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Sammanfattning 

Barn som bevittnat våld mot en nära anhörig kallas de glömda barnen. 

Uppskattningsvis upplever mellan 100 000 och 200 000 barn i Sverige våld i 

familjen. Enligt socialtjänsten är dessa barn brottsoffer, men inte enligt polisen. I 

undersökningar som gjorts gällande misshandlade kvinnor har framkommit att 

många barn varit närvarande när misshandeln skett. Det har även visat sig att 

mönstret upprepat sig när barnen vuxit upp och själva får relationer. Om 

föräldrarna separerar och har gemensam vårdnad krävs samtycke av båda 

vårdnadshavarna för att barnet ska få behandling för sina upplevelser. Syftet med 

den här rapporten är att ta reda på hur barnen påverkas samt om konsekvenserna 

för barnen kan minska genom behandling och polisens arbete. Rapporten har 

grundats på litteratur och intervjuer med behandlingspersonal på Delfinen och 

BUP samt en barnutredare på polisen. För att barnen ska få hjälp måste de 

uppmärksammas. Poliser som kommer till en adress där barn kan ha bevittnat våld 

måste anmäla detta till socialtjänsten. Det behövs en lagändring om att båda 

vårdnadshavarnas samtycke inte ska behöva gälla för att barnet ska kunna få 

behandling. Det behövs även en lagändring så att barn som bevittnat våld blir 

brottsoffer även för polisen så att arbetsrutiner gällande dessa barn kan utarbetas. 

Detta skulle innebära att barnen synliggörs och att fler av barnen skulle få hjälp 

med att bearbeta sina upplevelser. 
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1 Inledning 

”Det finns stunder då livet är underbart men det ändras ofta väldigt snabbt. Jag har 

ofta suttit på mitt rum och gråtit för att jag hört min mamma skrika av slag på hela 

kroppen. Det finns nätter som jag inte kunnat sova på grund av skrik och bråk. Det 

finns fortfarande drömmar som får mig att skrika högt av skräck.” 

 Flicka, 15 år1 

Barn som under sin uppväxt tvingas bevittna att pappa misshandlar mamma kallas 

”de glömda”, ”de icke-erkända”, ”de passiva” eller ”de tysta” offren2. När polisen 

kommer till ett familjebråk kan de primära förstahandsåtgärderna resultera i att 

pappan grips och mamman förhörs vilket kan medföra att barnen hamnar i 

skymundan. Att uppmärksamma dessa barn är viktigt. Polisen som kommer till 

deras hem kan vara den första person som får veta familjens hemlighet och det är 

därför viktigt att polisen gör sitt bästa för att barnens upplevda trauma inte ska bli 

ett livslångt lidande. 

Poliser bör ha kunskap om hur dessa barn kan reagera och vad det finns för hjälp att 

få. Om barnen på ett tidigt stadium får hjälp att bearbeta sina upplevelser ökar deras 

chans att kunna leva ett normalt liv. Bearbetas inte deras trauma är risken stor att de 

kommer att må väldigt dåligt3 samt att de senare i livet själva kan hamna i liknande 

situationer, till exempel att sönerna tar efter pappans kontrollstrategi och 

rollmodell4. Med kunskap om dessa barns situation har poliser möjlighet att påverka 

barnens framtid. 

1.1 Bakgrund 

Barns och ungas rättigheter har de senaste åren uppmärksammats alltmer. En 

bidragande orsak till detta är FN:s konvention om barns rättigheter 

(Barnkonventionen) som antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. 

Denna implementerades 1990 i Sverige. Barnkonventionen tar bland annat upp 

artikel 3 som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Den tar även upp 
                                                
1 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
2 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
3 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
4 Metell, B m fl, Barn som ser pappa slå (2002) 
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artikel 19 som talar om att det finns en skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder 

som finns för att skydda barn mot alla former av fysiskt och psykiskt våld medan 

barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns vård. Enligt artikel 39 har barnet rätt 

till rehabilitering och återanpassning som ska ske i en miljö som gynnar barnets 

hälsa, självrespekt och värdighet5.  

Det har upptäckts hur skadligt det är för barn att växa upp i en familj där pappa slår 

mamma och barnen tvingas bevittna detta. Dessa barn har likartade reaktioner som 

barn som själva utsatts för brott och är i samma behov av stöd6. Idag finns inga 

exakta uppgifter om hur många barn det gäller, men uppskattningsvis handlar det 

om mellan 100 000 och 200 000 barn som upplever våld i familjen7. I en 

undersökning som gjorts med barn i mellanstadiet uppgav cirka tio procent av 

barnen att det hänt att föräldrarna slagit varandra. I åtta fall av tio har barnen 

bevittnat detta8. I en undersökning med elever i gymnasiet uppgav 21 procent att de 

bevittnat våld i hemmet, varav fyra procent ofta. Bland dem som ofta upplevt våld i 

hemmet har tre fjärdedelar någon gång känt sig hotade och mer än hälften av dem 

har känt sig hotade sju gånger eller mer9. 

Ett barn som tvingas bevittna våld i sin närhet eller lever i en miljö där våld och hot 

om våld förekommer utsätts ofta för psykiskt våld10, vilket bland annat innebär att 

barnet tvingas se på när mamma blir slagen, hotad och förnedrad11. Dessa barn är 

brottsoffer enligt Socialtjänstlagen och socialtjänsten ansvarar för att de får stöd och 

hjälp12. För att kunna agera måste socialtjänsten få kännedom om barn som bevittnat 

våld. 1996 gjorde Rädda Barnen en undersökning13 om hur socialtjänsten agerade i 

dessa ärenden. Det visade sig att socialtjänsten endast fått kännedom om 20 

polisanmälningar av 72 gällande misstänkt kvinnomisshandel där barn bevittnat 

våld. Av dessa 20 erbjöds 18 skydd eller bearbetning av det som hänt. Av 

                                                
5 FN:s konvention om barnets rättigheter, (2000) 
6 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (2005), s 9 
7 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
8 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
9 Weinehall, K, Gymnasieelevers möten med våld - i hemmet, i skolan och på fritiden (1999) 
10 Promemoria Ds: 2004:56, s 35 
11 Arnell, A och Ekbom, I, Och han sparkade mamma… (1999) 
12 Socialtjänstlagen 5 kap 11 § (2006) 
13 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
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anmälningarna framkom att åtta barn själv utsatts för våld och endast ett av dessa 

fall kom fram till socialtjänsten. 

I en undersökning av 394 barn till misshandlade kvinnor som Else Christensen 

gjort14 hade 85 procent av barnen befunnit sig i samma rum som där misshandeln 

pågick, 13 procent kunde se eller höra vad som hände och bara 2 procent av barnen 

var frånvarande.  Av dessa barn blev 25 procent själva slagna. I en annan 

undersökning som gjordes 1995 av Margareta Hydén15 gällande misshandlade 

kvinnor framkom det att av 141 anmälningar fanns 122 barn med. Av dessa hade 69 

procent varit närvarande när våldet skedde och 67 procent hade hört allvarliga 

verbala hot riktade mot mamman. Katarina Weinehall har i sin avhandling 

djupintervjuat 15 ungdomar som växt upp i hem där det pågått mycket grovt våld. 

Av dessa ungdomar var 14 övertygade om att deras pappa skulle döda dem och 

resten av familjen. De ansåg att de överlevt på grund av att mamman lyckats skydda 

dem. Ungdomarna kände ett starkt hat mot pappan, men kunde ha varma känslor för 

honom när han var nykter. Mot mamman kände de en stark kärlek, men var även 

besvikna över att hon inte lyckats skydda dem mot våldet eller kunnat lämna 

pappan. Ungdomarna tyckte det var värst att inte kunna göra något samt att inte veta 

när pappan skulle bli våldsam. Familjen fick ofta flytta och barnen tvingades byta 

skola och kamrater. Detta resulterade i att många av ungdomarna även blev 

mobbade i skolan. Den traumatiska uppväxten gjorde att ungdomarna ofta kände sig 

osäkra, annorlunda och deprimerade16. När de själva började få relationer upprepade 

sig mönstret. Hälften av flickorna hade blivit misshandlade av sina pojkvänner och 

samtliga pojkar hade någon gång misshandlat sin flickvän17.  

Om föräldrarna separerar ska den förälder som bor tillsammans med barnet så långt 

det är möjligt se till att barnets behov av umgänge med den andra föräldern 

tillgodoses18. För att barnet ska få behandling för sina upplevelser krävs att båda 

                                                
14 Christensen refererat från Arnell & Ekblom, och han sparkade mamma…(1999), s 30 
15 Hydén refererat från Arnell & Ekblom, och han sparkade mamma…(1999), s 30 
16 Arnell, A och Ekbom, I, och han sparkade mamma… (1999), s 31 
17 Weinehall, K, Att växa upp i våldets närhet (1997), s 172 
18 Föräldrabalken 15 § 



 4 

vårdnadshavarna godkänner det. Detta har ofta resulterat i att pappan stoppat barnets 

möjlighet att få behandling19. 

Barn som växer upp i familjer där mamma misshandlas av pappa är bortglömda. 

Samhället och alla vuxna vet att de finns och hur de har det, men väljer trots det att 

blunda20. Om dessa barn handlar denna rapport. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att ta reda på vad som kan göras för att hjälpa barn som 

bevittnat våld i hemmet med att bearbeta sina upplevelser. Målet med rapporten är 

även att undersöka hur dessa barn påverkas samt om konsekvenserna för dessa barn 

kan minska genom behandling och polisens arbete.  

1.3  Frågeställningar 

• Hur påverkas barn av att bevittna att pappa misshandlar mamma? 

• Hur kan konsekvenserna av hur barnen påverkas minska genom behandling och 

polisens arbete? 

1.4  Avgränsningar 

För att begränsa omfattningen på arbetet har endast intervjuats två personer som 

arbetar med olika behandlingar av barn som bevittnat våld i Umeå. Dessutom har en 

barnutredare på polisen i Umeå intervjuats.  Att avgränsningen skett till att endast 

gälla intervjupersoner i Umeå beror främst på att det underlättat arbetet eftersom jag 

själv befunnit mig i där.   

1.5 Tillvägagångssätt 

Till att börja med användes ”Barnkonventionen” för att kolla upp vad ett barn har 

för rättigheter. För att ta reda på hur många barn det kan röra sig om som bevittnat 

våld i hemmet har jag använt mig av en avhandling där 15 ungdomar intervjuats om 

hur det är att växa upp i våldets närhet och en undersökning gjord med 

gymnasieelever om deras möten med våld i hemmet samt Rädda Barnens bok ”och 

han sparkade mamma”… Även Rädda Barnens ”Anmälningarna som försvann” har 
                                                
19 Socialstyrelsen, Barn i skuggan av våldet (2002) 
20 Weinehall refererat från Arnell, A och Ekbom, I, och han sparkade mamma… (1999), s 31 
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använts för att reda ut varför socialtjänsten inte får kännedom om dessa barn. För att 

ta reda på hur barn som bevittnat våld i hemmet påverkas har jag till stor del nyttjat 

mig av Rädda Barnens bok ”och han sparkade mamma…” Även boken ”Barn som 

ser pappa slå”, Socialstyrelsens ”Barn i skuggan av våldet” och ”När mamma blir 

slagen” har begagnats för att ta reda på hur dessa barn påverkas. För att reda ut om 

barn som bevittnat våld i hemmet själva kan hamna i likadana situationer som vuxen 

har jag utgått ifrån Sarneckis bok ”Introduktion till kriminologi”. I arbetet har jag 

även använt mig av justitiedepartementets promemoria ”Barnen i brottets skugga” 

samt en parlamentarisk utredning om barnmisshandel. Även lagtexter i 

Socialtjänstlagen och Föräldrabalken har använts för att förstå problematiken 

gällande barn som bevittnat våld i hemmet. 

För att samla in datamaterial har jag intervjuat Carina Lindholm, som arbetar på 

Delfinen – en verksamhet om barn som bevittnat våld i hemmet, och en kurator på 

BUP, som vill vara anonym och kommer därför inte att nämnas vid namn. Dessa 

personer arbetar med behandling av barn som bevittnat våld i hemmet och genom 

dem har jag undersökt hur dessa barn påverkas om de inte får hjälp samt hur 

behandlingen går till. En barnutredare, Britt Fredriksson, på polisen i Umeå har 

också intervjuats för att reda ut vad polisen kan göra för dessa barn. I samtliga 

intervjuer har undersökts om våldsmönstret gått i arv samt vilka förstahandsåtgärder 

som är viktiga för polisen att göra när de kommer till en adress där barn kan ha 

bevittnat våld.  Intervjuerna har sedan jämförts med det fakta som hittats för att 

klargöra om verkligheten förhåller sig som litteraturen säger. Problemet med 

datamaterialet är att fler intervjuer skulle ha hållits med olika personer för att kunna 

få en ännu större bild av hur verkligheten är.  
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2  Teori 

Det här kapitlet tar upp hur barn som bevittnar våld i hemmet påverkas. Även teorin 

om differentiella associationer förklaras som klargör hur dessa barn i vuxen ålder 

kan ta efter föräldrarnas beteende.  

2.1 Hur barn påverkas av att bevittna att pappa misshandlar mamma 

Barn som bevittnar att pappa slår mamma har liknande erfarenheter med barn som 

har en eller två föräldrar som är alkoholiserade, psykiskt sjuka eller utsätter barnet 

för sexuella övergrepp. Gemensamt för barnen är att de är beroende av föräldrar 

som sviker dem och inte tillgodoser deras behov av omsorg samt att en eller båda 

föräldrarna utför handlingar som är skamfyllda21. 

I de flesta familjer pratar man inte om våldet som sker hemma. Föräldrarna låtsas 

som om ingenting hänt och förnekar det som sker inför barnen. Barnen lär sig att 

det som händer är något man håller tyst om och inte berättar för utomstående. De lär 

sig också att våld är något som en vuxen får använda för att få sin vilja igenom. 

Detta gör att barnen tystnar, förtränger sina minnen och inte vågar tro på det de sett. 

Barn till misshandlade kvinnor tar ofta på sig skulden för misshandeln22. 

Att tvingas se på när mamma blir slagen, hotad och förnedrad är bland det svåraste 

ett barn kan uppleva och räknas som psykisk misshandel. Alltför många barn 

tvingas leva med hot som till exempel att pappa ska döda mamma, sig själv eller 

hela familjen. Barnet får en känsla av maktlöshet när det inte kan stoppa våldet, 

vilket kommer att forma hela dess uppväxt. Familjen blir inte den trygga plats som 

barnet behöver och tilliten till föräldrarna förstörs. Upplevelsen beskrivs som ett 

trauma som medför att olika fysiska och psykiska reaktioner utlöses23. 

De barn som bevittnat våld i hemmet kan drabbas av hälsoproblem som astma, 

eksem, magont, illamående, hjärtklappning, snabbare andning, sömnsvårigheter, 

huvudvärk, och ätstörningar samt långvariga psykiska problem som depression, 

ångest, självdestruktivitet, aggressivitet, svårigheter i umgänget med andra barn 
                                                
21 Metell, B m fl, Barn som ser pappa slå (2002) 
22 Socialstyrelsen, I skuggan av våldet (2002), s 15 
23 Arnell, A och Ekbom, I, och han sparkade mamma… (1999) 
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samt koncentrationssvårigheter24. En del reagerar med att vilja fly eller skrika, 

andra blir helt passiva och ”förlamade av skräck”. Efter händelsen kan barnets 

kropp börja skaka25. Barnet kan också bli hyperaktivt eftersom det tvingas leva i en 

ständig beredskap för att snabbt kunna upptäcka tecken på fara. Barnets 

personlighet kan förändras till att bli mer rädd, vaksam samt att tilltron till andra 

människor försvinner. Barnet kan också utveckla en större aggressivitet samt stänga 

av sina känslor. Det finns en skillnad mellan könen. Flickor verkar ta kraftigt 

avstånd från våldet samt utveckla symptom som depression och låg självkänsla. 

Pojkar tar i stället ställning för våldet och utvecklar ett aggressivt beteende, som 

bidrar till att öka självkänslan26.    

En del barn som bevittnat att mamma blivit slagen av pappa kan drabbas av 

posttraumatiskt stressyndrom vilket innebär att barnet inte kommer ur det 

traumatiska tillståndet. Orsaken kan vara att barnet bevittnat våld upprepade gånger 

och därför inte får möjlighet att bearbeta det som hänt eller att tidigare kriser 

aktualiseras igen eller att det sociala nätverket inte räcker till för att kunna ge stöd. 

Ett barn som får diagnosen posttraumatiskt stressyndrom måste själv ha varit med 

om eller bevittnat händelsen och ha reagerat med fruktan och hjälplöshet. Dessutom 

ska tre slag av symptom ha uppkommit. Den första typen av symptom ska bland 

annat vara att barnet upplever händelsen på nytt genom återkommande mardrömmar 

eller att återuppleva händelsen i sin lek. Den andra typen av symptom är 

undvikande och apati som till exempel tankar och känslor som rör den traumatiska 

händelsen eller undvikande av platser och personer som kan påminna om det som 

hänt eller att barnet tar avstånd från andra. Den tredje typen av symptom är till 

exempel svårigheter att somna eller sova hela natten, irritation, ilska eller 

koncentrationssvårigheter samt vara uppmärksamhetskrävande 27. 

Barn utvecklar olika psykiska försvar för att orka stå ut med den ångest och rädsla 

de känner. Det kan vara förnekande och isolering av känslor. Barnet kan också 

”koppla bort” de obehagliga minnesbilderna vilket hjälper till att bearbeta ångesten i 

mindre proportioner och barnet kan då lättare stå ut med rädslan. Om barnet 

                                                
24 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
25 Arnell, A och Ekbom, I, och han sparkade mamma… (1999) 
26 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
27 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
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förnekar våldet finns det risk att det blir svårare att bearbeta det som framkallat 

ångesten. När barnet är vuxet kan det fortsätta förneka våldssituationer och kan då 

få svårt att förstå när en farlig situation uppkommer28. Det finns även en risk för att 

de barn som växer upp i hem där misshandel förekommer i vuxen ålder utsätter 

andra för liknande brott. Att ge alla barn som bevittnat våld behandling innebär en 

möjlighet att bryta det sociala arvet29. 

2.2  Teorin om differentiella associationer 

Edwin Sutherlands teori om differentiella associationer innehåller olika synsätt om 

en process som leder till att en person begår brottsliga handlingar30. 

Brottsligt beteende är inlärt och sker genom samspel med andra personer i en 

kommunikationsprocess. Det mesta av den brottsliga inlärningen sker i grupper där 

man har en nära och personlig relation till varandra. Inlärningen av brottsligt 

beteende består av tekniker om hur man begår brott och motiv till den aktuella 

brottsligheten, skäl, effektiviseringar och attityder. Motiven till om man kan bryta 

mot lagen eller inte lärs in genom relationer till andra individer i personens 

omgivning. Personen begår brott om förklaringar som är fördelaktiga för brottsligt 

beteende tar överhand över förklaringar som är fördelaktiga för likformigt beteende. 

Den viktigaste utgångspunkten i teorin är att allt brottsligt beteende är inlärt och att 

inlärningen i första hand sker från människor som står personen nära. 

Teorin kan tillämpas på barn som bevittnat våld i hemmet. Det våld pappan utövar 

på mamman påverkar relationen han har till sitt barn, vilken slags rollmodell han 

blir och vad barnet tänker om hur män är och bör vara. Pappan har antingen 

distanserat sig psykiskt eller varit fysiskt frånvarande eller varit väldigt närvarande 

men på ett kontrollerande och dominerande sätt. Pappan har inte tagit hänsyn till 

barnets behov, vilket skapar maktlöshet och förvirring samt brist på engagemang 

från pappan. När pappan inte ifrågasätter sina destruktiva sätt att relatera till sitt 

barn och inte klarar av att hantera sin egen vanmakt, ökar barnets maktlöshet. 

Därmed ökar även risken för att barnet införlivar pappans åsikt som en del av sin 

                                                
28 Arnell, A och Ekbom, I, och han sparkade mamma… (1999), s 22 
29 Socialstyrelsen, Barn i skuggan av våldet (2002), s 16 
30 Sarnecki, J, Introduktion till kriminologi (2003), s 154 
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egen personlighet och lär sig pappans kontrollstrategi och rollmodell31. Enligt teorin 

riskerar barnet i vuxen ålder att begå brott om ett felaktigt beteende tar överhand 

över ett likformigt beteende. Eftersom barnet lärt sig pappans felaktiga beteende är 

risken större att det tar överhand över det likformiga beteendet. Denna 

inlärningsprocess kan brytas genom behandling där pappan får bearbeta sina egna 

barndomsupplevelser32. 

3  Resultat 

I det här kapitlet redovisas intervjuer med Carina Lindholm som arbetar på 

Delfinen, (kallas i intervjun för ”Delfinen”), en verksamhet om barn som bevittnat 

våld i hemmet, och en kurator på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin, 

intervjupersonen kallas i intervjun för ”BUP”). Dessa två intervjuer ska klargöra hur 

barnen påverkas av att bevittna våld i hemmet samt förklara hur dessa barn kan 

hjälpas genom behandling. Slutligen ges en intervju med Britt Fredriksson, en 

barnutredare på polisen (kallas i intervjun för ”barnutredaren”) för att ta reda på hur 

polisen arbetar med dessa barn. I samtliga intervjuer har undersökts om barn som 

bevittnat våld ger stöd till teorin om differentiella associationer genom att dessa 

barn i vuxen ålder riskerar att ta efter föräldrarnas beteende. Det har även 

efterforskats från alla intervjupersoner vilka förstahandsåtgärder som bör göras för 

poliser som kommer till en adress där barn bevittnat våld.  

3.1  Intervjuer med ”Delfinen” och ”BUP”  

 Hur barnet påverkas 

På frågan om vilka konsekvenser det kan bli för barn som inte bearbetar sina 

upplevelser säger ”Delfinen” att hon inte kan uttala sig om det eftersom ”Delfinen” 

endast träffat två barn än så länge. 

Enligt ”BUP” kan barn som inte bearbetar sina upplevelser bli aggressiva, 

okoncentrerade, få svårt att sova, lätt hamna i konflikter med andra vilket i sin tur 

påverkar hemförhållandet och skolarbetet. Barnet har svårt att lita på vuxna och 

tycker inte det är någon idé att berätta, vilket resulterar i att barnet inte får hjälp. 

                                                
31 Metell, B m fl, Barn som ser pappa slå (2002 
32 Metell, B m fl, Barn som ser pappa slå (2002 
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Barnet är lojalt med familjen vilket gör att det är svårt att få barnet att våga berätta. 

BUP arbetar med ungefär lika många flickor som pojkar. Den största skillnaden som 

de märkt är att den största gruppen pojkar finns i ålder 8-10 år. Denna grupp är mest 

utåtagerande och det sker mycket konflikter i skolan och hemmet. Den andra stora 

gruppen är tonårsflickor som skadar sig själv eller är deprimerade. Det är lättare att 

hjälpa de barn som agerar utåt, till exempel blir aggressiva, eftersom det är 

vanligare att man lägger märke till dessa barn, än de barn som agerar inåt, till 

exempel sluter sig inom sig själv, eftersom det är svårt att se att dessa barn har det 

jobbigt. Är barnet inåtagerande lägger det skulden på sig själv. När barnet blir 

tonåring kan det bli lättare att få denne att berätta eftersom det inte längre står ut 

med att ha det som det har det.  

 Barnets relation till föräldrarna 

På frågan om hur barnens relation till föräldrarna är citerar ”Delfinen” ur boken 

”och han sparkade mamma…”. ”Livsvillkoren i utsatta familjer kännetecknas av en 

otrygg anknytning mellan barn och föräldrar, bristande kontinuitet och 

kommunikation och brist på stimulans. Ofta lever familjen periodvis under kaotiska 

förhållanden och med svåra konflikter mellan familjemedlemmarna”.  

”BUP” berättar att barnets relation till föräldrarna påverkar konflikterna i familjen 

eftersom mamman som utsätts för våld i hemmet tvingas ha fokus på mannen för att 

kunna förutse vad som kan hända. Det blir då mindre fokus på barnen, vilket gör att 

barnen kan hamna i konflikt med varandra eftersom de inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet av föräldrarna.   

 Behandling 

Familjer med barn som bevittnat våld i hemmet får kännedom om Delfinen genom 

bland annat polisen, kvinnojouren, socialtjänsten och massmedia. Mamman kan 

sedan ringa själv och det kostar ingenting att delta. För att barnet ska få behandling 

krävs att båda vårdnadshavarna godkänner behandlingen. ”Delfinen” säger att det 

kan uppstå problem när godkännande krävs av båda vårdnadshavarna men att det 

inte behöver göra det eftersom kriteriet för krissamtal är att våldet måste ha upphört. 

Eftersom projektet Delfinen är relativt nytt (2007) har det endast kommit tre till fyra 

mammor hittills till Delfinen och samtliga har separerat från mannen. 
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”Delfinen” berättar att Delfinen arbetar med barn som bevittnat våld i hemmet enligt 

Trappan-modellen med krisbearbetande samtal med barn i åldrar 4-12 år. 

Behandlingen brukar innefatta åtta till tio samtal. Det första samtalet sker bara med 

mamman. Personen som arbetar med de krisbearbetande samtalen frågar mamman 

vad som har hänt och försöker få hennes berättelse så detaljrik som möjligt, speciellt 

om våldshändelserna. Det viktigaste är att kontrollera vilket skydd barnet har. Om 

barnet inte har skydd och eventuellt fortfarande är utsatt för våld kan man inte 

använda Trappan-modellen eftersom pappan kan utnyttja situationen och utsätta 

barnet för till exempel våld. I nästa samtal är både mamman och barnet med. Barnet 

ska då få höra av mamman att hon godkänner att barnet går i dessa samtal. Sedan 

börjar den person som håller i krissamtalen att bara träffa barnet. Personen talar om 

för barnet redan i början att det endast är barnet och personen som håller i 

krissamtalen som får veta vad de gör, inte föräldrarna. Det är ett sätt att skydda 

barnet så samtalen inte kommer i orätta händer, till exempel att pappan får höra talas 

om det och utsätter barnet för något. Barnet går själv på fem till sex samtal. 

Personen som håller i krissamtalen tar sedan reda på vad barnet vill att mamman ska 

få veta. Därefter har man ett avslutande samtal där både mamman och barnet är 

med. I det samtalet är personen som hållit i krissamtalen barnets röst och framför 

det barnet vill att mamman ska veta. Poängen med Trappan-modellen är att den har 

en trappstegsrekonstruktion där barnet ska kunna rekonstruera en våldsam händelse 

och genom det kunna bearbeta sina upplevelser. ”Delfinen” ser inga brister med 

modellen just nu eftersom den är arbetad med i många år på andra ställen och den 

har visat sig fungera väldigt bra.  

”BUP” berättar att BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) arbetar med barn som är 

mellan 0-18 år. BUP får kännedom om barn som bevittnat våld i familjer genom att 

föräldrarna ringer, genom remiss från socialtjänsten eller via Barnahus33. För att 

barnet ska få behandling på BUP krävs samtycke av båda vårdnadshavarna. Det 

diskuteras en lagändring om detta. Om en vårdnadshavare vägrar ge samtycke till att 

barnet ska få behandling får BUP inte ta emot barnet. Det är dock inte så vanligt att 

en vårdnadshavare nekar barnet behandling. Om BUP tycker att ärendet är så 
                                                
33 Ett myndighetssamarbete mellan bland annat socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten och Västerbottens 
landsting med målsättning att utredningar som görs i samband med ett barn som misstänks vara utsatt för brott 
ska anpassas till barnet och hålls på ett och samma ställe. Här hålls polisförhör, utredning, krissamtal, 
barnsamtal, läkarundersökning och familje/föräldrasamtal. 
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allvarligt att de anser att behandling behövs gör BUP en anmälan till socialtjänsten 

som tar över ärendet.   

”BUP” berättar vidare att BUP arbetar med familjeinriktad behandling där man 

träffar hela familjen tillsammans och samtalar. En vanlig uppläggning av 

behandlingen är att personalen först samtalar med familjen, sedan exempelvis tre 

tillfällen med barnet och avslutningsvis med familjen igen. Finns det mycket 

konflikter i familjen arbetar man med hela familjen. Har barnet själv blivit utsatt för 

våld eller övergrepp ges mer tid för stöd och samtal både genom familjeterapi och 

enskilda samtal med barnet.  

Barn som levt länge under svåra förhållanden kan, enligt ”BUP”, få minnesluckor, 

bli deprimerade, få svårt att sova och få mardrömmar man inte kan styra över vilket 

kan få en allvarlig påverkan på barnet. Dessa symptom gör att vardagslivet störs och 

de kan inte koncentrera sig. Med dessa barn arbetar BUP enligt en arbetsmodell som 

heter EMDR34 (Eye movement desensitization and reprocessing). Behandlingen tar 

olika lång tid beroende på hur barnets situation ser ut runtomkring. Har barnet stöd 

av någon förälder? Stör den som utövat våldet barnet eller sitter denne i fängelse? 

Det som avgör att behandlingen upphör är om det är tryggt för barnet att avsluta 

behandlingen, det vill säga när mardrömmarna minskat och minnesbilderna 

försvunnit. Enligt ”BUP” är EMDR en bra metod att arbeta efter.  

 Skillnad i barnets beteende efter behandling 

”Delfinen” har bara behandlat två barn än så länge men känner till att det är läkande 

för barn att få berätta om traumat och få ett sammanhang om vad som hänt samt en 

rekonstruktion av händelsen. ”Delfinen” berättar att både personal på Delfinen, 

föräldrarna och barnet bekräftar att det blivit skillnad i barnets beteende efter en tids 

behandling. Barnet är mer harmoniskt och har inte mardrömmar samt att barnet har 

lättare att koncentrera sig och är gladare.  

                                                
34 Patienten uppmuntras att identifiera olika aspekter av det traumatiska minnet. Därefter vidtar bearbetningen. 
Patienten uppmanas att fokusera på den störande bilden, den negativa tanken och de kroppsliga sensationerna 
som är förknippade med minnet. Samtidigt för terapeuten sin hand fram och tillbaka framför patientens 
ansikte medan patienten följer handens rörelse med ögonen. Alternativ till ögonrörelser är ljudsignaler eller 
taktil stimulering. Efter ca 30–40 sekunder avbryts stimuleringen, och patienten får berätta om de tankar, 
minnesbilder, känslor eller kroppsliga sensationer som aktiverats. Processen upprepas tills ångestnivån har 
reducerats maximalt. 
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”BUP” säger att efter att barnet genomgått en tids behandling känner det sig 

lugnare, får lättare att koncentrera sig och sover bättre vilket resulterar i att det blir 

mindre konflikter i familjen.   

 Upprepar sig våldsmönstret? 

”Delfinen” svarar på frågan att i vuxen ålder kan mönstret upprepa sig för en del 

men inte för andra på så sätt att de som bevittnat våld som barn kan utsätta andra 

människor för samma sak som de själva blivit utsatta för. De som upprepar mönstret 

får ett så kallat upprepningstvång. Detta innebär att de i vuxen ålder försöker lösa ett 

gammalt trauma/konflikt fastän de inte är medveten om att de varit utsatta för något 

och gör samma sak själv. 

”BUP” säger att om barnet växer upp utan att få hjälp är det lätt att i vuxen ålder 

upprepa samma mönster eftersom man känner igen det från sin egen uppväxt. Man 

är van att ha det våldsamt hemma och man känner igen situationen och tror att det 

ska vara så. När en vuxen kvinna varit tillsammans med en våldsam man och 

förhållandet tar slut, söker sig kvinnan ofta till en ny man med likadana problem. 

Om kvinnan fått behandling är hon mer uppmärksam eftersom hon har fått ett annat 

värde på sig själv och kan då få en bättre relation med en man som inte beter sig illa. 

 Viktiga förstahandsåtgärder för polisen 

När polisen kommer till ett hem där kvinnomisshandel pågår och barn befinner sig 

tycker ”Delfinen” att poliser bör tänka på var barnen finns och hur de är skyddade. 

Barn som har uppmärksammats av polisen har sagt att ”polisen hjälpte mig och tog 

hand om mig”. Barnet tycker att polisen är dess räddare. Det är viktigt att bry sig om 

barnet, se det och prata med det. Det är mycket viktigt att tala om för barnet att det 

som har hänt inte är barnets fel eftersom barn är bra på att ta på sig skuld. Om en 

auktoritet, till exempel en polis, talar om för barnet att det inte är barnets fel kan 

barnets skuldkänsla minska. Gällande utredning av brott om kvinnomisshandel bör 

handläggningen gå skyndsamt. Den utsatta kvinnan vågar och orkar inte fullfölja 

utredningen, både på grund av rädsla och på grund av att hon inte kan hålla 

händelsen aktuell.  
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”BUP” säger att det är viktigt att barnet får veta att polisen kommit dit därför att det 

varit bråkigt. Polisen bör också berätta att de är där för att lugna ner situationen och 

kontrollera vad som hänt. Polisen bör visa att de är ett stöd för barnet. Det har hänt 

att föräldrar skrämt barnet med polisen, socialtjänsten och BUP eftersom föräldern 

inte vill att barnet ska berätta för någon vad som pågår hemma. Barnet kan då 

uppfatta polisen som ett hot när de kommer hem till dem. Det är viktigt att polisen 

uppmärksammar att det finns barn i familjen och anmäler det till socialtjänsten 

oavsett om barnet är hemma eller inte. Polisen kan även fråga barnet om det finns 

någon som barnet kan känna sig trygg med och som det kan lita på. Om föräldrarna 

samtycker borde barnet få åka till den personen och sova över där åtminstone den 

första natten efter bråket. Om polisen däremot griper mannen blir det lugnt hemma 

för barnet. Om händelsen är jätteallvarlig kan polisen kontakta sociala beredskapen 

(socialtjänstens jourverksamhet som finns tillgänglig när socialkontoret är stängt).  

När polisen utreder ärenden med kvinnomisshandel där barn funnits i hemmet säger 

”BUP” att det är viktigt att man talar om för barnet varför man träffas och vad man 

planerar att göra. Då blir barnet tryggare. Det är viktigt för barnet att få veta vad 

som händer med pappa, till exempel att andra vuxna ska hjälpa pappa, eller att man 

förklarar hur det ser ut på häktet, till exempel att pappa har ett rum, kläder, får mat, 

läsa tidningar och titta på TV.   

3.2  Intervju med ”barnutredaren” på polisen i Umeå 

 Barn som bevittnat våld är inte brottsoffer hos polisen 

”Barnutredaren” förklarar att barn som bevittnat våld inte är målsäganden utan 

vittnen, men det har diskuterats om att barn som bevittnat våld ska bli ett nytt brott. 

Det är ett problem att hantera barnen ur brottssynpunkt eftersom barnen inte är 

skyldig att vittna mot föräldrarna. Det saknas dessutom rutiner om vad som ska 

göras med dessa barn och polisen är dålig på att lyfta fram barn som bevittnat våld i 

hemmet.  

 Polisförhör med barn 

”Barnutredaren” säger att den som förhör ett barn ska försöka få fram en berättelse 

som ska vara spontan, sammanhängande och detaljrik. Förhörsledaren får inte ställa 
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ledande frågor. Barnet ska lämna sin berättelse utifrån öppna frågor där 

förhörsledaren till exempel frågar ”vad som hände”. Därefter kan förhörsledaren 

ställa öppna kompletterande frågor och uppföljningsfrågor om hur, var och när, till 

exempel: Hur gick det till? Var träffade slaget?  Vad hände då? Informationen ska 

komma från barnet. Förhörsledaren ber barnet berätta mer. Det ska vara barnets ord. 

Det är viktigt att skriva ner vad barnet säger i barnets egna ord och inte använda 

polistermer. Barnet ska citeras för att undvika onödiga antaganden. Polisförhör har 

en terapeutisk verkan genom att barnet får berätta. Om barnet berättat första gången 

blir det lättare sedan. 

 Viktiga förstahandsåtgärder för polisen 

På frågan om vilka förstahandsåtgärder som bör vidtas när en patrull kommer till en 

adress där det förekommer kvinnomisshandel och barnen bevittnat detta säger 

”barnutredaren” att det är viktigt att undersöka om det finns barn i familjen. Man 

kollar till exempel om det finns barnrum och leksaker. Man frågar föräldrarna var 

barnet/barnen är samt hur ofta det är så här hemma. ”Har barnen sett något?” Träffar 

man barnet är det viktigt att tänka på att ”nu är jag den första polis som barnet 

träffar”. Det är viktigt att barnet får förtroende för polisen genom att ge barnet 

information om att polisen inte är farlig. Gör man det har barnet en möjlighet att 

berätta vad som hänt. Har barnet från början fått bra kontakt med polisen underlättar 

det sedan när en barnutredare får ärendet. Man får förklara för barnet vad som hänt 

och vad som ska hända så barnet får veta att polisen är där för att hjälpa till. Man 

förklarar att det finns olika typer av poliser, till exempel ordningspoliser och de som 

jobbar med barn. Man ska vara öppen och ärlig mot barn.  Polisen på plats kan 

förklara för barnet vilka olika alternativ som kan hända men man ska aldrig lova 

sådant som inte säkert kan hållas. Gränsen mellan att förhöra och prata med barn är 

att förhör är mer inriktat på brottet. Polisen ska undvika att ställa detaljrika frågor 

om brottet till barnet. Om barnen far illa ska polisen skriva en promemoria till 

socialtjänsten där man informera dem om situationen. Om barnet har sagt något ska 

polisen skriva ner det i promemorian samt att det även ska noteras i promemorian att 

”jag har inte ställt detaljerade frågor, han har bara berättat”. Ställer man för 

detaljrika frågor kan barnet fastna i det han/hon svarar då, vilket kan resultera i att 

barnet påverkas och det blir fel senare i utredningen. Om det i socialtjänstens 
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utredning kommer fram att barnet även blivit misshandlat gör socialtjänsten en 

polisanmälan. 

 Upprepar sig våldsmönstret? 

”Barnutredaren” kan se det sociala arvet om att våld förekommit i gärningsmannens 

uppväxt när denne förhörs. När man förhör gärningsmännen om misshandeln om 

hur de själva haft det i sin uppväxt kommer det ofta fram att de haft en jobbig 

uppväxt och själva blivit utsatta för våld och/eller blivit mobbade. För en del blir det 

en ”aha-upplevelse” eller en förklaring till varför de själva beter sig som de gör. 

Gärningsmannen har lärt sig lösa situationer med våld tidigt, till exempel att de varit 

bråkiga i skolan och lätt hamnade i bråk. 

 Information från polisen om hjälp till barnet  

”Barnutredaren” säger att polisen ger information till exempelvis barnets mamma 

om vad det finns för hjälp att få, till exempel om polisens anmälningsskyldighet till 

socialtjänsten, Delfinen, Kvinnojouren och Brottsoffermyndigheten. 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

I rapporten har endast intervjuats två personer som arbetar med behandling gällande 

barn som bevittnat våld samt en barnutredare hos polisen. Svaret på frågan om barn 

som bevittnat våld i hemmet i vuxen ålder upprepar föräldrarnas beteende kan 

endast ses som en indikation på att det är så. Teorin om differentiella associationer 

stöder det intervjupersonerna säger men för att se om det verkligen är så måste en 

annan typ av studie genomföras, där man till exempel intervjuar de som behandlar 

gärningsmännen eller gärningsmännen själva. 

3.2 Resultatsammanfattning 

Barn som bevittnat våld i hemmet påverkas och kan bland annat bli aggressiva, få 

koncentrationssvårigheter, svårt att sova, lätt hamna i konflikter med andra vilket i 

sin tur påverkar hemförhållanden och skolarbetet. Det finns en skillnad mellan 

könen. Pojkar blir mest utåtagerande och det sker mycket konflikter i skolan och 

hemmet medan flickor blir självdestruktiva och deprimerade.  
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För att barnet ska få behandling med hjälp av Delfinen eller BUP krävs båda 

vårdnadshavarnas samtycke vilket kan hindra barnet att få behandling genom att en 

av föräldrarna vägrar. Barn som fått behandling har blivit lugnare, sovit bättre, 

sluppit mardrömmarna, blivit gladare och fått lättare att koncentrera sig, vilket har 

resulterat i att det blivit mindre konflikter i familjen. Polisens förhör har också haft 

en terapeutisk verkan genom att barnet fått berätta vad som hänt. När barnet berättat 

första gången har det blivit lättare sedan.   

Våldsmönstret kan upprepa sig i vuxen ålder. Vuxna personer som bevittnat våld 

eller blivit utsatt för våld i sin barndom är ofta inte medvetna om att de varit utsatta 

och kan hamna i samma situation som de själva varit med om. De har vuxit upp i ett 

våldsamt hem och tror det ska vara så. Gärningsmän som utsätter andra för brott har 

ofta själva haft en jobbig uppväxt och blivit utsatt för våld och/eller blivit mobbade. 

De har lärt sig i tidig ålder att lösa situationer med våld.  

Poliser som kommer till en adress där kvinnomisshandel pågår måste undersöka om 

det finns barn i familjen genom att kontrollera om det till exempel finns barnrum 

och leksaker. Poliserna bör fråga föräldrarna var barnet/barnen är och hur ofta det är 

så här hemma. Om man träffar barnet är det viktigt att bry sig om barnet och prata 

med det. Det är viktigt att tala om för barnet att ”det som hänt inte är barnets fel” 

eftersom barn lätt tar på sig skulden. Det är viktigt att polisen berättar om 

anledningen till varför de är där. Polisen bör vara öppen och ärlig mot barnet samt 

förklara vad som ska hända. När ett barn kan tänkas fara illa ska det anmälas till 

socialtjänsten.  

Inom polisen är barn som bevittnat våld inte målsägande utan vittnen, vilket innebär 

att det blir problem ur brottssynpunkt att hantera dessa barn eftersom de inte är 

skyldig att vittna mot föräldrarna. Det saknas rutiner hos polisen om vad man ska 

göra med barn som bevittnat våld i hemmet.  

4 Diskussion 

Enligt Socialtjänstlagen är barn som bevittnat våld mot en nära anhörig brottsoffer 

och socialtjänsten ansvarar därmed för att de får stöd och hjälp. För att 

socialtjänsten ska kunna hjälpa barnen måste de få kännedom om att de finns. I en 
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undersökning35 som gjorts av Rädda barnen visade det sig att socialtjänsten endast 

fick kännedom om en tredjedel av polisanmälningarna gällande dessa barn. 

Intervjupersonen hos polisen uppgav att dessa barn inte är målsägande hos polisen 

utan betraktas som vittnen, vilket gör att det saknas rutiner hos polisen om hur dessa 

barn ska hanteras.  

Barnets bästa ska komma i främsta rummet enligt Barnkonventionen. 

Föräldrabalken säger att om föräldrarna separerar ska den förälder som bor 

tillsammans med barnet så långt det är möjligt se till att barnets behov av umgänge 

med den andra föräldern tillgodoses. Enligt litteraturen krävs båda 

vårdnadshavarnas godkännande för att barn som bevittnat våld i hemmet ska få 

behandling för sina upplevelser, vilket ofta resulterat i att pappan stoppat barnets 

möjlighet att få behandling. Intervjupersonerna på Delfinen och BUP medger att det 

stämmer att samtycke krävs av båda vårdnadshavarna för att barnet ska få 

behandling, däremot går uppgifterna isär gällande att pappan ofta stoppat barnets 

möjlighet till behandling. Intervjupersonen på Delfinen uppger att det kan uppstå 

problem men behöver inte göra det eftersom våldet måste ha upphört för att barnet 

ska få behandling genom krissamtal. Intervjupersonen på BUP berättar att om en 

vårdnadshavare vägrar ge samtycke kan BUP inte ge barnet behandling, men säger 

att det inte är så vanligt att en vårdnadshavare nekar barnet behandling. Skulle det 

hända och BUP anser att barnet är i allvarligt behov av behandling görs en anmälan 

till socialtjänsten som tar över ärendet.  

Enligt litteraturen påverkas barn som tvingas bevittna när pappa slår mamma och 

utsätts för psykisk misshandel. Barnet känner att föräldrarna sviker dem och tilliten 

till föräldrarna försvinner. Litteraturen säger också att barnet tystnar och berättar 

inte för någon vad som händer hemma. Barnet känner sig maktlös vilket kommer att 

forma hela dess uppväxt. Olika hälsoproblem drabbar barnet och litteraturen räknar 

upp en hel del olika problem i form av till exempel magont, sömnsvårigheter, 

huvudvärk, ätstörningar, depression, ångest, rädsla, självdestruktivitet, aggressivitet, 

svårt att umgås med andra barn, och koncentrationssvårigheter. Enligt litteraturen 

finns en skillnad mellan könen. Flickor tar avstånd från våldet och blir deprimerade 

och får låg självkänsla. Pojkar tar ställning för våldet och blir aggressiva och får 
                                                
35 Rädda barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
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ökad självkänsla. En del barn kan, enligt litteraturen, drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom och kan få återkommande mardrömmar eller undvika andra. För att 

försvara sig förnekar barnet det som hänt och kopplar bort minnesbilderna. Enligt 

intervjupersonerna på Delfinen och BUP stämmer det att barn som bevittnat våld i 

hemmet får sömnsvårigheter, mardrömmar, depression, ångest, självdestruktivitet, 

aggressivitet, koncentrationssvårigheter. Intervjupersonen på BUP säger även att 

dessa barn lätt hamnar i konflikter med andra. Intervjupersonen på BUP uppger 

också att det finns en skillnad mellan flickor och pojkar. Pojkar blir mer aggressiva 

medan flickor sluter sig inom sig själv och blir mer deprimerade. Enligt 

intervjupersonen på BUP innebär det att de aggressiva märks mer och har lättare att 

få behandling än de som sluter sin inom sig själv.   

Enligt teorin om differentiella associationer är allt brottsligt beteende inlärt och 

inlärningen sker i första hand från människor som står personen nära. Teorin kan 

tillämpas på barn som bevittnat våld i hemmet. Genom att barnet bevittnar hur 

pappa slår mamma påverkar det, enligt litteraturen, vad barnet tänker om hur män är 

och bör vara. Enligt litteraturen ökar risken därmed för att barnet ska införliva 

pappans åsikter som en del av sin egen personlighet och lär sig pappans 

kontrollstrategi och rollmodell. Samtliga intervjupersoner stärker teorin om 

differentiella associationer. Intervjupersonen på Delfinen uppger att barn som 

bevittnat våld i vuxen ålder kan få ett upprepningstvång, vilket innebär att de 

försöker lösa ett gammalt trauma. Detta betyder, enligt intervjupersonen på 

Delfinen, att de inte är medvetna om att de varit utsatta för något och gör samma sak 

själv. Även intervjupersonen på BUP säger att ett barn som växer upp utan att få 

hjälp kan i vuxen ålder upprepa samma mönster eftersom denne är van att ha det 

våldsamt hemma och tror att det ska vara så. Intervjupersonen på BUP förklarar att 

en vuxen kvinna som blir tillsammans med en våldsam man ofta söker sig till en ny 

man med likadana problem om förhållandet tar slut. Likaså har intervjupersonen på 

polisen märkt att när gärningsmännen förhörs om hur deras uppväxt varit har det 

ofta framkommit att de haft en jobbig uppväxt och själva blivit utsatta för våld 

och/eller blivit mobbade. För dem blir det, enligt intervjupersonen på polisen, en 

”aha-upplevelse” eller en förklaring till varför de själva beter sig som de gör. 
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Intervjupersonen på polisen säger att gärningsmännen i förhören uppgett att de tidigt 

lärt sig lösa situationer med våld genom att till exempel vara bråkiga i skolan.  

Samtliga intervjupersoner uppger att det är viktigt att den polis som kommer till en 

adress där våld förekommit och det finns barn uppmärksammar barnet och pratar 

med det. Intervjupersonerna säger att det är viktigt att polisen förklarar varför de är 

där. Enligt intervjupersonen på Delfinen är det också viktigt att tala om för barnet 

att det som hänt inte är barnets fel eftersom ett barn är bra på att ta på sig skuld och 

detta kan minska barnets skuldkänsla. Enligt intervjupersonerna på polisen och BUP 

är det också viktigt att polisen anmäler till socialtjänsten om att ett barn kan fara illa 

oavsett om barnet är hemma eller inte.  

Intervjupersonen på Delfinen berättar att behandlingen med barn som bevittnat våld 

i hemmet sker enligt Trappan-modellen med krisbearbetande samtal. 

Intervjupersonen berättar vidare att i det första samtalet med mamman tar man reda 

på vad som hänt och försöker få så mycket detaljer som möjligt, speciellt om 

våldshändelserna. Därefter sker samtal med bara barnet. Intervjupersonen på 

Delfinen förklarar att behandlingen går ut på att barnet ska kunna rekonstruera en 

våldsam händelse och därigenom kunna bearbeta sina upplevelser. Intervjupersonen 

säger fortsättningsvis att barnet efter behandlingen har blivit gladare, mer 

harmoniskt, har lättare att koncentrera sig och har inte mardrömmar längre. 

Intervjupersonen på BUP uppger att de arbetar med familjeinriktad behandling där 

man träffar hela familjen och samtalar. Intervjupersonen säger vidare att man 

därefter samtalar endast med barnet och slutligen med hela familjen igen. Finns det 

mycket konflikter i familjen arbetar man, enligt intervjupersonen på BUP, med hela 

familjen. Intervjupersonen på BUP berättar även att barn som länge levt under svåra 

förhållanden behandlas med en arbetsmodell som heter EMDR (modellen går ut på 

att ångestnivån hos barnet reduceras maximalt). Intervjupersonen förklarar vidare att 

barnet efter behandlingen har barnet blivit lugnare, fått lättare att koncentrera sig 

och sover bättre vilket har resulterat i att konflikterna i familjen minskat. 

Intervjupersonen hos polisen berättar att även polisförhör har en terapeutisk verkan 

genom att låta barnet få berätta vad som hänt. Enligt intervjupersonen på polisen 

ställer förhörsledaren öppna frågor och barnets berättelse ska vara spontan, 

sammanhängande och detaljrik.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Socialtjänstens definition om att barn som bevittnat våld mot en nära anhörig är 

brottsoffer bör gälla även polisen. Det bör därför införas ett nytt brott i lagen om att 

den förälder som misshandlar den andra föräldern och låter barnet bevittna detta, 

ska bli skyldig till brott om psykisk misshandel mot barnet. Detta skulle innebära att 

dessa barn blir målsägande hos polisen och att de därmed skulle bli mer synliga 

samt att rutinerna inom polisen skulle bli klarare. Om polisen får klara rutiner om 

hur dessa barn ska hanteras kommer antagligen fler av barnen att uppmärksammas, 

vilket troligtvis kommer att innebära att fler av barnen kommer att få hjälp med att 

bearbeta sina upplevelser.  

Lagen gällande att samtycke av båda vårdnadshavarna krävs för att barnet ska få 

behandling bör ändras. Om det framkommer att ett barn är i behov av behandling 

ska barnet få behandling även om pappan vägrar. Lagen ska vara utifrån barnets 

bästa och om det innebär att barnet bör få behandling ska det få det även om pappan 

vägrar. 

Barn som bevittnar våld i hemmet påverkas. Genom att informera poliser om hur 

barn påverkas kan det bli lättare att förstå ett barns beteende. Detta gör att poliserna 

som kommer till en adress där en kvinna misshandlas av sin man blir mer 

uppmärksamma. Barnets möjligheter att bli sedd ökar därmed och chansen att få 

hjälp med att bearbeta sina upplevelser blir större. 

Enligt teorin om differentiella associationer är allt brottsligt beteende inlärt och 

inlärningen sker i första hand från människor som står personen nära. Detta 

överensstämmer med intervjupersonernas erfarenheter och därför bör man 

uppmärksamma barn som bevittnat våld mot en nära anhörig ännu mer. Gör man det 

kan man få stopp på att mönstret eventuellt upprepar sig när barnet blir vuxet genom 

att ge det möjlighet att få behandling. Som ett resultat borde då våldsbrotten mot 

nära anhöriga minska. 

Det är viktigt att den första polis som kommer hem till ett barn som bevittnat att 

pappa slagit mamma uppmärksammar barnet och pratar med det. Barnet måste få 

veta att polisen är där för att hjälpa och barnets skuldkänsla bör minska genom att 
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barnet får veta att det som hänt inte är dennes fel. Att lägga märke till barnet kan 

påverka hela dess framtid. 

Att behandling och polisens förhör hjälper barn som lärt sig vara tysta att bearbeta 

sina upplevelser är tydligt. Att se barnet, lyssna på det och låta det berätta är ett sätt 

för barnet att sätta ord på vad som hänt och ger det samtidigt en möjlighet att kunna 

leva ett normalt liv i harmoni utan ångest, rädsla och mardrömmar. 

”De har hjälpt mig på ett sätt som inga andra lyckats med, och jag har kommit så 

långt att jag nästan aldrig tänker på honom. Och de som varit med om samma sak, 

kan nog hålla med om att det är underbart när han inte förstör för en själv mer, 

bara för att man är rädd för honom”.     

 Flicka 15 år36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                
36 Rädda Barnen, Anmälningarna som försvann (2003) 
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 I 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till BUP och Delfinen 
1. Hur får BUP/Delfinen kännedom om barn som bevittnat våld i familjen?   

2. Krävs det samtycke av båda vårdnadshavarna för att barnet ska få 

genomgå behandling? Kan det uppstå problem? 

3. Vilken arbetsmodell/modeller använder ni i behandlingen? Hur ser den ut? 

Hur länge pågår behandlingen? Tycker ni att den fungerar eller finns det 

brister? Hur kan den förbättras? Ålder på barnen? 

4. Vilka konsekvenser kan det bli för barn som inte bearbetar sina 

upplevelser, som barn, ungdom, vuxen? Är det skillnad mellan pojkar och 

flickor? 

5. Upprepar sig mönstret i vuxen ålder? D v s söker sig kvinnor som blivit 

vittne till våld i nära relation i sin barndom till våldsamma män i vuxen 

ålder, medan männen som blivit vittne till våld i nära relation i sin 

barndom själva blir våldsamma och misshandlare? 

6. Märker ni någon skillnad i barnets beteende efter en tids behandling? 

7. Hur är barnens relation till sina föräldrar? 

8. Vad tycker du poliser ska tänka på när de kommer till ett hem där 

kvinnomisshandel pågår och barn finns? Hur bör barnen behandlas? 

9. Vad tycker du poliser som utreder brott om kvinnomisshandel i hemmet 

ska tänka på gällande dessa barn?  

 

 
 
 



 II 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till polisen 

1. Hur arbetar polisen med barn som bevittnat våld i hemmet? Vad kan göras 

bättre? Finns barn som bevittnat våld med i utredningarna?  Förhörs barn 

som bevittnat våld i hemmet? Hur går förhören till? Är det skillnad mellan 

pojkar och flickor? 

2. Vilka förstahandsåtgärder bör vidtas när en patrull kommer till en adress 

där det förekommer kvinnomisshandel och barnen bevittnat detta?  

3. Känner polisen till vilka behandlingsprogram det finns för dessa barn? Får 

barnen/mamman information från polisen? 

4. Har polisen märkt om barn som bevittnat våld i vuxen ålder begår samma 

typ av brott? Upprepar sig mönstret? D v s söker sig kvinnor som blivit 

vittne till våld i nära relation i sin barndom till våldsamma män i vuxen 

ålder, medan männen som blivit vittne till våld i nära relation i sin 

barndom själva blir våldsamma och misshandlare? 

 


