detta tyder på att barn är i lika stort behov av professionellt stöd och hjälp oaktat om de bevittnat 
eller själva blivit utsatta för våld (Azade & Christianson, 2012; Evans, Davies & DiLillo, 2008; 
Överlien, 2012). 
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Ett barn som upplevt våld i nära relation har ofta befunnit sig en längre period under 
förhållanden där våld förekommer. Tidigt lär sig barnet att inte tala om våldet i hemmet, vilket 
resulterar i att barnet ofta blir utelämnat och ensamt. Att ett barn inte pratar om de våldsamma 
händelserna medför att det blir svårt att uppfatta att det förekommer våld för utomstående. Det 
är även vanligt att den våldsutsatta och våldsutövaren tror att barnet inte märker vad som pågår 
i hemmet. Detta visar sig dock inte stämma då ett barn ser och hör betydligt mer än vad de 
vuxna uppfattar (BRIS, u.å). 
 

Barnets konsekvenser av upplevt våld 
Förhållandet mellan påverkan av våldet och framtida konsekvens av våldet är komplicerat. Våld 
kan få många konsekvenser och barn uppvisar olika symptom till följd av våldet. Påverkan av 
våldet beror på omständigheter som tid och rum, omfattningen av våldet och våldets karaktär, 
relationen mellan utövare och utsatt, tiden efter händelsen, omgivningens kvalitet och 
reaktionen av det upplevda våldet etcetera (Isdal, 2017). På vilket sätt barn hanterar det 
upplevda våldet beror också på ålder, kön, personliga egenskaper samt i vilken utsträckning de 
har skyddande faktorer och personer i sin omgivning (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). 
 
Det är vanligt förekommande att barnet upplever en stark känslomässig ambivalens gentemot 
den situation som barnet befinner sig i förhållande till våldet. Dels då barnets tillit gentemot 
vuxna skadas, där en ilska mot våldsutövaren likväl som mot offret utformas inom barnet, dels 
vad gäller tankarna om kring vems fel våldet är. Vanligt är att barnet själv erkänner sig som 
orsaken till våldet och inte vågar prata med någon om det. Hos barnet uppstår en rädsla för att 
dess handlingar i syfte att synliggöra våldet för omgivningen ska innebära att antingen 
våldstutövaren hamnar i fängelse eller att den våldsutsatta till följd ska utsättas för mer våld än 
tidigare. När barnet inte vågar prata med någon om våldet leder det till att barnets självkänsla 
försämras och att barnet i princip blir isolerad i sig själv och mer eller mindre oförmögen till 
handlande. På så vis blir barnet lika fast i våldet som den våldsutsatta, om möjligen än mer 
(Lemmey, McFarlane, Willson & Malecha, 2001). 
 
De som utsätts för våld upplever ofta både fysiska och psykiska konsekvenser, där ibland 
ångest, fysisk smärta och rädsla. De psykiska konsekvenserna uppmärksammas oftast i 
efterhand då människan i extrema situationer handlar utan att tänka och den känslomässiga 
reaktionen först framträder när människan är i trygghet. Med anledning av de psykiska 
konsekvenserna får våldet ett längre tidsperspektiv och en annan räckvidd utöver 
våldshändelsen. Då våld ämnar att bland annat kränka den som utsätts för våldet har 
kränkningarna en kapacitet att etsa sig fast i minnet och utgöra huvudintrycket av upplevelsen. 
Vid en våldsupplevelse är det vanligt att det uppstår ett trauma, vilket är ett resultat av den 
chockartade och smärtsamma upplevelsen en våldsepisod kan innebära. Våldet behöver inte 
vara brutalt för att en situation ska upplevas traumatiskt, utan det avgörande är huruvida den 
våldsutsatta känner sig hotad eller skrämd. Våldet kan orsaka en känsla av att förlora kontrollen 
över situationen samt en fruktan för att mista sitt liv (Isdal, 2017). Vid en upplevelse som är 
mycket påfrestande för barnet kan de psykologiska försvarsmekanismerna överbelastas och 
skapa ett psykologiskt trauma. Ju yngre barnet är när det drabbas av detta desto mer 
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genomgripande blir konsekvenserna för barnets personlighetsutveckling. Utifrån detta kan barn 
som återkommande utsätts för svåra trauman utveckla posttraumatisk stressyndrom (PTSS) 
(Lyckner & Metell, 2001). 
 
Barn som växer upp med mycket våld har en större benägenhet att se och tolka omgivningen 
som fientlig samt har begränsade spärrar mot att skada andra, då barnens erfarenheter präglas 
av brist på empati. Dessa barn kommer ut i världen med en mycket stor inre stress med en 
rädsla, osäkerhet och en känsla av att ständigt vara hotade eller i risk för att bli angripna. 
Vanliga varaktiga beteenden som utvecklas för barn som upplever våld är tvångshandlingar, 
undvikande beteende, rädsla för närhet och social ångest. Upplevelsen av våldet kan av barnen 
uttryckas på olika sätt och då våldet kan vara väldigt omfattande kan också barnets hantering 
av våldet bli extremt. Dessa uttryck bör ses som ett försök att behärska de erfarenheter som 
finns av våld snarare än en svaghet, fel eller brist hos barnet (Isdal, 2017). 
 
Vid upplevd fara har människan försvarsstrategier, dvs. psykiska skyddsåtgärder, som 
människan omedvetet använder för att skydda sig mot faror. De försvar som är effektiva för 
barn vid upplevd fara kan bli ineffektiva och skadliga om dessa finns kvar som vuxen (Lyckner 
& Metell, 2001). Lundgren (2012) benämner strategi som ett medel där en individ har ett aktivt 
förhållningssätt till våldet genom att finna olika metoder för att hantera det upplevda våldet. 
Isdal (2017) förklarar hur en strategi att hantera traumatiska våldserfarenheter är att undvika 
situationer eller handlingar som föranleder det utsatta våldet. Detta medför således en känsla 
av delvis återfunnen kontroll; för att kunna reducera den ångest som ofta uppstår. En annan 
strategi är att underkasta sig våldet för att på så vis få en känsla av att kunna bemästra och 
undvika det. Att tillskriva sina egna handlingar en betydelse för det våld de utsätts för och 
därmed uppleva skuld och ansvar för våldet är inte ovanligt. Genom att ge sitt eget handlande 
i våldssituationen en betydelse frambringas även här en känsla av kontroll vilket i sin tur 
reducerar den ångest som uppstår till följd av våldet. Detta är ytterligare en strategi barnet 
tillgriper för att bemästra de känslor våldet ger upphov till (Isdal, 2017). 
 
Beroende på hur barnet bedömer vad som är möjligt att åstadkomma i våldssituationen förhåller 
sig barnet till våldet på olika sätt. Med detta menar Solberg (2007) att ett och samma barn 
bedömer olika hur det ska agera från en våldssituation till en annan. Övergripande försöker 
dock barn begränsa de skador våldet orsakar. De ingriper för att förhindra våldet genom att 
exempelvis ingripa verbalt eller fysiskt och därigenom avbryta våldet. De begränsar sina skador 
genom att fysiskt distansera sig för att slippa se eller höra våldet. De tiger även allt som oftast 
om våldet. Att inte prata om våldet kan för barnet handla om att begränsa det obehag det ger 
för att de goda stunderna inte ska präglas av ytterligare obehag. Genom att inte prata om det 
försöker barnen hålla skammen i styr och tystnaden kan också vara ett sätt att undgå att visa sig 
vara avvikande i förhållande till andra. Det kan också vara en riskbedömning i att inte berätta 
om våldet då risken att situationen blir värre kan vara övervägande i jämförelse med 
möjligheterna till förbättring (Solberg, 2007). 
 
I en studie bestående av ett antal intervjuade våldsutsatta kvinnor framkom att de mest 
förekommande negativa konsekvenserna för barnet av bevittnat våld är ångest-indikerande 
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beteenden. Exempel på ångest-indikerande beteenden inkluderar efterhängsenhet, gråtande, 
grinighet och irritation. Vanligt är även att barnet plågas av återkommande minnesbilder av 
våldshändelser som på olika sätt stör sömnen. Det kan resultera i att barnet inte vågar sova 
ensamt eller att barnet gnyr och gråter i sömnen. Konsekvenser av bevittnat våld kan även 
resultera i fysiska symptom som buksmärtor, huvudvärk och/eller ätstörningar. Vidare är 
förseningar i den språkliga- liksom sociala utvecklingen vanligt förekommande och vissa barn 
slutar även prata helt (Lemmey et al., 2001). 
 
Vilka konsekvenser våldsutsattheten får beror till stor del på huruvida barnet förstår 
våldsutövarens handlingar. Om barnen upplever våldsutövaren som synonym med våld blir 
våldet en betydande del av barnens verklighet. Utefter detta är det troligt att barn får 
konsekvenser i form av ångest, depression och traumasymptom. De barn som däremot särskiljer 
förövarens våld från dennes personlighet, där barn ser förövarens handlingar som avvikande 
och oacceptabla, riskerar att utveckla aggressiva och antisociala beteenden (Källström, Cater, 
2007; Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). 
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Teori 

Genusperspektiv 
En teori som används i studien är genusperspektivet, där det centrala har varit att kritiskt 
ifrågasätta och problematisera betydelser, upplevelser och konsekvenser av könstillhörighet i 
varierande sociala kontexter; däribland granskningar av dikotomier som makt och motstånd, 
offer och förövare, man och kvinna, femininitet och maskulinitet. I grunden är 
genusperspektivet en reaktion mot vetenskapens könsblindhet och mansdominans där kvinnor 
ville framhäva kvinnans roll i samhället, men har senare handlat om hur det manliga respektive 
kvinnliga konstrueras (Nilsson, 2017). Det centrala i genusperspektivet är att egenskaper och 
beteenden inte ses utifrån den biologiska könstillhörigheten, utan snarare som ett resultat av en 
social konstruktion. Begreppet genus betonar alltså till skillnad från begreppet kön det 
relationella och föränderliga och symboliserar hur det maskulina och feminina skapas i den 
mänskliga interaktionen i diverse sociala och kulturella sammanhang (Vetenskapsrådet, 2019). 
Den könskonstruktion som genusperspektivet talar om innefattar inte bara skillnader mellan 
män och kvinnor utan även skillnadsskapande processer kvinnor emellan och män emellan. En 
av de mest inflytelserika maskulinitetsforskarna Raewyn Connell i Nilsson (2017) menar att 
maskulinitet inte endast konstrueras i relation till femininitet, utan även i relationer och 
hierarkier inom och mellan maskuliniteter. Makt blir således en aspekt inte enbart mellan, utan 
också hierarkiskt inom könen. Män i konstruktionen av maskulinitet förhåller sig till varandra 
och allierar sig genom inneslutning, uteslutning samt trakasserier och tillskrivs eller fråntas på 
olika sätt makt. De generella maskulina idealen som mod, styrka och handlingskraft har sett 
lika ut både geografiskt och över tid och går att överföra på ett flertalet kulturella kontexter 
(Nilsson, 2017). 
 

Symboliskt interaktionistiskt perspektiv 
En ytterligare teori som används i studien är symbolisk interaktionism. Symbolisk 
interaktionism hävdar att samhället och människan samspelar och interagerar (Trost & Levin, 
2010). Hur individer handlar och agerar bygger på meningen saker har för dem, hur de uppfattar 
omgivningen och vad som sker i den. Individer tolkar människor, de kontexter de befinner sig 
i samt tolkar utifrån sin egen historia. Tolkningen ligger sedan till grund för det egna beteendet 
gentemot omgivningen. Människan är således orienterad mot vad andra kommer uträtta i 
enlighet med sin egen tolkning (Blumer, 1969). Jämsides med samspelet människan och 
samhället emellan uppkommer en social ordning som är i ständig förändringsprocess. Den 
innebär att samhället har enhetliga, dock inte nödvändigtvis identiska, föreställningar om hur 
människan bör bete sig och tycka, det vill säga normstyrda ideal. Symbolisk interaktionism 
talar om hur det inte finns någon statisk personlighet då den anses befinna sig i en dynamisk 
process i vilket den interagerar och förändras med samhället och andra individer i differenta 
sociala kontexter. Symbolisk interaktionism är således intresserad av de processer som sker 
inom de grupperingar som individen tillhör och ses ur de sociala kontexter som denne befinner 
sig i. En individs personlighet och utveckling är mycket situationsberoende. Med det menas att 
en individs identitet skapas och utvecklas efter det sociala objekt som andra och samhället ser 
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en som och som vidare tillskriver sig själv. Av vikt att belysa är att det handlar om en individs 
subjektiva, ofta omedvetna, uppfattning av andras placering av denne som ett socialt objekt. 
Identiteten är således inte statisk utan förändras över tid (Trost & Levin, 2010). 
 

Diskussion kring teori 
Inom kvalitativ forskning brukar en teori genereras utefter den datainsamling som genomförs, 
snarare än att på förhand prova en teori vilken specificerats innan datainsamlingens början 
(Bryman, 2011). Författarna har på förhand haft genusperspektivet i beaktning med tanken om 
att föreställningar om manligt och kvinnligt skapas i sociala konstruktioner. Detta perspektiv 
har dock inte varit något som författarna ämnat pröva, utan har endast legat till grund för 
datainsamlingen. 
 
Med ett genusperspektiv föreligger en risk att bidra till vidare generaliseringar, 
stereotypiseringar och kategoriseringar av individer. Här vill författarna noggrant understryka 
dels vikten av att relationen män och kvinnor emellan belyses, dels vikten av att 
genusperspektivets generalisering av män och kvinnor som grupper inte utesluter variationer 
och skillnader inom män och kvinnor som grupper. Variationer och skillnader utesluter dock 
inte förekomsten av den strukturella ordningen kring kön och genus i samhället. Det som 
studien undersöker och diskuterar kring, ämnar att problematisera samhälleliga strukturer och 
se till eventuella omständigheter som kan tänkas behöva tas i beaktning i det sociala arbetets 
praktik. Från detta blev genusperspektivet samt det interaktionistiska perspektivet två teorier 
som använts för att analysera materialet. Detta för att författarna var intresserade av hur 
samhälleliga förväntningar samt samspelet individer emellan kan ha inverkan på ett barns 
uppväxt och utveckling och då även i korrelation med de konsekvenser som upplevt våld 
medför. Tidigt diskuterade författarna sinsemellan om andra möjliga teorier där bland annat 
anknytningsteori och social inlärningsteori kom på tal. Författarna övervägde noggrant och kom 
fram till att både anknytning- och social inlärningsteori delvis berörs i symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv, på så vis att det i mångt och mycket handlar om samspelet 
människor emellan. Således beslutades att det symboliskt interaktionistiska perspektivet samt 
genusperspektivet fick utgöra de teoretiska utgångspunkterna i analysen av det inhämtade 
materialet. 
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Metod 
Denna studie är genomförd med en kvalitativ inriktning. Till skillnad från kvantitativ inriktning 
där fokus ligger i att mäta och kartlägga en objektiv verklighet, betyder den kvalitativa 
inriktningen att studien ämnar bidra till en djupare förståelse kring ett fenomen. Specifikt ämnar 
denna studie undersöka hur barn påverkas av att ha upplevt fenomenet våld i nära relation. En 
kvalitativ inriktning kännetecknas även av en vilja att förstå den sociala verklighet vari en 
individ i en viss miljö subjektivt tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). I denna studie har 
författarna beslutat att genomföra intervjuer då de ämnat erhålla en fördjupad förståelse för 
fenomenet och dess konsekvenser. Det blev således naturligt att undersöka yrkesverksamma 
socionomers subjektiva erfarenheter, uppfattning och kunskaper kring fenomenet som 
undersöks. 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden kritiseras ofta för att vara för påverkad av subjektivitet och 
således vinklad av författarna. Kritiken ligger i att detta minskar tillförlitligheten i studiens 
resultat till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman, 2011). Denna studiens 
syfte är inte av sådan karaktär att en objektiv verklighet ska undersökas och genereras, däremot 
att undersöka intervjupersonernas subjektiva uppfattning och verklighet för att vidare tolka 
denna och skapa en förståelse.  
 
Genom kvalitativa intervjuer ges en större möjlighet att ta del av verkligheten utifrån individers 
subjektiva uppfattning (Fejes & Thornberg, 2015). Med andra ord ger kvalitativa intervjuer 
individer möjlighet att lyfta det som de upplever vara av relevans och vikt för fenomenet. På 
detta sätt är det intervjupersonerna som styr intervjun istället för författarna. Intervjufrågor 
formulerades i en intervjuguide (se bilaga 2) av semistrukturerad karaktär, vilken bjuder in 
intervjupersonerna till mer omfattande, nyanserade och detaljerade svar. Semistrukturerade 
intervjuer öppnar även upp för en möjlighet till eventuella följdfrågor. Intervjuguidens frågor 
har skapats och formulerats med utgångspunkt i tidigare forskning samt utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Intervjufrågorna har varit av allmän och öppen karaktär för att 
intervjupersonerna som ovan nämnt ska kunna lyfta det som de upplever är av relevans och 
vikt. Ytterligare har intervjufrågorna ställts utan en förutbestämd och kronologisk ordning 
beroende på hur intervjuerna utvecklats (Bryman, 2011). 
 
Studiens resultatdel består av svar från fyra intervjuade socionomer. Intervjupersonerna har 
flera års erfarenhet av fenomenet våld i nära relation och arbetar inom varierande verksamheter 
som berör detta. Då intervjupersonerna arbetar inom olika verksamheter och därmed kommer i 
kontakt med fenomenet ur olika perspektiv, möjliggör detta för en bredare förståelse utifrån de 
olika befattningarna som respektive intervjuperson har. En intervjuperson arbetar på ett 
Barnahus, en andra arbetar på ett kriscentrum för män, en tredje på en Kvinnofridsmottagning 
och den fjärde intervjupersonen arbetar som chef inom en verksamhet som arbetar med bland 
annat öppenvård med familjesamtal. Samtliga intervjuer har genomförts under 
intervjupersonernas arbetstid under mars månad 2019 och i respektive verksamheters lokaler. 
Intervjupersonerna har en socionomexamen och består av både män och kvinnor. Samtliga 
intervjupersoner har erbjudits ta del av undersökningens intervjuguide, där tre av fyra 
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intervjupersoner tackade ja. Detta erbjöds för att ge dem utrymme att ställa frågor eller 
kommentera det författarna önskar få besvarat och därigenom möjliggöra en eventuell 
förberedelse inför intervjun. Samtliga intervjupersoner godkände att en inspelning gjordes av 
intervjun. Intervjuerna har tagit från 50 minuter upp till lite mer än en timme. 
 
Vidare transkriberas materialet i sin helhet och i samband med detta har materialet även 
avidentifierats. Författarna har valt att ta bort ord som Bryman (2011) uttrycker som verbala 
tics. Anledningen till detta är tudelad. Delvis kan vissa ord te sig dialektala varpå det blev en 
naturlig del i avidentifieringen. Hade inte detta gjorts hade det rent principiellt varit möjligt att 
sammankoppla en intervjuperson till ett specifikt geografiskt område. Delvis kan det för läsaren 
te sig otydligt att läsa en direktöversättning från det fonetiska talet (Bryman, 2011). Valet att ta 
bort verbala tics är dock ingenting som har påverkat innebörden eller tolkningen av det 
insamlade materialet. Fejes & Thornberg (2015) menar att det kan vara en fördel att samtliga 
författare närvarar vid intervjutillfället, för att främja en så bred förståelse som möjligt. I denna 
studie har intervjuerna genomförts av endast en av författarna, detta med anledning av 
omständigheter vilka inte möjliggjorde båda författarnas närvaro. Det är någonting som 
författarna har tagit i beaktning. Vidare beslutades att samtliga transkriberingar skulle 
genomföras av den författare som inte medverkade under intervjuerna. Tanken med detta var 
att söka uppnå att båda författarna var lika insatta i det material som framkommit från 
intervjuerna, innan det gemensamma analysarbetet inleddes. 
 
Efter färdigställande och godkännande av transkriberingarna så påbörjades bearbetning och 
analys av data. Författarna beslutade att utgå från en konventionell innehållsanalys med 
kodning, kategorisering och tematisering av materialet. Transkriberingarna lästes ett antal 
gånger av båda författarna, för att få en större förståelse för materialet och dess sammanhang. 
Vidare lyftes meningsbärande enheter ut som kondenserades till enstaka textnära ord för att 
förstå dess sammanhang och relation till texten; så kallade koder. Därefter lästes koderna 
igenom och kunde sedan grupperas med andra liknande beskrivande koder i kategorier. Dessa 
kategorier har sedan legat till grund för resultatdelens underrubriker. Författarna har lagt vikt 
vid att kategorierna sinsemellan skall vara uteslutande varandra, för att på så vis underlätta i 
analysarbetet och undvika upprepningar av liknande data. Väl efter grupperingar i kategorier 
placerades kategorierna i teman (Danielson, 2017; Wibeck, 2017). 
 
Ett exempel på kodningsprocessen följer nedan: 
Meningsbärande enhet från intervju med intervjuperson 2 “Vissa blir helt apatiska, gömmer 
sig under täcket, gömmer sig i en garderob, sätter på sig hörlurar för att de inte vill höra” 
vilket kondenserades till apati och verklighetsflykt varpå koden sattes in i kategorin olika sätt 
att hantera våldet. Denna kategori sattes sedan in i temat att möta våldet. 
 
Beslut av analysmetod utgick från studiens kvalitativa forskningsmetod. En konventionell 
innehållsanalys blev ett naturligt val av analysmetod då denna syftar till att fokusera på och 
lyfta fram en individs subjektiva verklighet. Författarna bearbetade materialet på ett 
förutsättningslöst sätt, utan att på förhand anta specifika föreliggande förhållanden och lät de 
meningsbärande enheterna forma kategorier. Genom att bryta ned materialet i koder och 
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därefter gruppera dessa inom kategorier och vidare tematiseringar så möjliggjordes att kunna 
jämföra intervjupersonernas upplevelser och därigenom få en överblick för hur vanligt 
förekommande och hur samstämmiga intervjupersonernas upplevelser är avseende fenomenet 
(Bryman, 2011). Vidare har de sju kategorier som utgör resultatdelen komprimerats till tre 
övergripande teman. Valet av övergripande teman uppkom som ett resultat av kategorierna, 
varpå dessa kom att bli analysdelens rubriker. Att dela in kategorierna i teman gjordes för att 
underlätta i analysen av materialet och valet av rubriker valdes för att läsaren enklare ska kunna 
förstå texten. Kategorierna Olika sätt att hantera våldet, Barns psykiska konsekvenser av våld 
i nära relation, Barns fysiska konsekvenser av våld i nära relation samt Barns konsekvenser 
utifrån ett genusperspektiv kom att bli temat Konsekvenser och strategier till följd av våldet. 
Kategorin Barnets känslovärld kom att bli temat Känslovärlden. Slutligen kom kategorierna 
Att förebygga våldet samt Våldets början att bli temat Våldets cirkel. 
 
Vid bearbetningen av kvalitativa studier går det att ifrågasätta kodningsprocessen, då risken 
finns att textstycken plockas från det sammanhang i vilket det påträffas och därigenom riskerar 
att förlora den sociala kontext som textstycket avser att beskriva. Då intervjuerna och 
transkriberingarna genomfördes av olika författare innebär det att endast en av författarna 
befann sig i det sociala sammanhang där intervjun ägde rum och att det således kan innebära 
att väsentliga detaljer och ord kan missförstås (Bryman, 2011). Detta är någonting som 
författarna har tagit i stor beaktning och har därför vidtagit åtgärder för att minimera risken för 
att förlora helheten i textens innebörd och därigenom riskera att framställas felaktigt.  Till att 
börja med så erbjöds samtliga intervjupersoner ta del av fullständig transkribering, för att 
möjliggöra förtydligande och eventuell reducering. De citat författarna önskat använda har 
godkänts av intervjupersonerna. Det för att ytterligare försäkra oss om att det utvalda citatet 
bibehöll det som ämnades förklaras och förblev i sitt sammanhang. Vidare har båda författarna 
medverkat under kodningsprocessen för att undvika att kodningen så lite som möjligt skulle 
styras av förförståelse. 
 

Metodologisk reflektion 
Förförståelse  
Med förförståelse menas de föreställningar och antaganden om ett specifikt ämne som en 
individ har med sig från tidigare erfarenheter. I genomförandet av kvalitativa studier föreligger 
en risk att studiens material likväl som helhet utformas och framställs på ett subjektivt och 
vinklat vis. Det är något som kan förekomma både omedvetet och medvetet och bör tas i 
beaktning och kontinuerligt reflekteras över genom hela processen (Priebe & Landström, 2017). 
Det har av författarna diskuterats kring huruvida förförståelsen kan innebära både hinder och 
möjligheter för genomförandet av studien i form av fördomar respektive förkunskap. Priebe & 
Landström (2017) menar att detta är av vikt för att dels få ett så rättvist resultat som möjligt 
gentemot aktuellt forskningsområde och dels för att studien ska ge ökad pålitlighet. 
 
Författarna har reflekterat gällande både medveten och omedveten förståelse och diskuterat 
gällande Thuréns (2007) beskrivning av hur vi inte enbart uppfattar verkligheten med våra 
sinnen, utan hur det är först då vi tolkar det våra sinnen upplever som vi kan förstå någonting 
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och därigenom bilda en förförståelse. Författarna har kommit fram till att båda bär med sig 
akademiska erfarenheter i och med pågående socionomutbildning och att det medför en 
förförståelse inför våld i nära relation. Vidare har författarna kommit fram till att den 
akademiska förförståelsen har inneburit en stor möjlighet för studien snarare än ett hinder. Det 
för att författarna genom den har fått med oss begrepp och en fördjupad förståelse som har 
möjliggjort en medvetenhet kring vilka begrepp och ord som används. Vidare har den 
akademiska förförståelsen även medfört kunskap om hur verksamheter inom området fungerar 
och på så vis underlättat i urvalet av lämpliga intervjupersoner och vidare kunnat formulera en 
lämplig intervjuguide efter intervjupersonerna och dess verksamheter (Thurén, 2007). 
 
Utöver de akademiska erfarenheterna har även diskuterats hur de utomakademiska 
erfarenheterna har inflytande över studiens genomförande. Däribland har diskuterats huruvida 
fördomar om mannen som överrepresenterad våldsutövare och kvinnan som våldsutsatt på olika 
sätt kan ha påverkat studiens vinkel. Delvis har konstaterats att dessa fördomar är vad som 
väckte intresse för att genomföra studien och att fördomarna således delvis har medfört 
möjligheter att genomföra studien med ett mer objektivt förhållningssätt. Samtidigt minimerar 
författarna risken att framställa en felaktig bild av fenomenet enkom genom medvetenheten om 
den förkunskap och fördomar som föreligger och ha dessa i beaktning. Genom att förvissa sig 
om förförståelsen har författarna konstant ett kritiskt förhållningssätt gentemot studiens 
utformning likväl som bearbetning av insamlat material. Det yttrar sig främst i hur författarna 
har valt att uttrycka sig vad gäller formuleringar och ordval. Ett konkret exempel på detta är 
hur författarna, i största möjliga mån, valt att inte identifiera respektive förälder som 
undantagslöst våldsutövare respektive våldsutsatt baserat på könstillhörighet. Detta främst för 
att författarna önskar förhålla sig till våld i nära relation som fenomen på ett objektivt sätt, men 
även för att det är barnens konsekvenser av våldet som är av intresse att undersöka (Priebe & 
Landström, 2017). 
 
Ytterligare reflektioner kring förförståelsen är hur författarnas biologiska könstillhörighet kan 
ha haft en inverkan på studien. Författarna har kommit fram till att det kan ha varit till fördel 
att författarna är av både manlig och kvinnlig biologisk könstillhörighet. Författarna har 
resonerat kring möjligheten att förförståelsen kan tänkas te sig annorlunda till följd av 
samhällsnormer och den risk det kan finnas i att se mannen som våldsutövare och kvinnan som 
våldsutsatt beroende på biologisk könstillhörighet. 
 
Att ha en öppen dialog med intervjupersonerna blev en naturlig del av studien, där de fått 
möjlighet att ta del av intervjuguide, transkribering och användning av citat. Det för att 
minimera risken att dra felaktiga slutsatser eller missförstå och således komma så nära att 
återspegla intervjupersonens ontologi som möjligt. Även intervjuguiden har utformats och 
bearbetats med förförståelsen i beaktning, där frågorna har formulerats och ställts av öppen 
karaktär och således mestadels låtit intervjupersonen leda riktning för empirin, utan att för den 
skull komma för långt bort från studiens syfte. Författarna har även övervägt huruvida 
intervjupersonernas föreställningar, fördomar och erfarenheter kan tänkas samstämma med 
författarnas och har således gjort ett försök att bearbeta intervjumaterialet så neutralt som 
möjligt. Materialet har därför kodats, kategoriserats och tematiserats medvetet av författarna 
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tillsammans, för att främja en öppen dialog författarna emellan och därigenom undvika att 
vinkla och tolka materialet felaktigt (Bryman, 2011). 
 
Studiens tillförlitlighet 
Vid bedömningen av kvaliteten i kvalitativ forskning används kriterierna trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Genom att författarna i 
studien tillsammans tolkat och återgett intervjupersonernas sociala verklighet har en större 
trovärdighet uppnåtts än om endast en av författarna gjort detta. Författarna har även givit 
intervjupersonerna återkommande möjlighet att bekräfta att författarna uppfattat dem korrekt. 
På detta sätt har en respondentvalidering även ägt rum där författarna, genom att ha skickat 
transkriberingarna samt citaten, försökt försäkra sig om att intervjupersonerna förmedlat det de 
ämnade förmedla. Detta för att främja studiens trovärdighet. Vidare har författarna tydligt och 
detaljerat redogjort för forskningsprocessens alla delar och hur författarna i detta resonerat. 
Vidare har en handledare genomgående fungerat som granskare för att bedöma kvaliteten på 
studiens förfarande, vilket främjar studiens pålitlighet. Utifrån uppsatsens avsnitt kring 
förförståelse har författarna ämnat redogöra för huruvida de försökt säkerställa att de inte 
medvetet låtit personliga värderingar påverka studien, för att stärka studiens konfirmitet 
(Bryman, 2011). Något som lyfts fram som kritik inom den kvalitativa forskningen är dess 
svårigheter att generalisera resultatet i jämförelse med kvantitativ forskning där det genom ett 
stickprov kan överföras till en population. Författarna vill vara tydliga med att studiens resultat 
inte kan generaliseras på så sätt att det representerar alla socionomers uppfattning kring 
fenomenet, detta då de endast representerar en mycket liten del av alla yrkesverksamma 
socionomer med erfarenhet av arbete kring fenomenet. En sådan generaliserbarhet har inte 
studien heller ämnat att uppnå. Däremot bedöms andra generaliseringar kunna göras, då det kan 
vara möjligt att överföra resultatet till liknande situationer och miljöer. Detta beaktat hur 
tidigare forskning och intervjupersonernas uppfattning i mångt och mycket överensstämmer. 
Därmed kan det tänkas framkomma liknande uppfattningar bland andra socionomer i en 
liknande studie (Svensson, 2015). Materialet utgörs av upplevelsen från fyra yrkesverksamma 
socionomer med erfarenhet av arbete med våld i nära relation. Dessa representerar endast en 
mycket liten del av alla yrkesverksamma socionomer med erfarenhet inom området. Således 
innebär detta att just dessa socionomers uppfattning inte går att generalisera till samtliga 
socionomer inom området. En sådan generaliserbarhet har inte studien ämnat att uppnå. 
Däremot kan det tänkas framkomma liknande uppfattningar bland andra socionomer i en 
liknande studie. 
 
Kunskapsöversikt 
Författarna beslutade i ett tidigt stadium att använda så aktuell data som möjligt i 
kunskapsöversikten. Det var ett övervägande som författarna gjorde för att i så stor utsträckning 
som möjligt undvika att benämna diverse begrepp och uttryck felaktigt. Exempel på detta är 
användandet av genus, där det tidigare talades om könsroller som vid ett senare skede ansågs 
förlegat och ersattes med begreppet genus. Det var således en avgränsning som författarna 
ansåg skulle främja studiens trovärdighet och aktualitet. 
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Urval 
Med anledning av studiens syfte att undersöka hur barn påverkas av att ha upplevt våld i nära 
relation, uppfattades socionomer som kommer i kontakt med fenomenet som de som besitter 
mest kunskap kring studiens undersökningsområde. Således blev socionomer vid fyra olika 
verksamheter som kommer i kontakt med fenomenet barn i våld i nära relation målgrupp för 
studien. Intervjuperson 1 arbetar inom en verksamhet som arbetar med familjebehandling. 
Intervjuperson 2 arbetar på ett Barnahus. Intervjuperson 3 arbetar på ett kriscentrum för män. 
Intervjuperson 4 arbetar på Centrum mot våld. Vikten vid urvalet har varit att hitta socionomer 
som har mångårig erfarenhet av fenomenet våld i nära relation, varpå intervjupersoner valdes 
oberoende av geografisk tillhörighet. 
 
Angående urvalsmetod valdes först och främst ett målinriktat urval, detta för att försöka få en 
så stor överensstämmelse som möjligt mellan frågeställningar och urvalet. Med andra ord 
kontaktades verksamheter efter vilka verksamheter författarna ansåg vara relevanta för 
frågeställningarna. För att komma i kontakt med verksamheter som arbetar med fenomenet 
användes sökfunktionen Google och fann i två olika städer aktuella verksamheter som 
författarna ansåg kunde medföra en nytta till studien. Vidare ville författarna öka möjligheten 
att få perspektiv kring fenomenet från olika verksamheter, varpå fyra olika verksamheter 
kontaktades via mail. Två av intervjupersonerna var de första personerna som författarna fick 
kontakt med. Avseende de andra två intervjupersonerna blev författarna, vid kontakt med 
verksamheterna, hänvisade vidare till specifika personer som ansågs lämpliga att ingå i studien. 
Därmed kom urvalsmetoden även att hamna på ett snöbollsurval. Slutligen hamnade materialet 
på totalt fyra intervjuer. Målinriktat urval och snöbollsurval innebär att de som valts ut som 
intervjupersoner inte kan representera alla socionomers upplevelse och syn på fenomenet. 
Författarna vill även understryka att intervjupersonernas syn och erfarenhet inte kan överföras 
på verkligheten och inte kan tolkas som en definitiv sanning (Bryman, 2011). 
 
Vidare upplevde författarna att det var svårt att i studiens början veta hur många personer som 
skulle intervjuas. Det fanns en önskan att få ett omfattande material som täckte in så många 
perspektiv som möjligt kring aktuellt forskningsområde. Studiens omfattning och 
tillvägagångssätt påverkar hur många intervjuer som behöver göras för att studien generellt ska 
uppnå teoretisk mättnad. Författarna ansåg att studiens omfattning inte är av sådan karaktär som 
kan kräva ett större urval, nämligen studier av bredare omfattning eller jämförelser mellan olika 
grupper. Det fördes diskussioner författarna emellan kring huruvida fler intervjuer ansågs 
nödvändigt. Dock upplevde författarna att det insamlade materialet från de fyra genomförda 
intervjuerna var tillräckligt omfattande för att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 
2011). 
 

Datainsamling 
Stor tid har lagts ner på att finna källor som är av relevans för studien. Merparten av det 
inhämtade materialet har utgjorts av litteratur och datainsamlingen har skett både genom 
Universitetsbibliotekets söktjänst men även ur kurslitteratur och övrig relevant litteratur. 
Samtliga artiklar som använts i denna studie har varit vetenskapliga och sökning efter dem har 
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skett via databaserna Swepub och SOCindex. Ytterligare har material insamlats från 
webbplatser. 
 

Etiska ställningstaganden 
Kalman & Lövgren (2012) skriver om etiska överväganden och hur individer som ingår i en 
studie ska värnas genom hela forskningsprocessen så att de inte kommer till skada samt att 
deras integritet och självbestämmande tas tillvara. Utifrån studiens kvalitativa karaktär kan det 
vara svårt att på förhand veta vilka metoder som ska användas samt exakt vilka intervjupersoner 
som kommer med i studien, vilket kan göra det svårt att bedöma vinster och risker (Nygren, 
2012). Trots detta tog författarna sig tiden att grundligt resonera kring hur risker ska minimeras 
och hur vinster ska genereras. Ytterligare resonerades kring huruvida de individer som ingår i 
studien ska komma att värnas genom hela forskningsprocessen. Nedan följer dessa resonemang 
och överväganden. 
 
Författarna valde i studiens början att undersöka barns konsekvenser av upplevt våld i nära 
relation varpå ett övervägande gjordes avseende studiens inhämtning av data. Att välja att 
intervjua yrkesverksamma socionomer som kommer i kontakt med fenomenet gjordes utifrån 
etiska överväganden. Att intervjua exempelvis direkt berörda personer eller personer i deras 
omgivning skulle innebära något Nygren (2012) benämner som ett riskmoment. Genom att 
intervjua socionomer minskas eventuella obehagliga eller traumatiska upplevelser som annars 
hade uppstått som riskmoment. Vid den händelse författarna hade intervjuat berörda personer 
hade inte författarna i egenskap av studenter kunnat bistå intervjupersonerna med eventuell 
hjälp och stöd utifrån de känslor som hade kunnat väckas (Nygren, 2012). 
 
Innan genomförda intervjuer informerade författarna intervjupersonerna om syftet med studien 
och att materialet endast avses användas och behandlas av författarna i den aktuella studien via 
ett informationsbrev (se bilaga 1). Vidare har intervjupersonerna själva fått bestämma över sin 
medverkan i studien, där författarna inhämtat samtycke till medverkan såväl innan, under som 
efter intervjuerna, bland annat genom att få godkänna de citat som använts i studien. De har 
därmed delgetts information om att deltagandet är frivilligt, att det är tillåtet att när som helst 
avbryta sin medverkan i studien. För att skydda intervjupersonernas personliga integritet har 
även författarna avidentifierat intervjupersonerna samt det insamlade materialet. Detta har 
gjorts genom att bland annat inte nämna i vilka städer intervjupersonerna är verksamma. 
Slutligen har studiens syfte och frågeställningar besvarats väl, vilket gjort att vinsten har 
överrepresenterat risken för de som medverkat i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 
 

Arbetsfördelning 
Vid studiens start hämtade båda författarna in tidigare forskning kring ämnet i ett PM. Utifrån 
detta formade författarna tillsammans ett syfte, några frågeställningar samt val av kvalitativ 
metod. Båda författarna utformade sedan intervjuguiden och informationsbrevet tillsammans. 
Samtliga intervjuer genomfördes av en av författarna, medan samtliga transkriberingar 
genomfördes av den andra författaren. Den innehållsanalys som sedan följde genomförde 
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författarna tillsammans. Reflektioner kring studiens resultat diskuterades och analyserades av 
båda författarna tillsammans. Studiens samtliga skriftliga delar har genomförts tillsammans där 
båda författarna varit drivande i alla processer. 
 
Författarna anser att det varit till en fördel att studien genomförts gemensamt i alla steg, med 
undantag för genomförandet av intervjuerna samt transkriberingen. Detta har medfört att 
författarna tillsammans kunnat diskutera och kritiskt förhålla sig till genomförandet av studien 
samt att arbetet genomförts effektivt då båda författarna varit lika förtrogna med 
forskningsprocessen. 
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Resultat 

Våldets början 
Samtliga av de intervjuade socionomerna uppger att barn lär sig och tar efter individer i sin 
omgivning, den så kallade sociala inlärningen. De uppger även att barn läser av omvärlden 
genom att läsa av sina föräldrar. Upplevelsen är att barn identifierar sig med den förälder som 
är av samma kön, inte minst när barnet blir äldre. I och med att barn lär sig av sina föräldrar i 
kombination med identifikationen upplever intervjupersonerna att barnet därmed lär sig hur 
denne ska handla och vara utifrån den våldsamma miljö barnet växer upp i. En av 
intervjupersonerna anger också att detta innebär att barn lär sig hantera konflikter genom att 
bruka våld. Intervjupersonerna talar om att många av barnen har dålig kontakt med sina känslor. 
När föräldrar försöker dölja eller bortförklara känslor som barnet uppmärksammat hos dem 
skickar det inkongruenta budskap till barnet som leder till att barnet börjar betvivla sig själv 
och de signaler som är viktiga för att utveckla ett välfungerande liv. Intervjupersonerna anger 
också att det hos många pojkar jämsides med identifikationen finns en omedveten rädsla för att 
bli likadan som sin våldsutövande pappa, och blir därmed rädda för sin aggressivitet, sina 
känslor och sin ilska. Av de intervjupersoner som arbetar eller arbetat med våldsutövande män 
anger samtliga att en majoritet av de män de träffat själva har varit utsatta för våld i sin barndom. 
Det är också vanligt att männen har vuxit upp under turbulenta och våldsamma förhållanden. 
En intervjuperson anger att våldsutövarna i sin barndom blivit lämnade utan någon guidning 
eller hjälp med sin känsloverksamhet, vilket har gjort att de fått dålig kontakt med sina känslor. 
Det är också, enligt intervjupersonen, vanligt att män som utövar våld har haft en dålig eller 
ingen relation alls till sina föräldrar som barn. 
 
Några av intervjupersonerna upplever att det i samhället framställs en bild av hur mannen 
respektive kvinnan ska och bör vara. En av intervjupersonerna upplever att mannen ofta 
beskrivs som våldskapabel och som en våldsutövare medan kvinnan beskrivs som ett offer. 
Detta både i filmer, böcker, media och i den allmänna debatten. Det bidrar, enligt 
intervjupersonen, till hur människor upplever att en man respektive en kvinna är och bör vara. 
 

Och det gör ju att när man hela tiden får den bilden förmedlad på det sättet, så blir ju det 
också samma sak som att ta på sig en HA-väst. Om jag tar på mig en Hells Angels väst 
så kommer det ge vissa signaler till folk omkring mig. De kommer se att ‘det här är en 
person med ett stort våldskapital’ och det räcker att jag tar på mig en väst för att folk 
kommer att rygga. Lite grann den effekten blir det också på att vara man också, att man 
bär med sig det och det är klart att det formar och påverkar hur folk upplever det här. 
[Intervjuperson 3] 

 

Olika sätt att hantera våldet 
Intervjupersonerna berättar att alla barn hanterar våldet på olika sätt och att det är väldigt 
individuellt från barn till barn. Samstämmigt beskriver intervjupersonerna att de flesta barn av 
rädsla försöker dra sig undan våldet. En intervjuperson beskriver hur vissa barn blir apatiska 
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och gömmer sig under täcket, i en garderob eller sätter på sig hörlurar för att inte höra våldet. 
Vidare berättar intervjupersoner hur barn kan försöka distansera sig från våldet genom att 
exempelvis spela datorspel. Flera intervjupersoner uppger att vissa barn försöker förhindra och 
stoppa våldet som sker mellan föräldrarna, med risk att själv bli utsatt. De menar också att det 
främst är äldre barn som tagit mod till sig som går emellan. En av intervjupersonerna menar att 
det är en övervägande del pojkar som går emellan och blir fysiska mot förövaren. En annan 
intervjuperson talar om att många av de som  har vuxit upp i en våldsam hemmiljö som barn 
och själva utövat våld i vuxen ålder, även de försökt gå emellan och hindra våldet som barn. 
Barn kan också enligt en intervjuperson försöka avleda våldet genom att säga att de haft en 
mardröm för att den ena föräldern ska lägga sig hos barnet, så att den aktuella våldssituationen 
därigenom upphör. En annan intervjuperson berättar hur barn kan vägra gå till skolan och 
istället stanna hemma för att på så sätt få kontroll över våldet. Barn behöver förutsägbarhet och 
våld är inte förutsägbart. För att ytterligare skaffa sig kontroll över våldet kan barn medvetet 
missköta sin hygien och avstå från att duscha som ett sätt att göra sig otillgängliga, medan vissa 
tvättar och skrubbar ihjäl sig. 
 
Flera intervjupersoner beskriver hur barn som själva blir utsatta för våld enklare kan anpassa 
sig till och få kontroll på våldet i jämförelse med de barn som bevittnar våldet. 
 

…en pojke som säger att ‘jag hörde ju när jag låg och sov, eller när jag skulle sova, jag 
kunde ju inte sova för att jag hörde hur de bråkade och då brukade jag säga till mamma 
att jag hade en mardröm, för då kom mamma och lade sig hos mig och då slutade bråket’. 
[Intervjuperson 4] 

 
När du är i en familj där det förekommer våld, du växer upp i det, så behöver du ha 
kontroll. Du behöver ha en viss förutsägbarhet. Så att många kvinnor berättar ju om det 
att de ligger med sin pojkvän eller man för att inte bli våldtagen. Det är ju fortfarande 
våldtäkt. De föregår det för att ha kontroll. Så kontroll handlar det jätte-jättemycket om. 
[Intervjuperson 1] 

 
En intervjuperson beskriver hur en flicka till följd av att blivit utsatt för sexuellt våld av 
närstående började dissociera sig från sig själv och på så sätt stängde av psyket. Ytterligare 
beskrivs hur hela familjen blir duktiga på att hålla upp en fasad mot utomstående. Det finns 
vidare de barn som blir väldigt duktiga i skolan och som är tillbakadragna och aldrig bjuder 
hem någon. Vad gäller äldre barn beskriver intervjupersoner hur många kan missbruka droger 
som hasch för att döva sina känslor, men även hamna i kriminalitet. 
 

Barns psykiska konsekvenser av våld i nära relation 
Intervjupersonerna beskriver den inverkan som det upplevda våldet har på barn, där det 
bevittnade våldet är lika allvarligt och skadligt för barn som om att själv bli utsatt. En 
intervjuperson berättar hur barn har förklarat att det fysiska våldet är det som gör minst ont, för 
att det går över, medan det psykiska våldet ständigt är närvarande och nedbrytande. Jämsides 
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med det uttrycks även hur de psykiska konsekvenserna är de som blir mest utmärkande och 
förödande i samband med våldet likväl som genom hela livet. 
 
Samstämmigt förklarar intervjupersonerna hur föräldrarna inte tänker på hur allvarligt det är 
för barnet att befinna sig i våldet, även om barnet inte själv blir direkt utsatt. Föräldrarna kan 
ofta tänka att de skyddar barnet genom att utöva våldet i ett annat rum än i vilket barnet befinner 
sig. Vidare beskriver intervjupersonerna barnen som våldsutsatt, uppvuxen i föräldrarnas 
centrum av våldet, där de tvingas utstå och hantera varaktiga känslor av ångest, oro, rädsla, 
skuld, självförakt och förtvivlan som följd. Vanligt är att barnet beskyller sig själv för våldet, 
även för det våld som inte är direkt riktat mot dem och därigenom letar orsakssamband i sitt 
eget agerande som en förklaring till varför den ena föräldern utsätter den andra för våld. En 
intervjuperson beskriver hur det kan ta lång tid innan barnet är i stånd att förstå att de har varit 
utsatta. Detta till följd av våldets normalisering och att barnet slutligen inte ser någon 
problematik utöver det problem som barnet själv känner sig utgöra. 
 

Och att de tar på sig skulden att ‘det är mitt fel’, ‘att inte jag...hade jag bara, hade jag 
legat med kors-ben så hade inte pappa kommit där och tagit handen’ eller ‘hade jag bara 
inte spillt mjölken så hade inte mamma åkt på stryk’. Så de… många lägger det 
jättemycket på sig själva. Och då är det på sig själva på ett redan trasigt icke-uppbyggt 
jag. Deras självet är ju inte… så våldet förstör på otroligt många sätt. [Intervjuperson 1] 

 
En intervjuperson förklarar hur barn som upplever våld i hemmet kan bli så påverkade att de 
ständigt letar efter faror även i miljöer där våldet vanligtvis inte förekommer. Fortsättningsvis 
beskrivs hur vanligt förekommande det är att barnen ständigt ser sig över axeln för att se om 
någon påminner om något eller om det är någon som kan tänkas följa efter. Ett annat exempel 
är hur barn som upplevt våld ofta står i fönstret på förskolan för att se om den våldsutövande 
föräldern kommer eller om någon polisbil eller dylikt passerar. Att barnen lever under sådan 
press att de inte kan fokusera på någonting annat än rädslan. Vidare beskriver en intervjuperson 
hur barnet blir så upptagen i rädslan att barnet får svårt med det sociala och att hitta nya eller 
bibehålla vänner, vilket en annan intervjuperson förklarar innebär ytterligare isolering och 
utsatthet för barnets liv och välbefinnande. 
 
Ett flertalet intervjupersoner återkommer till att en konsekvens av våldet är att barnet får svårt 
för att bibehålla koncentration och har svårt för att sitta still en längre stund. Det är heller inte 
ovanligt att barnet får svårt att komma ihåg saker och en intervjuperson förklarar det som att 
barnet på ett sätt stänger av, som en försvarsmekanism till att inte minnas de jobbiga stunderna. 
En annan intervjuperson beskriver hur barnet kan ha en känsla av att leva i en overklighet, att 
barnet inte vill förstå att det är den själv som blir utsatt. Det kan, jämsides med den fasad 
familjen försöker upprätthålla, innebära att barnet får det problematiskt att prata om våldet. En 
upplevd ambivalens hos barnen beskrivs gentemot hela situationen och majoriteten av 
intervjupersonerna belyser begreppet maktlöshet som en betydande konsekvens av det 
upplevda våldet. En intervjuperson förklarar vidare hur känslan av maktlöshet därefter kan 
utgöra en faktor till att senare själv bli våldsam. 
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Som barn är man ju ett offer, man är i föräldrarnas centrum i våldet. Man blir utsatt och 
man har ingen kraft till egenbestämmande och den maktlöshetskänslan som de har känt 
är ju avgrundsdjupa. Och den sorgen som de har upplevt är ju också avgrundsdjupa. … 
Maktlöshet är ju en stark mekanism till att bli våldsam. Isdal pratar ju mycket om det, 
meningen med våld - ‘varför använder mannen våld?’ och att det i väldigt många fall 
handlar om att han känner en maktlöshet och det är sättet att få makt på ett sätt. 
[Intervjuperson 3] 

 
En intervjuperson belyser den problematik som kan uppstå när barn kommer in i adolescensen, 
den psykiska puberteten, samt hur de rättigheter som ett barn ska ha i uppväxten inte kan 
tillgodoses i en våldsam miljö. Intervjupersonen förklarar hur beteenden, som kan tyckas 
fullkomligt normala i uppväxten som att trotsa föräldrarna och smälla i dörrar inte är tillåtet för 
ett barn som lever med våld i hemmet då dessa handlingar är förknippade med våld; vilket 
våldsutövaren har ensamrätt på. Intervjupersonen menar att detta stör barnets uppväxt och 
utveckling på så vis att ett flertalet känslor, där ibland den sunda aggressiviteten, fråntas ett 
våldsutsatt barn. Barnets naturliga utveckling av känsloyttringar blir således begränsad. Inte 
heller någon stöttning från varken våldsutövare eller den våldsutsatta föräldern tillhandahålls i 
hanteringen av barnets känslor. Vidare förklarar intervjupersonen hur våldet förgör människor 
på så många plan och ställer oss den retoriska frågan hur man kanaliserar skräck om man inte 
vet hur man hanterar känslor överhuvudtaget? 
 

Det handlar inte om att våldet föder våld, för mig är det inte så enkelt, utan det handlar 
om ett sätt att reagera. En av många krisreaktioner som barnen kan visa är att man kan 
bli våldsam, för det är också en stor frustration och det är kanske det enda sättet man kan 
kanalisera som man vet om. [Intervjuperson 2] 

 
Flera av intervjupersonerna pratar om det trauma som det upplevda våldet innebär för barnet 
och hur det många gånger kan påverka så mycket att ett barn blir styrd av sitt trauma under hela 
uppväxten. Det kan initialt innebära att barnet får svåra sömnsvårigheter där barnet antingen är 
rädd för att somna, för att då inte ha kontroll på vad som sker i hemmet, eller där sömnen blir 
störd av återkommande minnesbilder från våldsepisoderna som därigenom resulterar i att barnet 
inte kan somna eller på olika sätt blir störd under sömnen av mardrömmar. Traumat kan vidare 
innebära att barnet till slut inte vågar lämna hemmet. Samstämmiga är intervjupersonerna då 
de belyser hur våldet tar över hela barnets liv och att konsekvenserna av våldet vidare innebär 
ytterligare konsekvenser till följd av dem. 
 
En intervjuperson betonar särskilt hur våldet blir traumatiserande för barnet på både kort och 
lång sikt. Att vanligt förekommande är att barnet hamnar i situationer där minnen från 
våldsepisoderna konstant studsar inuti en och att det kan komma att gestaltas i att barnet blir 
våldsamt på något sätt. En annan intervjuperson är samstämmig och beskriver hur vanligt det 
är att barnen får ilskeutbrott som inte anses relevanta för den aktuella situationen och att barnet 
ofta inte själv kan förklara anledningen. Barnet beskrivs vidare å ena sidan som stundvis 
våldsfixerad och aggressiv, å andra sidan som väldigt osäker och uppmärksamhetssökande. Till 
följd av den begränsade förståelsen och hanteringen i känsloregistret i korrelation med traumat, 
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beskriver flera intervjupersoner hur barnet utvecklar en stark känsla av frustration och återigen 
lyfts begreppet maktlöshet som en avgörande konsekvens. En intervjuperson förklarar hur 
barnet, under och efter våldsepisoden, inte vet hur det ska hantera våldet överhuvudtaget och 
hur barnet blir så traumatiserad att det är konstant rädd för sitt liv. Det beskrivs också att en 
allvarlig konsekvens som kan bli till följd av våldet är att barnen kan utvecklar PTSS. Detta kan 
följa med barnet genom hela livet och som även kan vara svårbearbetat om individen inte vet 
hur reaktioner och känslor skall hanteras. 
 
Ofta omnämnt i intervjuerna är att de symptom som generellt tillskrivs Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) också identifierats hos individer som vuxit upp med våld i 
familjen. Där ibland koncentrationssvårigheter, svårt att sitta still och impulsiva våldsutbrott; 
och att det vid vissa tillfällen har inneburit felaktig diagnostisering av barn, vars primära behov 
egentligen har varit skydd och stöd i en okontrollerbar livssituation. En intervjuperson förklarar 
hur de varit med om att ett barn blivit utredd för ADHD i en situation där det inte varit skyddad 
från våldet eller fortfarande lever mitt i det. Att barn reagerar på ett sätt som påminner om 
ADHD, men att de egentligen har upplevt så mycket våld och är så traumatiserade att de inte 
kan uttrycka sig på annat vis. En intervjuperson poängterar att den ilska och aggression som 
barnen känner och uttrycker, enkom är till följd av den skräck som barnet lever med. Det är inte 
att förglömma att det är våldet som bryter ned och förgör barnet; och att det aldrig någonsin är 
barnets fel. Konsekvenserna till följd av våldet kan innebära att barn möter det de själva är 
rädda för. Det är främst utmärkande för pojkar, som ofta kan känna en omedveten rädsla 
gentemot sig själv och vara rädd för att han också har ett monster inom sig, liksom 
våldsutövaren i familjen. 
 

Barns fysiska konsekvenser av våld i nära relation 
Utöver de fysiskt kroppsliga skador som kan uppkomma till följd av att ett barn själv blir utsatt 
för våld, så benämner ett flertal intervjupersoner att de fysiska konsekvenserna ofta är en följd 
av de psykiska konsekvenserna. De menar på att det psykiska tar sig uttryck i det fysiska och 
nämner huvudvärk och ont i magen som väldigt vanliga konsekvenser till följd av det upplevda 
våldet. En intervjuperson beskriver hur barn ofta säger att de inte har ont i kroppen, men senare 
påpekar att det gör ont på diverse ställen, där ibland huvudet och magen. Utöver kroppsliga 
smärtor så benämner ytterligare en intervjuperson att sängvätning är en vanligt förekommande 
konsekvens av våldet. En annan intervjuperson förklarar att de fysiska konsekvenserna av 
våldet även kan ta sig uttryck i självskadande handlingar, i form av att barnen eller ungdomarna 
rispar sig själv. 
 
Vidare förklarar en intervjuperson hur de mest utmärkande fysiska konsekvenserna hos barnet 
ter sig i form av utåtagerande mot andra. Att våld blir barnets sätt att lösa konflikter på, för att 
det är så barnet har lärt sig under hela uppväxten. Ett flertal intervjupersoner lyfter specifikt hur 
barnet ofta allierar sig, idealiserar och tycker synd om mamman, där mamman utgör den 
våldsutsatta föräldern. Dock är det vanligt förekommande att barnet sedan blir hotfull och 
utåtagerande mot henne när de befinner sig i en trygg miljö och får hjälp, terapi eller 
familjebehandling. En intervjuperson beskriver att det först är då som barnet kan ta till sig och 
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begripa sin utsatthet och uppleva en känsla av frustration och övergivenhet, till följd av tanken 
om varför det inte fanns någon som skyddade barnet från våldet. Således kan den våldsutsatta 
föräldern bli fortsatt utsatt av barnet, som en reaktion på de känslor och upplevelser som barnet 
varit med om till följd av våldet. 
 

Det är väldigt vanligt att barnen ger sig på sina mammor, att barnen slår mammorna. 
Den kvinnan som är utsatt ger sig barnet på, och det handlar om många olika saker. Det 
kan också vara frustration att när barnet är skyddat är det också en ilska och stor 
besvikelse från barnet att man inte blivit skyddat tidigare. Mamman är den här mamman 
som också ska skydda. Många av mammorna ser ju hur papporna slår dem eller att man 
själv blir slagen och har inte haft en förmåga att skydda barnet, och när barnet och 
mammorna är skyddade på en kvinnojour till exempel eller att man brutit förhållandet, 
då kommer en reaktion. Då behöver barnet få reagera när det blir mer tryggt och säkert 
och den som får ta reaktionen är oftast mammorna. [Intervjuperson 2] 

 

Barns konsekvenser utifrån ett genusperspektiv 
Intervjupersonerna belyser att många av de konsekvenser som blir till följd av upplevt våld 
tämligen ser lika ut oberoende könstillhörighet; men trots detta tycks det finnas vissa 
konsekvenser som intervjupersonerna har uppfattat som inte stringent ses till barns 
konsekvenser generellt, utan förknippas mer med det ena könet än det andra. Två av 
intervjupersonerna förklarar hur det är vanligare att flickor vänder sig inåt och har en tendens 
att bli mer självdestruktiva än pojkar. Det beskrivs som att flickor i större utsträckning än pojkar 
upplever skam, skuld, oro och en känsla av att vara dålig. Till följd av detta kan flickor utveckla 
en bristfällig självkänsla och självbild som längre fram i livet kan komma att utgöra ett hot mot 
välbefinnandet. 
 
En intervjuperson lyfter främst hur konsekvenserna av våldet kan komma att uttrycka sig för 
flickor i tonåren, där en betydande påföljd kan vara att hon tenderar att inte begripa sitt eget 
värde som individ och kvinna; och inte heller hur en relation med ömsesidig respekt och kärlek 
ser ut eller fungerar. Vidare beskrivs hur känslan av att vara dålig kan fortsätta att utvecklas 
och att flickan inte besitter förmågan att sätta rimliga gränser för vad som är bra för sig själv. 
Därigenom kan det innebära att flickan känner en viss tillfredsställelse för den bekräftelse som 
erbjuds, även om den utifrån sett är bristfällig och mindervärdig. En intervjuperson förklarar 
även att det inte är ovanligt att flickor som har varit utsatta för våld under uppväxten själva ofta 
kommer in i relationer senare, som även dem präglas av våld och kontroll. 
 
Vad gäller pojkars konsekvenser av våldet så belyser intervjupersonerna vikten av att det ser 
annorlunda ut mellan olika individer och att det är viktigt att förstå. Trots detta är de 
samstämmiga i att pojkar tenderar att bli mer utåtagerande och aggressiva i sitt humör och 
beteende till följd av våldet. Det är även vanligt att pojkar beskrivs som ett omöjligt barn i 
diverse sociala sammanhang, som i skolmiljön, samt att pojkar hamnar i slagsmål och konflikter 
oftare än vad en flicka tenderar att göra. En intervjuperson beskriver hur det är vanligt att pojkar 
har en benägenhet att göra sig själva stora och starka. Att de visar upp sig som större, starkare 
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och modigare än vad de egentligen är på insidan och att använda våld mot andra blir ett sätt att 
härbärgera rädslan för våldet. 
 

Små pojkar har en tendens att också göra sig lite stora och starka, att man får en speciell 
dålig självkänsla, att man kanske hasar upp sig själv för egentligen är man så rädd för 
våldet och tycker det är fruktansvärt jobbigt så att man på något sätt inbillar sig för att 
skydda sig själv. Det är ju ett väldigt starkt försvar att ‘nä men jag är inte rädd för det 
här, jag är stark och jag är stor och jag slår tillbaka.’ [Intervjuperson 2] 

 
Utöver det våld som pojkar utövar mot individer i sin omgivning förklarar en intervjuperson att 
det inte är ovanligt att de vänder sig mot våldsutövaren och slår tillbaka. Det innebär att en 
konsekvens delvis blir att våldet som pojken upplevt under sin uppväxt föder nytt våld. Att den 
utsatta pojken senare kan komma att utöva våld själv, även mot andra än den våldsutövande 
föräldern. En annan intervjuperson förklarar även hur pojkar som har upplevt våld under 
uppväxten har lättare än andra individer att ansluta sig till nazistiska grupperingar och 
exempelvis bli en huligan. 
 

Barnets känslovärld 
Genomgående benämns förutsägbarhet och möjligheten till att få uttrycka och hantera sina 
känslor som något av det mest väsentliga i ett barns uppväxt och utveckling. Det är någonting 
som samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt belyser i barnets förutsättningar för en 
fungerande och sund känslo- och individutveckling. En intervjuperson menar att ett nyfött barns 
kommunikation sker genom sina känslor där barnet successivt tränar upp sin inre känslovärld 
till dess att barnet blir vuxet och då kan hantera de flesta känslorna själv. Om barnet inte får 
utrymme att uttrycka sina känslor och inte heller hjälp i hur känslorna ska hanteras, blir barnet 
lämnad ensam med dem. De känslor som barnet lämnas med finns kvar och tvingar barnet att 
hitta alternativa sätt att hantera och/eller uttrycka dem. De primära känslorna vilka inte uttrycks 
eller hanteras, som enligt en intervjuperson kan vara rädsla, sorg,  maktlöshet och oro ersätts 
av en sekundär känsla som ofta kan vara ilska. 
 

En av intervjupersonerna beskriver hur män påverkas av de mansideal som finns i 
samhället. Det mansideal av den äldre generationen präglas av att mannen ska vara 
familjeförsörjare och således inte är fullt så närvarande i barnets uppväxt som modern. 
Vidare präglas den äldre generationens bild av manlighet av att inte visa varken rädsla 
eller sorg, vilka betraktas som svagheter. Intervjupersonen menar att barn som däremot 
växer upp idag växer upp med en pappa som i större utsträckning är delaktig i barnens 
uppväxt och att de unga våldsutövande männen som intervjupersonen träffar idag har 
närmre till att uttrycka sina känslor, till skillnad från den äldre generationen. 
 
Om man säger det här med manlighetsideal av den äldre skolan är ju ganska nära Clint 
Eastwoods filmfigur, man har två miner; en är stenhård och en är ännu hårdare. Och är 
jag rädd så är det en svaghet och därför blir jag arg istället. Och är jag ledsen så är det 
en svaghet och alltså blir jag arg istället, och så vidare. Man omvandlar väldigt mycket 
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av känslospektrumet till ilska, för att de andra är svagheter och det ska inte en man ha. 
Jag menar, min generation växte ju upp med att ‘du ska ju inte gråta’ och då fick man ju 
hålla igen. [Intervjuperson 3] 

 

Att förebygga våldet 
Vilken typ av stöd och hjälp ett barn får till följd av att ha upplevt våld är väldigt avgörande för 
hur barnet utvecklas, enligt en intervjuperson. Barn behöver få bearbeta och få bekräftelse på 
dess upplevelser för att få förutsättningar för att utveckla en god självkänsla och bilda sunda 
relationer. Ytterligare en intervjuperson betonar vikten av att professionella ställer frågan kring 
huruvida det förekommer våld i barnets liv, för att sedan också kunna hantera det svar som ges 
och bemöta människan där den befinner sig. 
 
Flera intervjupersoner lyfter föräldrarnas ansvar som det centrala i barnets uppväxt och 
utveckling. För att förebygga våldet behöver föräldrar hjälpa sina barn att sortera sitt 
känslomässiga inre, ha en god närvaro runt sina barn och finnas som en trygg tillvaro. En av 
intervjupersonerna menar att föräldrar vars barn berättar om oegentligheter behöver ta ansvar 
för hur de uppfattas, även vid oegentligheter som inte är brottsliga. I och med att det är vanligt 
förekommande att barnet tar på sig skulden för våldet, menar intervjupersonen att barnet skulle 
bli mycket hjälpt av att höra från sin förälder att barnet inte har något ansvar för våldet. 
Intervjupersonen framhåller att de som samtalar med barnen ofta arbetar i uppförsbacke till 
följd av att föräldrarna sällan tar ansvaret för våldet inför barnet. 
 

Barnet behöver man avlasta i det. Man behöver också ha mer fokus på föräldrarnas 
ansvar ‘vad gör du nu? vad är ditt svar i det här? hur kan du undvika att våldet 
fortsätter?’ om föräldern nekar ‘jag har inte slagit, hon bara hittar på, hon fantiserar så 
mycket’ så behöver man säga att ‘nu är det så att ditt barn har berättat det här på 
förskolan där du har ett problem, ditt barn kanske fortsätter att berätta det här. Hur kan 
du göra för att inte fortsätta bli misstänkt för att vara en förälder som slår sitt barn?’ För 
jag gissar att inga föräldrar vill bli misstänkta för att slå sina barn. [Intervjuperson 2] 

 
En annan intervjuperson uppger att det kan behövas extra stöd för pojkar i att hjälpa dem reglera 
och hantera sina känslor, inte minst med anledning av att männen utgör en överrepresentation 
av våldsutövare men också i hur lätt det är att överta ett beteendemönster. Ytterligare kan pojkar 
enligt intervjupersonen behöva reflektera och diskutera kring vad som anses vara manligt i 
samhället och därmed identitetsskapandet. 
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Analys 

Konsekvenser och strategier till följd av våldet 
Isdal (2017) förklarar hur barn som växer upp med mycket våld är mer benägna att tolka sin 
omgivning som fientlig i större utsträckning än andra barn. De tenderar således att komma ut i 
samhället med en betydande inre stress av osäkerhet och rädsla, som i sin tur innebär en känsla 
av att ständigt vara hotade eller angripna. En intervjuperson menar att det i sin tur kan leda till 
att barnen letar efter faror även i miljöer där våld vanligtvis inte förekommer. Isdal (2017) är 
av samma uppfattning och betonar särskilt hur våldet traumatiserar barnet kort- likväl som 
långsiktigt, där det inte är ovanligt att barnen känner konstant rädsla för sitt liv som ofta ges 
uttryck i våldsamhet. Barn som upplever våld kan därigenom bli påverkade och styrda av det 
under hela sin uppväxt, där de dessutom löper tre till fyra gånger så stor risk att själva bli 
våldsutövare senare i livet än barn som inte upplevt våld under uppväxten (Isdal, 2017). 
 
Upplevelsen av våld resulterar i diverse interna och externa problem och det bevittnade våldet 
medför samma konsekvenser som att själv bli utsatt (Azade & Christianson, 2012; Evans, 
Davies & DiLillo, 2008; Överlien, 2012). Ett flertal intervjupersoner nämner en känsla av 
vanmakt som en betydande konsekvens av upplevt våld, det vill säga en oförmåga att påverka 
eller på något vis förändra våldssituationen. Vidare förklaras hur känslan av denna maktlöshet 
därefter kan utgöra en faktor till att barnet själv blir våldsam, som ett sätt för barnet att återfå 
någon form av kontroll. Överlien (2012) belyser hur våldet inte endast innebär fysiska och 
psykiska konsekvenser, utan även ter sig i beteendemässiga uttryck som kan komma att bli 
problematiska i framtiden som till exempel att barnet blir våldsamt. 
 
Lyckner & Metell (2001) förklarar hur barnet tar vid strategier för att minska känslan av 
vanmakt genom att identifiera sig med våldsutövaren, som i många fall är pappan. Detta för att 
pappans styrka kompenserar för barnets sårbarhet, vilket kan leda till att främst sonen utvecklar 
ett aggressivt beteende själv i strävan efter pappans kärlek och acceptans. Att pojkar därigenom 
har en tendens att visa upp sig själva som större och starkare än vad de är på insidan, är en 
strategi att härbärgera rädslan och maktlösheten i våldssituationen, enligt en intervjuperson. 
Barnet använder sig vidare av våld i andra sociala miljöer, för det är så barnet har lärt sig att 
lösa konflikter. En annan intervjuperson förklarar att pojkar ofta uppfattas som så kallat 
omöjliga barn där konsekvenser och försvarsstrategier utgör problem för barnet i diverse sociala 
miljöer. 
 
Raewyn Connell i Nilsson (2017) beskriver hur maskulinitet inte ensamt konstrueras i relation 
till det motsvarande feminina, utan även utefter relationer och maktstatus inom maskuliniteten. 
Männen i konstruktionen av maskuliniteten förhåller sig således till varandra och bygger på 
diverse samhällsideal om vad som är manligt. Dessa mansideal utgörs bland annat av begrepp 
som mod, styrka och handlingskraft och sträcker sig tillbaka i tiden (Nilsson, 2017). Flera 
intervjupersoner är samstämmiga gällande samhällsidealens inverkan och menar på att mycket 
ligger till grund för hur en individ skapas. 
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Symbolisk interaktionism belyser de processer som sker inom de olika grupperingar och roller 
som en individ befinner sig inom och menar på att en individs personlighet och utveckling är 
situationsbunden. Det innebär att en individs personlighet skapas utefter de sociala objekt som 
andra individer och samhället i helhet ser den som och som individen omedvetet uppfattar och 
vidare tillskriver sig själv (Trost & Levin, 2010). En intervjuperson förklarar hur ett barn som 
upplever våld kan känna en rädsla för att själv vara lika våldsbenägen som den våldsutövande 
föräldern och att det således kan innebära att barnet möter det som den är rädd för genom att 
agera som så. Det handlar, enligt intervjupersonen, om den sociala inlärningen som blir grunden 
för identitetsskapandet. Scheffer Lindgren (2005) förklarar hur en individ i en social kontext 
förväntas uppträda efter de ideal som ställs på könstillhörigheten. Det är inte ovanligt att våld 
utgör ett medel för en mans återupprättande eller stärkande av sin manlighet och därigenom ett 
säkrande av sin plats i hierarkin (Scheffer Lindgren, 2005). Makten förklaras därigenom inte 
som en aspekt enkom mellan kön, utan även hierarkiskt inom respektive kön; där män i 
konstruktionen av maskulinitet förhåller sig till varandra i en maktkamp (Nilsson, 2017). Hur 
en individ utformas och utvecklas handlar således inte ensamt om konsekvenser av våld i sig 
eller om samhällsideal. Det handlar lika mycket om de sociala sammanhang i vilket och med 
vilka vi befinner oss med, samt vilka förväntningar som ställs på oss i den specifika kontexten. 
Där inräknas betydelsen av interaktionen i familjen som utgör en betydande roll i processen av 
identitetsskapandet (Gottzén, 2013). 
 
Till följd av våldet i hemmet strävar alltså barnet efter våldsutövarens respekt och kärlek, vilket 
kan leda till att barnet utvecklar ett våldsamt beteende. Till följd av barnets våldsamma och ofta 
uppmärksamhetssökande beteende kan det i sin tur ofta innebära att det blir mer utsatt för 
våldsutövaren och således gå miste om än mer omtanke och kärlek (Lyckner & Metell, 2001). 
En intervjuperson förklarar hur lätt det är för ett barn att överta ett beteendemönster i 
identitetsskapandet och hur den upplever att det mest vanliga är att barnet identifierar sig med 
föräldern av samma kön. Intervjupersonen nämner även hur flickor i framtiden tenderar att söka 
sig till situationer och individer där de själva utsätts för våld i andra nära relationer. Det beskrivs 
som en konsekvens av den låga självkänsla och uppfattning om egenvärde som flickor kan få 
som konsekvens av våldet. 
 
I mångt och mycket så handlar våld i nära relation om makt och kontroll. Detta är genomgående 
i tidigare forskning såväl som intervjupersonernas uppfattning. Konsekvenserna kan dock te sig 
olika till följd av våldet. Det menar Isdal (2017) som beskriver hur de som upplever våld ofta 
får både fysiska och psykiska konsekvenser, dels en fysisk smärta, dels känslomässiga 
konsekvenser som exempelvis rädsla. De psykiska konsekvenserna uppmärksammas oftast i ett 
senare skede, då reaktioner till en traumatiserande händelse i regel kommer då individen är i 
säkerhet (Isdal, 2017). På vilket sätt barnet hanterar våldet beror på många olika faktorer som 
ålder, kön och dess skyddsfaktorer i omgivningen (Nationellt Centrum för kvinnofrid, u.å). 
 

Känslovärlden 
Lyckner & Metell (2001) förklarar hur essentiellt ett barns anknytning till sina föräldrar är för 
hur barnet vidare utvecklas i livet. Huruvida barnet får en trygg bas med omsorg från och i 
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samspel med andra människor, utgör grunden för hur tilliten till vuxna människor ter sig. Det 
utgör också grunden för hur barnet utforskar världen och till vilken grad barnet upplever sig 
skyddat när världen utsätter barnet för upplevd fara. Vilket stämmer överens med tidigare 
foskning, att våldet gör barn osäkra och har en inverkan på barnets personlighetsutveckling 
(Isdal, 2017; Lyckner & Metell, 2001). Våldet har även en inverkan på barnets självtillit, där 
barnet ifrågasätter sig själv och letar orsakssamband i sitt agerande som en förklaring till varför 
den ena föräldern utsätter den andra för våld. Intervjupersonerna belyser en förutsägbarhet i 
barnets liv som det väsentliga i barnets utveckling. De nämner även hur betydelsen av att få 
uttrycka samt hantera sina känslor är väsentligt i barnets utveckling. Av de barn 
intervjupersonerna träffar har nästan samtliga dålig kontakt med sina känslor. Som Blumer 
(1969) förklarar social interaktionism är barnets identitet föränderlig med de individer och 
situationer som den befinner sig i. Det är således av stor betydelse vilken miljö barnet växer 
upp i och i hur stor utsträckning barnet får hjälp och bekräftelse i att bearbeta diverse 
upplevelser och känslor av andra vuxna. Flera intervjupersoner nämner hur föräldrar behöver 
ta ett större ansvar i detta, för att stärka barnets självkänsla och erbjuda rätt förutsättningar för 
att skapa sunda relationer gentemot andra såväl som sig själv. Det kräver att föräldrarna är 
känslomässigt och fysiskt närvarande och kan tillgodose barnet den trygga och förutsägbara 
tillvaro som är nödvändig för en sund uppväxt. 
 
När våld förekommer menar Lyckner & Metell (2001) att barn ofta omedvetet förnekar det, 
varpå en bristande tillit till sina känslor uppstår. Denna bristande tillit innebär även en 
ambivalens mot känslorna likväl som relationen och känslorna gentemot föräldrarna. Detta 
innebär ofta att barnet blir utelämnat och ensamt. En intervjuperson beskriver hur barnet som 
lämnas ensam med en primär känsla som exempelvis rädsla, hittar andra sätt att hantera denna, 
nämligen genom att ersätta den med en sekundär känsla vilken ofta kan vara ilska. Att bli 
lämnad ensam och inte få en möjlighet att prata om de våldsamma händelserna förorsakar även 
att det för barnet blir svårt att begripa våldet som ett problem från ett utomstående perspektiv 
(BRIS, u.å). 
 

Våldets cirkel 
I samhället framställs det bilder av hur mannen respektive kvinnan bör vara, menar flera 
intervjupersoner. Genusperspektivet pekar på hur maskulinitet och femininitet konstrueras och 
förändras i mänskliga interaktioner (Vetenskapsrådet, 2019). Därtill menar symbolisk 
interaktionism att samspelet mellan samhälle och människa medför enhetliga föreställningar, 
normstyrda ideal, om hur människan bör agera och tänka (Trost & Levin, 2010). En 
intervjuperson som arbetar med våldsutövande män talar om att dagens mansideal i större 
utsträckning tillåter att en man uttrycker sina känslor vilket, till skillnad från den äldre 
generationens mansideal, gör pappan i familjen mer närvarande i barnets uppväxt. Vidare talar 
Lyckner & Metell (2001) om hur barn får en identitetsosäkerhet till följd av den oberäknelighet 
som våldet innebär. I den händelse våldsutövaren är en man kan pojken ta vid pappans 
föreställning av vad som anses manligt och agera som honom. En intervjupersonerna menar att 
det finns en rädsla hos pojkar att bli som sin våldsutövande pappa, varpå en rädsla för sin 
aggressivitet, sina känslor och sin ilska frodas. Såväl intervjupersoner som Isdal (2017) kan 
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identifiera hur män som utövar våld i nära relation själva varit utsatta eller bevittnat våld i nära 
relation i sin barndom, något som Isdal menar blir ett cykliskt förlopp. En intervjuperson menar 
även att främst pojkar som upplevt våld under uppväxten har en större benägenhet än andra 
individer att ansluta sig till nazistiska grupperingar och exempelvis bli en huligan. 
 
Samtliga intervjupersoner berättar hur barn lär sig och tar efter av sina föräldrar. De upplever 
att barn främst identifierar sig med föräldern av samma kön. I kombinationen av den sociala 
inlärningen, identifikationen och den våldsamma miljön menar de att barn lär sig hur de ska 
bete sig, där våld kan bli ett sätt att hantera konflikter på för barnet. Gottzén (2013) menar hur 
det mer eller mindre finns förutbestämda roller i samhället med specifika normer och 
förväntningar beroende på könstillhörighet. Vidare berättar Scheffer  Lindgren (2005) att våld 
är en av de mest uppenbara markeringarna för vad som anses vara maskulint. Mannen beskrivs 
även oftare i bland annat filmer och den allmänna debatten som våldskapabel och som en 
våldsutövare medan kvinnan beskrivs som ett offer, vilket enligt en intervjuperson menar har 
inverkan på hur människor upplever att en man respektive kvinna är och bör vara. I det 
förebyggande arbetet kan företrädesvis pojkar behöva hjälp i sitt identitetsskapande där det 
behöver resoneras kring maskulinitetsnormer, menar en intervjuperson. 
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Diskussion 
Sammantaget har både intervjupersoner som forskning vittnat om att de psykiska 
konsekvenserna varit dominerande de fysiska konsekvenserna, och att dessa också är mest 
förödande för ett barn. Intervjupersoner vittnar om att de psykiska konsekvenserna i viss mån 
kan te sig olika i fråga om pojkar och flickor. Frågan väcks kring huruvida de samhälleliga 
förväntningarna och de sociala konstruktioner kring hur pojkar och flickor bör vara kan ha en 
inverkan i detta. Som Trost & Levin (2010) beskriver interagerar människan inte bara med 
andra människor, utan även sig själv genom att medvetet eller omedvetet tänka för sig själv. 
Kan flickor som i större utsträckning vänder upplevelsen av våldet inåt och pojkar som i större 
utsträckning agerar utåt och visar sig starka, tänkas ha att göra med hur samhället formar bilden 
av den ideala mannen respektive kvinnan? Det förefaller sig för författarna som rimligt att den 
bild som förmedlas genom media, filmer och samhällsdebatter medvetet eller omedvetet 
inverkar på människans tankar och beteenden. 
 
Någonting som författarna funderar kring är vad som framkommit kring att barn i våld i nära 
relation blir minst lika fast i våldet som den våldsutsatta föräldern av anledningen att barnet 
bland annat blir relativt oförmögen att agera. Intervjupersonerna beskriver hur barnet ofta 
upplever en vanmakt i förhållande till våldet som upplevs. Detta kan tänkas förstås utifrån 
Ekmans (2018) beskrivning om barns handlingsutrymme, där handlingsutrymmet är relaterat 
till makt, sociala strukturer och barnets position. Av den anledningen blir barn enligt författarna 
väldigt beroende av människor i sin omgivning. Flera intervjupersoner förklarar hur sådana 
beteenden som anses vara normalt för barn under uppväxten, som att sätta sig emot sina 
föräldrar och kasta igen dörrar etcetera inte accepteras i ett hem där våld är förekommande. 
Detta för att dessa handlingar förknippas till det våld som våldsutövaren anser sig ha ensamrätt 
på. Till skillnad från vuxna har barn inte den frihet eller möjlighet att hantera eller finna 
strategier i förhållande till våldet. Detta medför att barnet, utan stöttning av föräldrarna inte kan 
utveckla sitt känsloliv liksom sitt jag på ett sådant sätt som är nödvändig för en sund uppväxt. 
Intervjupersoner nämner att de saknar ett ansvarstagande hos föräldrar då det skulle avlasta 
barnets skuldkänslor och i stort minska barnets påverkan av våldet. Att barn likt 
intervjupersonernas uppfattning blir isolerade och ensamma i våldet i kombination med barns 
begränsade handlingsutrymme kräver därför observanta vuxna som finns kring barnen i andra 
miljöer och kontexter än inom familjen. Observanta vuxna behövs inte minst då 
föräldraansvaret tycks vara bristande. 
 
Flertalet intervjupersoner liksom författarna i denna studie är i viss mån samstämmiga med 
Isdal & Råkils (2001) beskrivning av att våld kan förstås som ett manligt och könstypiskt 
problem. Dess orsaker kan förklaras dels genom den samhälleliga synen på maskulinitet 
respektive femininitet, dels en individs uppväxt och tidigare erfarenheter och ställda 
förväntningar på denne. Våldet kan således förstås som ett reaktionsmönster som uppkommer 
mellan samhälleliga och individuella förhållanden. Frågan väcks huruvida samhällets 
förväntningar på maskulinitet och femininitet inte enbart kan förklara våldets orsaker, utan även 
våldets konsekvenser. Å ena sidan nämner intervjupersoner att barns konsekvenser av upplevt 
våld inte skiljer sig åt beroende på könstillhörighet. Å andra sidan framkommer dock en syn på 
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skillnader mellan konsekvenserna beroende på könstillhörighet där pojken i större utsträckning 
tenderar att bli utåtagerande medan flickan tenderar att vända sig inåt och bli mer 
självdestruktiv. Av den anledningen kan det av författarna förefalla sig rimligt att den aspekten 
tas i beaktning i arbetet med barns konsekvenser av våld i nära relation. 
 
Det sociala arbetets praktik strävar efter att se barnet som egen aktör och individ. Denna strävan 
har inte minst inneburit implementeringen av Barns behov i centrum (BBIC) inom 
socialtjänsten. Vidare tillsatte regeringen 2018 en särskild utredning vilken dess primära 
uppgift är att “med utgångspunkt i barnets rätt att skyddas från våld och andra brottsliga 
handlingar, överväga ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar brott som begås 
av och mot närstående” (Dir. 2018:48, s. 1). En sådan lagändring skulle innebära att barnet inte 
enkom betraktas som brottsoffer, utan även erhåller målsägandestatus i fall där upplevt våld 
föreligger och sålunda erhålla samma rättigheter som en våldsutsatt vuxen. Vidare kan den 
eventuella lagändringen bli högst aktuellt i det sociala arbetet då det även kan ha stor betydelse 
för barnets rehabilitering; där straffrättsligt ansvar skulle innebära att våldsutövaren tydligare 
tillskrivs ansvar för våldet. Det kan tänkas underlätta för barnet i de vanligt förekommande 
känslorna av skam och självförakt som diverse intervjupersoner ofta omnämner som 
konsekvens av det upplevda våldet. Därigenom ökar barnets handlingsutrymme och den i 
dagsläget oundvikligt juridiska beroendeställning gentemot sina vårdare eller föräldrar minskar. 
 
I studiens resultatdel framkommer hur barns individuella livssituation och behov måste styra 
val av insatser och att det behövs tillräckligt omfattande insatser för att det skall kunna uppfylla 
alla enskilda barns behov. Det är högaktuellt att lyfta genusperspektivet i sammanhanget, då 
det tycks ha en betydande inverkan på en individs beteende. Genusidentiteten är 
situationsbunden och formas redan under de första åren i livet och utgör grunden för en fortsatt 
utvecklad personlighet. Det kan resoneras vara naivt att inte ta med denna aspekt i orsaker till 
och konsekvenser av fenomenet våld i nära relation, som har sådan förankring till makt och 
kontroll. Detta för att genusperspektivet talar om de socialt konstruerade könen där mannen är 
hierarkiskt överordnad kvinnan. Genus är vidare relevant i samhällsdebatten där erkännande av 
Homo-, Bi-, Trans-, Queer- och Intersexuella (HBTQI)-personer är i ständig framåtskridande 
process, där ett exempel är att hen kan komma att utgöra ett tredje juridiskt kön. Med anledning 
av vad som framkommer i studien att barn tycks identifiera sig med föräldern av samma 
könstillhörighet, skapas en möjlighet och ett behov av vidare forskning avseende våld i HBTQI-
relationer. På vilket sätt kan då en pojkes eller flickas konsekvenser av upplevt våld komma att 
påverkas om båda föräldrarna är av samma biologiska kön, där den ena utövar våld mot den 
andra? 
 
Med utgångspunkt från barns identifikation med förälder av samma könstillhörighet; på vilket 
sätt kan barnet påverkas om mamman är våldsutövaren? Datan författarna hittat kring 
konsekvenser och påverkan av våldet beroende på könstillhörighet har övervägande berört 
pojkars konsekvenser och utveckling till följd av våld i nära relation. Det som framkommit 
avseende identifikation till sina föräldrar har även det näst intill uteslutande berört pojkars 
identifikation till en våldsutövande pappa. Det kan tänkas bero på maktordningar i samhället, 
där mannen är hierarkiskt överordnad. Det kan även tänkas bero på att det är mannen som 
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vanligen utgör våldsutövare av grovt, upprepat och systematiskt våld. Av de anledningarna kan 
det tyckas naturligt att det är vad som främst nämns i våldets konsekvenser. Författarna har sökt 
inhämta motsvarande data som rör flickors utveckling och identifikation samt hur barn, pojke 
som flicka, kan tänkas påverkas om det istället vore mamman som var våldsutövare, men där 
inte funnit sådan data. Det som framkommit i studien kring flickors påverkan och konsekvenser 
av våldet är att de i större utsträckning tenderar att vända sig inåt och bli mer självdestruktiva. 
I jämförelse med det som framkommit om pojkars påverkan och konsekvenser av våldet är detta 
dock inte av samma omfattning. Hur detta kommer sig är intressant och kan tänkas generera 
vidare studier. I framtiden kan det även tänkas vara av intresse att undersöka dels mer kring 
flickors respektive pojkars utveckling och identifikation där den våldsutövande är kvinna, dels 
hur ett barns konsekvenser kan te sig olika om det är pappan som är våldsutsatt av mamman. 
 
Isdal (2017) skriver hur våldets orsaker är tudelad mellan samhällelig påverkan likväl som 
tidigare erfarenheter. Interaktionistiskt perspektiv såväl som genusperspektivet kan vara av 
yttersta vikt att tillämpa och inkludera i beräkningen av barns konsekvenser och påverkan av 
upplevt våld, det för att problematisera och utmana föreställningar och normer i samhället. Det 
tenderar även att resultera i utmanande frågor som vid vissa tillfällen inte har några svar. Det 
går att motivera att det är först då vi utmanar och ifrågasätter som ytterligare kunskap kan 
bildas. Vad är det som gör att männen mer förekommande i filmer framställs som modiga och 
starka till skillnad från kvinnorna, som presenteras som det motsatta och inte sällan 
förekommande i en beroendeställning i förhållande till mannen? Hur påverkas ett barn av att 
ses som ett omöjligt barn av läraren till följd de uttryck av förtvivlan och maktlöshet som våldet 
ger upphov till? Vad kan det tänkas ha för inverkan att en pojke blir lärd att en man ska vara 
stor och stark, medan flickor blir lärda att se pojkars våld mot henne som en beundran? Hur kan 
de tänkbara underliggande kraven kring att uppfylla samhällets förväntningar på individ och 
beteende påverka ett barn som redan lever med ständig osäkerhet och skräck till följd av våld? 
Genom att ständigt ifrågasätta kan vi öka förståelsen och kunskapen om hur genus skapas och 
återskapas i samhället. Detta kan vidare väcka ytterligare frågor som kan vara av vikt att vidare 
studier och forskning undersöker. Det för att det inte går att hitta strategier eller lösningar på 
frågor som inte går att besvara. 
 
Ett flertalet intervjupersoner förklarar hur de många gånger saknar dialog kring en av de 
viktigaste uppgifterna som förälder, nämligen att prata med och underlätta för barnet i sin 
förståelse och utveckling av det inre känslolivet. Det kan tänkas kunna utgöra en av de mest 
väsentliga förebyggande insatserna för våld i nära relation och konsekvenserna av det. Det kan 
också tänkas förebygga det som Isdal (2017) benämner om att våld föder våld. Det finns en 
koppling mellan att bli våldsam och en våldsam hemmiljö i barndomen. I likhet med symbolisk 
interaktionism där barnets identitet formas utefter interaktion med sina föräldrar, andra 
individer och samhället, blir det av vikt att ha en dialog med barnet om sin identitet och känslor. 
Det kan även vara av vikt att föräldrarna har ett transparent förhållningssätt mot barnet vad 
gäller deras egen känslovärld, för att på så vis underlätta barnets utveckling och 
identitetsskapande. Föräldraansvaret är därmed centralt för att minimera de konsekvenser 
våldet kan föra med sig samt för att undvika att ett barn som upplever våld själva senare ska 
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utveckla ett våldsamt beteende. Det handlar kort sagt om att förebygga barnets konsekvenser 
och den våldsamma cirkeln som Isdal (2017) menar att våldet kan leda till. 
 
Den genomförda studien öppnar upp för vidare forskning inom området. Författarna har fört en 
dialog sinsemellan och upplever att studiens framställda resultat kan föra stor meningsfullhet 
med sig. Dels för uppmärksammandet av att det kan finnas skiljaktigheter i hur ett barn reagerar 
av upplevt våld beroende på könstillhörighet. Det motiverar således för att se över de insatser 
som finns i dagsläget och på vilket sätt de svarar upp mot de behov som kan tänkas finnas. Dels 
att vidare undersöka hur barn kan tänkas påverkas av våldet beroende på könstillhörighet av 
våldsutövare respektive våldsutsatt. Med den genomförda studien i beaktning tycks det finnas 
ett flertalet aspekter att inta och vidare undersöka för att få en så omfattande bild av fenomenet 
som är tänkbart möjligt. Författarnas önskan är att denna studie skall kunna utgöra en del av 
detta område och att det senare kan tänkas ligga till grund för ytterligare studier. 
 

Slutsatser 
Forskning likväl som intervjupersoner talar om hur konsekvenserna för barn är desamma 
oavsett om de bevittnat eller själva utsatts för våld i nära relation. De konsekvenser som har 
störst inverkan på ett barns liv är de psykiska, där de mest förekommande konsekvenserna rör 
barnets känslovärld. Samtliga intervjupersoner beskriver hur skuld, skam och självförakt är de 
vanligast förekommande känslorna barnet upplever till följd av våldet, men också hur vanmakt 
och rädsla utgör andra centrala känslor. När våld förekommer ges barnet inte utrymme att 
uttrycka alla sina känslor. När ett barn inte får stöttning och hjälp med att sortera sitt inre och 
sina känslor kan det bli svårt för barnet att själv identifiera vilken känsla barnet erfar och vad 
den betyder. Den initiala, så kallat primära, känslan som ofta utgörs av rädsla, maktlöshet eller 
oro byts ut mot en sekundär känsla som kan vara en utåtvänd ilska eller inåtvänd ångest. 
 
Samstämmigt med tidigare forskning likväl som med intervjupersonerna är att konsekvenserna 
till följd av våldet utgör en betydande del av barnets framtid. Vanligt omnämnt är även hur de 
psykiska konsekvenserna ofta uppmärksammas av omgivningen först då barnet är i säkerhet. 
Konsekvenserna förklaras således som en reaktion av våldet. Det är inte ovanligt att barnet 
upplever en frustration kring det bristfälliga skydd som denne fått; där det är vanligt att barnets 
känslor vänds mot den våldsutsatta föräldern. Dock är det inte enkom mot den våldsutsatta 
föräldern som barnets konsekvenser kan ta sig uttryck mot. Det är även förekommande att det 
utsatta barnet söker hämnd mot den våldsutövande föräldern och vidare brukar våld själv i andra 
nära relationer senare i livet. Våldet riskerar på så vis att föda nytt våld. 
 
Utifrån valda teoretiska utgångspunkter belyses en individs identitet som socialt konstruerad, 
situationsbunden och föränderlig, där det i mångt och mycket handlar om andra individers och 
samhällsnormers påtryckningar och påverkan på individen. I filmer och media framställs 
mannen som våldsutövare och kvinnan som våldsutsatt, vilket kan ha ytterligare inverkan i 
samhällets bild på maskulinitet och femininitet och utgör således grunden för hur barnet ser sig 
självt. Det är inte ovanligt att pojkar kan uppleva en rädsla av att bli som sin våldsutövande 
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pappa. Inte heller är det ovanligt att pojken själv utvecklar ett lika våldsamt beteende utifrån 
både vad som anses maskulint och identifieringen till den våldsutövande pappan. På samma 
sätt kan flickans identifiering med den våldsutsatta mamman i kombination med en upplevd 
rädsla för våldet, senare i livet komma att utsätta sig själv för situationer och relationer där hon 
blir våldsutsatt, till följd av bristande självkänsla och egenvärde. 
 
Samtliga intervjupersoner uttrycker att våldets konsekvenser ter sig individuellt från barn till 
barn, samtidigt som de vid närmare eftertanke nämner hur det finns vissa skillnader utifrån ett 
genusperspektiv. Det kan därmed vara av intresse med vidare forskning avseende hur våldet 
kan angripas utifrån samtliga medverkande faktorer till de konsekvenser studien belyst. 
Avseende barns konsekvenser av våldet har det i övervägande del talats om pojkars 
konsekvenser samt deras relation till sin våldsutövande pappa. Författarna i denna studie har 
funnit hur flickors identifikation till sin våldsutsatta mamma tycks vara en konsekvens av våld. 
I framtida studier kan det vara av intresse att undersöka hur konsekvenserna av våldet kan bli 
för ett barn om den våldsutövande föräldern är av kvinnligt kön. På samma sätt kan det med 
fördel undersökas hur konsekvenserna kan te sig för barn där våldsutövare och våldsutsatt är 
av samma könstillhörighet. Detta för att det först då kan tänkas vara möjligt att se huruvida 
insatser är av tillräcklig omfattning för varje enskild individ. 
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Bilaga 1: Exempel på informationsbrev 
 
Hej X! 
 
Vi är två socionomstuderande vid namn Kataline Östman och Sebastian Johansson. Vi mailar 
dig med anledning av att vi nu skriver kandidatuppsats, varpå vi önskar få med ditt/ert 
perspektiv som en del i uppsatsen. Tanken är att intervjun kommer beröra ett barns 
konsekvenser från att antingen ha bevittnat eller själv blivit utsatt för våld i nära relation. 
 
Har du tid och möjlighet att ställa upp på en intervju? 
 
Självklart kommer du och dina svar att avidentifieras och vi delger dig gärna mer information 
om dina rättigheter som intervjuperson samt upplägg och utformning av intervjun, om du tycker 
att detta låter intressant och som något du vill ställa upp på. 
 
Vi tror att ditt deltagande kommer kunna bidra till en stor nytta för studien. 
Du är välkommen att maila tillbaka på denna mailadress eller ringa på nedanstående nummer 
kring huruvida du är intresserad, så planerar vi in en tid. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kataline Östman, 0704 - XX XX XX 
Sebastian Johansson 
 
Termin 6, socionomprogrammet Umeå Universitet 
katalinee94@gmail.com 
sebastianjohansson@live.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Ramar 

• Tid, sekretess. 
• Förklara syftet med studien: att undersöka hur barn påverkas av att uppleva våld i nära 

relationer utifrån ett genusperspektiv.  
• Fråga om det känns okej att spela in för att vi senare ska kunna transkribera, som vidare 

är allt vi kommer ha med oss i det fortsatta arbetet; där du är avidentifierad. Rätt att få 
ta del av transkriberingen (samt tolkningen av transkriberingen). 

• Informera om att avidentifiera och förvaring av insamlat material samt att materialet 
endast kommer användas till vår kandidatuppsats. 

• Rätt att avbryta intervjun och avbryta medverkan i studien. 
 
Inledande frågor 

• Kan du berätta om verksamheten och din arbetsroll? 
• Vad innebär er verksamhet och din arbetsroll för våld i nära relation? 

 
Intervjufrågor 

• Vilken/vilka metod/er arbetar du utifrån? Vad har du för uppfattning om huruvida 
metoden hjälper? 

• Vilka konsekvenser har du uppmärksammat till följd av en våldsepisod? Sett ur ett 
genusperspektiv? 

• Ser du några återkommande mönster i hur barnet förhåller sig till våldet? Mönster i 
konsekvenser? Sett ur ett genusperspektiv? 

• Ser du några skillnader i hur barnet förhåller sig till våldet? Mönster i konsekvenser? 
Sett ur ett genusperspektiv? 

• Vad är det första du tänker på när vi säger barn i våld i nära relation? 
• På vilket sätt beskrivs våldsepisoderna av barnet? 
• Vad har du för uppfattning om hur barnet hanterar våldsepisoden? Sett ur ett 

genusperspektiv? 
• Vad har du för uppfattning kring vilken påverkan våldsepisoden har för barnet senare i 

livet? 
• Hur tänker du kring huruvida våld föder våld? 
• Vilket behov ser du av skilda insatser utifrån ett genusperspektiv? 
• Vilka förbättringsområden ser du att det finns vad gäller vad barnen behöver? 

 


