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Abstract/ Sammanfattning: 

Uppsatsen undersöker hur personer som bevittnat våld i nära relationer under sin uppväxt 

påverkas av detta både som barn och i vuxenlivet. Uppsatsen bygger på fyra kvalitativa 

intervjuer med två socialarbetare, en polis samt en person som bevittnat våld som barn.  

Studiens teoretiska ramverk utgörs av anknytningsteorin samt förklaringsmodellerna stigma 

och normaliseringsprocessen. 

Resultaten visar att personer som bevittnat våld i uppväxten tenderar att påverkas både 

psykiskt och fysiskt. En del barn blir utåtagerande medan andra blir inåtvända. Barn är aktiva 

aktörer i vad som försiggår även om föräldrarna vanligtvis tror att de inget märkt. De flesta 

barn har en strategi för att skydda sig själva och sina eventuella syskon, ibland förekommer 

olika roller i en syskonskara men det är sällan uttalat. Anknytningen mellan barn och 

föräldrar påverkas vare sig det handlar om anknytning till den våldsutsatte eller 

våldsutövaren. 
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1. INLEDNING 

Att forska om barns upplevelser av våld är etiskt svårt. Periodvis forskas det aktivt om barn, 

främst de som blir utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Barn som bevittnat våld har 

uppmärksammats i liten utsträckning. Detta trots att det gjorts en bedömning att barn som 

bevittnat våld är betydligt vanligare än barn som utsätts för direkt misshandel. En av 

anledningarna till detta är sannolikt att symtom som barn visar kan misstolkas samt att de inte 

spontant berättar om sina upplevelser (Janson & Almqvist, 2000). Enligt Rädda Barnen har 

ungefär 200 000 barn i Sverige bevittnat våld mot sin mor vilket innebär vart tionde barn 

(Hydén, Alldahl, Ambesjö, Eriksson, & Lidholm, 2005).  

   Det kan anses innebära stor psykisk påfrestning för de som ska återge berättelser från en 

svår tid där våld förekommit. Som en klok människa berättade så har de här personerna redan 

varit utsatta för att bevittna våld, och då kan det i de flesta fall inte vara fel att samtala kring 

ämnet om personen ställer sig positivt till det. Upplevelsen är att samhället anser det något 

tabu att samtala om ämnen som kan vara svåra att hantera, desto viktigare känns det att just 

dessa områden berörs och forskas kring. Det kan snarare vara oetiskt att inte bedriva 

forskning kring ämnen som kan förbättra livsvillkor och hälsa hos dessa personer. Samt att det 

syftar till att höja samhällets medvetenhet om hur de på bästa sätt kan utnyttja de resurser som 

finns (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter som i framtiden kanske kan hjälpa barn att bearbeta 

sina händelser lyfts fram samt att myndigheternas roll i kontakt med barn som varit utsatt för 

att bevittna våld i nära relationer belyses. Ytterligare en anledning till valet av 

forskningsämne var för att fördjupa kunskaperna för kommande arbetsuppgifter.  

   I artikel 3 och 19 i FN:s barnkonvention som Sverige antog år 1989 går att utläsa att barn 

ska skyddas från alla typer av psykiskt och fysiskt våld. De ska skyddas från skada, övergrepp 

och vanvård. Vidare ska de skyddas från misshandel eller utnyttjande, vilket även innefattar 

sexuella övergrepp. Vad som är bäst för barnet ska sättas främst (Unicef, 1989). 

Erfarenheten säger att varje förälders rätt till sitt barn väger tungt när det kommer till faktorer 

som kan undvika att barnen far illa. För att omhänderta ett barn som far illa av sin hemmiljö 

krävs stora åtgärder samt en barnutredning där riskfaktorer mäts för att avgöra om barnet kan 

vistas hemma. För att få ett bredare perspektiv på saken krävs att hänsyn tas till barnets 

situation samt att det finns med i beräkningarna vilka skyldigheter varje myndighet har för att 

genomföra en utredning på det sätt som är bäst för barnet samt att det ska vara rättssäkert. 

 

2. SYFTE 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur personer som bevittnat våld i nära 

relationer i uppväxten påverkats? Till syftet hör också hur polis och socialtjänst arbetar med 

dessa frågor. Detta preciseras i ett antal mer specifika frågor:  

 Hur har utsatta personers psykiska hälsa ha påverkats av uppväxten?  

 Upplever personer som bevittnat våld i uppväxten att detta faktum påverkat deras 

nuvarande livssituation?  

 Upplever personer som i sin barndom bevittnat våld i nära relationer att de hade ett 

ansvar för våldet i familjen? 

 Hur tänker intervjupersonerna kring utsatta barns eventuella föräldraroll? 

 

2.1 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på vuxna över 18 år vilket underlättar ur etisk synvinkel. 

 

3. METOD 

3.1 Precisering av begrepp 

Våld i nära relation: När den ena föräldern utövar våld mot den andra (Isdal, 2001, s. 146). 
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Barn som bevittnat våld: Barnen kan vara fysiskt närvarande eller befinna sig i ett annat rum 

men hör vad som pågår. De kan även se efterverkningar av våldet i form av blåmärken på 

ena föräldern eller sönderslagna föremål i hemmet (Hindberg, 2004, s. 91). 

 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer det vill säga på en kvalitativ metod 

med narrativ inriktning. Anledningen till valet av insamlingsmetod är att svaren blir djupare, 

mer nyanserade och bättre beskriver intervjupersonernas åsikter och tankar (Bryman, 2011, 

ss. 206, 414-417). Semistrukturerad intervju innebär att det ofta finns en intervjuguide, men 

frågorna som ställs behöver inte följa intervjuguiden helt, utan följdfrågor och i vilken 

ordning de ställs kan förändras under intervjuns gång. Stor vikt läggs på vad som sägs och 

vad intervjupersonen själv upplever som viktigt (Bryman, 2011, ss. 206, 414-417). Kvalitativ 

metod har tyngdpunkten på de ord som uttalas istället för på olika data (Bryman, 2011, ss. 

340-341). Med narrativ inriktning syftas på att fokus ligger på intervjupersonens egen 

berättelse och historia, det finns ofta någon slags kronologisk ordning och berättelsen har en 

dåtid, nutid och framtid (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 102). Studien innehåller fyra 

semistrukturerade intervjuer med en polis, två socialarbetare samt med en person som själv 

bevittnat våld i nära relation i uppväxten. 

 

3.3 Redovisning av sökmotorer 

Det internationella forskningsmaterialet till undersökningen samlades in genom Umeå 

Universitetsbiblioteks databaser. För att hitta artiklar valdes huvudkategorin 

Samhällsvetenskap och som underkategori Sociologi och socialt arbete. Utifrån sökmotorerna 

SocINDEX (EBSCO) och Academic Search Elite (EBSCO) som båda är referensdatabaser 

genererades de utvalda artiklarna. Vid sökandet efter artiklar markerades rutan peer reviwed 

vilket innebär att artiklarna är granskade av experter inom det området och kan därför ses som 

vetenskapliga. Sökord som användes var children and violence samt domestic violence 

children.  

 

3.4 Urvalsförfarande 

Undersökningen genomfördes i en medelstor kommun i Norrbotten. Kontakt togs med 

socialtjänsten för att intervjua lämpliga socialarbetare och få vetskap hur de tänkte kring barn 

som bevittnat våld. Utifrån deras professionella kännedom tog socialarbetarna kontakt med 

personer som i sin barndom bevittnat våld och undersökte om de kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Enbart en person som bevittnat våld i uppväxten kunde tänka sig att medverka 

vilket gjort att undersökningen på detta område kan upplevas en aning tunt. Socialarbetarna 

gav tips om en polis som arbetar med frågor kring våld och barn för att få bredare kunskap 

inom ämnet. Undersökningen använde sig av ett snöbollsurval för att komma i kontakt med 

personer som lämpade sig att medverka i undersökningen. Ett snöbollsurval betyder att 

forskaren tar kontakt med en mindre grupp människor som kan kopplas till undersökningens 

tema. Genom den första kontakten kan forskaren därefter få kontakt med andra respondenter 

som kan tänkas medverka (Bryman, 2011, s. 196). 

 

3.5 Tillvägagångssätt. 

Kontakt togs med socialtjänsten som gav oss numret till den beteendevetare och den 

socialsekreterare som intervjuades. De hänvisade även till den polis som arbetar som 

barnutredare, samt till den person som bevittnat våld i uppväxten. Alla intervjupersoner blev 

informerade om de etiska forskningsprinciperna. Intervjuerna spelades in efter samtycke från 

de medverkande. Detta för att minska stressen som kan uppkomma när allt som sägs ska 

hinnas med att skrivas upp.  



5 
 

   Den första intervjun gjordes med beteendevetaren i ett av de samtalsrum som socialtjänsten 

disponerar. Det samtalet pågick under ungefär en timme och då ljudkvalitén inte var den allra 

bästa var det i vissa delar svårt med transkriberingen.  

   Den andra intervjun var med polisen och den utspelades i hennes arbetsrum på 

polisstationen. Intervjun tog drygt en och en halv timme och polisen var väldigt engagerad 

och insatt i ämnet.  

   Den tredje intervjun var med en person som bevittnat våld i uppväxten. Det var den intervju 

som var känslomässigt svårast att göra eftersom ämnet låg intervjupersonen så nära och 

upplevdes stundvis som både jobbigt men samtidigt befriande. Intervjun pågick under cirka en 

timme i hemmiljö, då detta kändes tryggast för intervjupersonen.  

   Den sista intervjun utspelades på ett av socialtjänstens samtalsrum med en socialsekreterare 

och pågick under en dryg timme.  

   Allt eftersom det kom fram något av värde fylldes metoddelen i för att alla olika steg i 

processen skulle skrivas ned och att ingenting skulle glömmas bort. Vår tanke var att intervjua 

två personer som bevittnat våld i uppväxten men det fanns ingen mer som kunde tänka sig att 

ställa upp som intervjuperson, trots att socialsekreterarna på socialtjänsten gjorde sitt bästa för 

att hitta eventuella intervjupersoner.  

   Stigma var en av de förklaringsmodeller vi ansåg var av vikt eftersom vi tänkte att många 

barn kan uppleva sig stigmatiserade av det våld som fanns i familjen, att de känner sig 

annorlunda än andra. En förklaringsmodell som upplevdes relevant var 

normaliseringsprocessen eftersom många personer som upplever våld har en tendens att 

normalisera våldet av den orsaken att det är en del av vardagen. Den sista teori vi valde var 

anknytningsteorin med tanke på den vikt relationen mellan föräldrar och barn har, samt 

vetskapen om att anknytningen mellan dem vanligtvis blir störd av den oro och spänning som 

våldet uppbringar.  

   Sista delen i processen var att analysera den empiri som insamlats och sedan koppla den till 

de utvalda teorier och modeller. Vilket upplevdes relativt enkelt eftersom det fanns ganska 

uppenbara kopplingar dem emellan. De slutsatser som undersökningen visade var intressanta 

men aningen svårare att dra. Många tankar och diskussioner växte fram under 

undersökningens gång vilket har upplevts som i högsta grad tankeväckande och givande.  

 

3.6 Etiska reflektioner 

Inom både svensk och internationell forskning finns ett antal etiska principer att ta hänsyn till 

som är viktigt att upplysa de medverkande om. De forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antogs av vetenskapsrådet 1990 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

   De etiska bestämmelserna återfinns i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor och ska skydda den enskilda människan och respekten för denna (SFS 

2003:460). Inför intervjuerna delgavs de deltagande information om nedan följande fyra 

etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

   Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa intervjupersonerna om 

undersökningens syfte. Vidare ska de även upplysas om att deltagandet i undersökningen är 

frivillig och att de kan avbryta närhelst de vill. Information om de olika delmomenten i 

undersökningen ska även ges.  

   Samtyckeskravet beskriver att intervjupersonerna själva har rätt att avgöra om de vill 

medverka eller inte. Ska undersökningen innehålla personer som är under 18 år ska föräldrar 

eller vårdnadshavare godkänna personens medverkan.  
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   Konfidentialitetskravet upplyser om att uppgifter om personer som medverkar ska 

behandlas med största sekretess samt att uppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig kan ta 

del av dem.  

   Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast kommer att användas i den 

specifika forskningsundersökningen (Bryman, 2011, ss. 131-132). Vid första kontakten 

tillfrågades intervjupersonerna om de kunde tänka sig att medverka samt informerades om 

ovanstående . När de lämnade sitt samtycke blev de även tillfrågade om det var okej att 

samtalet spelades in. Detta för att underlätta för oss som intervjuare då vi inte behövde 

anteckna under samtalet. Vi använde myndighetsutövarnas yrkestitel samt refererade till 

person som bevittnat våld i uppväxten för att skydda deras identitet. Intervjupersonerna 

informerades om att materialet som ligger till grund för undersökningen förstörs när 

undersökningen var avslutad. 

 

3.7 Metodologiska reflektioner kring kvalitetskriterier för kvalitativ metodik 

De intervjuer som gjordes upplevdes tillämpliga och intressanta och utgjorde en bra grund för 

empirin. Enda nackdelen var möjligtvis att det inte fanns fler personer som bevittnat våld i 

uppväxten att intervjua.  

Traditionella kvalitetskriterier som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan vara 

vilseledande när det gäller kvalitativa undersökningar. Därför används ibland alternativa 

kriterier. Dessa är Tillförlitligheten, Överförbarheten, Pålitligheten, samt Möjligheten att 

styrka och konfirmera.  

   Tillförlitligheten syftar på att undersökningen ska utföras enligt de krav och restriktioner 

som finns, men även att resultaten ska delges till intervjupersonerna så att de kan korrigera 

eventuella tolkningsfel som forskaren gjort.  

   Överförbarheten handlar om hur pass överförbara resultaten är till en annan grupp och 

miljö.  

   Pålitligheten avser hur väl forskarna kan påvisa de olika forskningsstegen så att andra i 

efterhand kan kontrollera resultatet som framkommit i undersökningen.  

   Det sista kriteriet avser Möjligheten att styrka och konfirmera vilket handlar om att påvisa 

att undersökningen utgår från de resultat som framkommit i undersökningen och att de inte 

medvetet präglats av forskarens värderingar och teoriinriktningar (Bryman, 2011, ss. 354-

356).  

   Det är skillnad på talspråk och skriftspråk, exempelvis försvinner gester och betoningar i 

transkriberingen. Talspråk kan kännetecknas av grammatiska fel och ofullständiga meningar 

vilket kan locka forskaren att förtydliga meningarna genom att sätta punkt och komma. Detta 

kan förändra betydelsen av vad intervjupersonen sagt och avsett (Davidson & Patel, 2003, ss. 

104-105). Den interna validiteten har noga följts under arbetets gång. Transkriberingen till 

undersökningen har genomförts på ett objektivt sätt utifrån intervjupersonernas egna 

meningsuppbyggnader, inget har medvetet ändrats eller tillförts.  

   Extern validitet handlar om i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera resultaten till 

en större grupp (Bryman, 2011, s. 352). Det är svårt att generalisera kvalitativa studier då 

forskningen oftast innehåller en liten mängd intervjupersoner. Personer som intervjuas i en 

kvalitativ undersökning är inte representativa för en hel population då det kan uppstå 

svårigheter att beskriva gruppen på ett exakt sätt. En generalisering utifrån kvalitativ 

forskning förutsätter en teorietisk förankring av beskrivningen. När resultatens 

generaliserbarhet i en kvalitativ undersökning diskuteras ligger avgörandet i den bindande 

kraften i det teoretiska tänkandet, inte i statistiska kriterier (Bryman, 2011, s. 369). Den 

empiri som gjorts är alltför liten för att kunna generaliseras på större grupper vilket vi är fullt 

medvetna om. Svårigheten med att finna personer som bevittnat våld i nära relationer under 

uppväxten har varit betydande, vilket gjort att materialet är en aning tunt. Med större 
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tidsaspekter kan det finnas möjlighet att uppnå ett annat resultat med möjlighet att 

generalisera på större grupper. 

   De riktlinjer som finns anser vi har följts i största möjliga utsträckning. De olika stegen i 

forskningsprocessens är noga redovisade och allt material har i möjligaste mån varit avskilt 

från våra egna personliga åsikter. 

 

4. TEORI 

4.1 Val av teori samt förklaringsmodeller 

Uppsatsens teoretiska ramverk består av en teori, två förklaringsmodeller samt en 

behandlingsmodell. Anknytningsteori som är uppsatsens huvudteori valdes med tanke på den 

stora betydelse anknytningen mellan barn och föräldrar har för barnets utveckling både i 

uppväxten och för framtiden. De förklaringsmodeller som använts är 

normaliseringsprocessen och stigma. Normaliseringsprocessen valdes ut för att undersöka om 

barn normaliserar våldet på samma sätt som kvinnor kan göra i våld i nära relationer. 

Anledningen till varför stigma valdes var på grund av idén att barn stigmatiseras i det sociala 

livet när de lever i våld i nära relationer. 

 

4.2 Teori samt förklaringsmodeller  

Anknytningsteori 

John Bowlby var en engelsk barnpsykiatriker och psykoanalytiker som i sin anknytningsteori 

utvecklar temat om det lilla barnet. Det lilla barnet anses av Bowlby vara delaktig i en dialog 

med sina föräldrar, dialogen sker till stor del utifrån villkor som den vuxne bestämmer. 

Bowlby beskriver anknytningens betydelse för människans utveckling samt hur vanvård, 

separation och försummelse i ett tidigt skede av livet kan få konsekvenser för barnets fortsatta 

utveckling. Som en kort beskrivning av anknytningsteori innebär det att människan föds med 

en genetiskt grundad förprogrammering där de under första året känslomässigt knyter an till 

ett fåtal personer. Olika exempel på anknytningsbeteende är barnets ögonkontakt, gråt eller 

leende som alla innebär att barnet vill knyta an och söker närhet och beskydd. Anknytning 

sker automatiskt hos barnen oavsett om personen de knyter an till är lämplig eller inte. Under 

barnets första levnadsår är anknytningen sådan att barnet är beroende av fysisk närhet till en 

annan person. I vissa fall kan fysisk misshandel stärka anknytningen. Däremot skiljer sig 

kvaliteten på anknytning beroende på hur det känslomässiga samspelet mellan barn och vuxen 

är (Meeuwisse & Swärd, 2002, ss. 215-216).  

   En anknytning kan vara trygg eller otrygg, organiserad eller desorganiserad. Bristande 

anknytning finns i olika former, den allvarligaste formen är den desorganiserade anknytning 

som uppstår om barn blir utsatta för försummelse, fysisk eller psykisk misshandel. Vad sker 

om personen som barnet knutit an till även är den person som barnet känner rädsla för? Barnet 

hamnar i armarna på föräldern för att söka trygghet samtidigt som de kommer väldigt nära 

den hotfulla föräldern vilket gör att en konfliksituation uppstår för barnet (Hindberg, 2006, ss. 

51-52).  

   Barn har ett behov av att se sina föräldrar som bra och kompetenta personer och att familjen 

ska vara lycklig och normal. Den känslomässiga utvecklingen hos barnen hotas om det inte är 

möjligt att känna tillit och respekt till personer de är beroende av och som står dem närmast 

(Hindberg, 2004, s. 247).  

   I uppföljningsstudier som utförts på barn med desorienterad anknytning framkommer 

allvarliga resultat. Resultaten visar att dessa barn löper risk att få svårigheter att skapa 

kamratkontakter samt att de utvecklar utåtagerande beteende i förskoleålder samt tidiga skolår 

(Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 221).  

   Våld och aggressivitet som pågår i hemmet påverkar barnen direkt samtidigt som indirekta 

konsekvenser kan uppstå genom anknytningsproblem mellan föräldern och barnet. En person 
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som lever med kronisk känsla av oro, skräck eller depression kan ha svårt att uppfylla barnets 

känslomässiga behov (Hindberg, 2006, ss. 95-96).  

   Präglas barnets relation till föräldern av osäkerhet påverkas barnets förmåga att undersöka 

världen negativt. Detta eftersom barnet inte ser föräldern som en trygg bas att återvända till 

när behov uppstår (Hindberg, 2006, s. 217). 

 

Stigma 
Stigma är inte en teori utan beskrivs som en förklaringsmodell som härstammar från Erving 

Goffmans klassiska skrift som författaren själv kallade för anteckningar (notes on). Den 

används dock inte alltid som Goffman beskrivit den utan har blivit ett allmänt tankegods inom 

samhällsvetenskapen. Enligt honom skapade grekerna termen stigma för att påvisa något 

nedsättande eller ovanligt med en persons moraliska status. Till en början skars eller brändes 

tecken in i kroppen som visade att personen bar på något som måste undvikas, speciellt på 

offentliga platser. Samhället avgör vilket fack människor ska delas in i utifrån kategorier, vad 

som ses som normalt och icke normalt inom varje kategori. Människan utgår från första 

intrycket av en annan människa och sorterar med detta som grund in personen i ett fack. 

Människan är inte medveten om att vi sorterar in folk i fack. Först senare blir vi medvetna om 

de krav vi ställt blir uppfyllda eller inte. Framkommer det att personer sitter inne med 

egenskaper som skiljer sig från de andra i det facket kan det automatiskt reducera människan 

till att bli en utstött (Goffman, 1972, ss. 11-12).  

   De personer som inte avviker på ett negativt sätt klassas som normala enligt Erving 

Goffmans analys. Faran med stigmatisering är att den utsatta människan endast behandlas 

utifrån det avvikande beteendet. I vissa fall kan det även vara samhället som anser att 

personen själv är orsaken till stigmat (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112).  

   Obehagskänslan som kan uppstå hos den stigmatiserade personen kan öka ytterligare om 

denne anser att okända personer vill prata om vad den stigmatiserade varit med om på grund 

av nyfikenhet, eller om personen erbjuds hjälp som denne inte vill ha (Goffman, 1972, s. 25). 

 

Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen beskriver hur ett problem känns så vanligt att det inte upplevs som 

något som behöver problematiseras. Tvånget att förklara tas bort. Det är olika för olika 

kulturer och samhällen vad som anses vara exempelvis våld, det är i högre eller lägre grad 

normaliserat. Människors egna erfarenheter eller uppväxt är också sådant som bestämmer vad 

som upplevs som ett problem eller inte. Har du i din uppväxt varit utsatt för våld eller 

bevittnat våld kan det innebära att det är något normativt (Isdal, 2001, ss. 222-223). 

   Inga våldshandlingar kan fortgå om omgivningen ser dem och visar att det inte är 

acceptabelt (de los Reyes, 2004, ss. 113-114).  

   Normaliseringen accepterar handlingar, men lägger samtidigt skulden och ansvaret på 

våldsoffret om det blir problem eller någon regerar på det som våldsoffret blivit utsatt för. Har 

en person varit länge i en relation där våld förekommit normaliseras våldet och det är svårt att 

själv reagera och försöka göra något åt våldet. När någonting känns normalt och vardagligt 

kan svårigheter finnas i att lyfta problemet med någon annan, personerna tror att felet ligger 

hos dem själva. Många känner skam och skuld över våldet och vill inte att någon utanför 

familjen får veta om det. Risken är dessutom stor att det aldrig kommer upp till ytan ens i den 

egna familjen eftersom våldet är så skamfyllt och skuldbelagt. Det är därför av stor vikt att 

avnormalisera allt våld (Isdal, 2001, ss. 221-223). 

   Barn som levt i detta under sin uppväxt kan finna att de har en högre tröskel för vad de 

anser vara en våldshandling, det är även lättare att avdramatisera våldet och mena att det inte 

var meningen att det skulle inträffa. Vidare kan det förekomma att om barn bevittnat våld 
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mellan föräldrarna är det lätt att de själva utsätter sina egna barn för samma sak. De har 

upplevt det våld de själva bevittnat som normalt (Isdal, 2001, ss. 224-225). 

 

5. Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras tidigare forskning utifrån två centrala aspekter av hur det är att som barn 

bevittna våld.  

 

 

Konsekvenser och exponering 

Studien The mental health of children who witness domestic violence baseras på en stor 

undersökning i Storbritannien som har visat att barn som bevittnat våld har en större risk än 

barn som inte bevittnat våld att utveckla störningar, men inte emotionella störningar. Det finns 

ett växande behov av mer forskning om konsekvenserna att bevittna våld i hemmet för att öka 

medvetenheten hos socialarbetare och beslutsfattare att identifiera behoven hos dessa barn. 

I USA har ca 10 miljoner barn bevittnat våld inom familjen. I England och Wales har mer än 

34 000 barn tvingats fly på grund av våld. 

   Att bevittna våld kan ha allvarliga effekter och barnen kan reagera genom trauma symptom. 

De kan även utveckla posttraumatiskt stressyndrom eller uppvisa symtom på beteendemässiga 

eller känslomässiga sjukdomar som är nära kriterierna för posttraumatisk stresstörning. Dessa 

symtom kan komma först i vuxen ålder eller i äldre barndom eller pubertet. Barn i den yngre 

gruppen upplevs ha större problem än i de äldre grupperna. Barn så unga som 12 månader och 

upp till förskoleåldern har uppvisat fysiologiska och psykologiska problem som en följd av att 

bevittna verbalt våld mellan partners. Spädbarn i våldsamma hemmiljöer tenderar att ha 

sömn- och ätstörningar vilket kan resultera i dålig viktökning. Förskolebarn som bevittnar 

våld i hemmet visar ofta tillbakadraget beteende, ångest och rädsla, samt att barn i skolåldern 

ofta uppvisar beteenden som påverkar deras skolprestationer. 

   Båda könen uppvisar negativa symtom men pojkar blir ofta mer utåtagerande än flickor som 

är mer inåtvända. Flickor, 12-18 år, riskerar att få mer problem i tonåren där de ofta uppvisade 

beteendeproblem som aggressivitet och brottslighet. Pojkar kände mer sorg över våldet medan 

flickor kände mer ilska. 

   340 av barnen/ungdomarna, cirka 4.3%, hade bevittnat våld i hemmet mellan föräldrarna. 

Det var det mest rapporterade traumat följt av en allvarlig olycka eller att barnet bevittnat en 

dödsolycka av någon närstående. Risken för att barn som lever med mödrar med hög psykisk 

ohälsa och i dysfunktionella familjer bevittnar allvarligt våld inom familjen är högre i 

jämförelse med barn som lever med mödrar med låg psykisk ohälsa och i normala familjer. 

   Socioekonomiska faktorer utgör starka samband med barn som bevittnat våld. Om ingen av 

föräldrarna arbetar ökar risken med fyra gånger mot för om bägge arbetar. Om föräldrarna hyr 

bostaden, speciellt i sämre områden, ökar risken med sex gånger jämfört med om föräldrarna 

äger bostaden. Risken för att bevittna våld för barn med föräldrar som upplevde ångest och 

depression (96 % var mödrar) och med "ohälsosamma" familjer ökade. Dessutom var 

grannskapets egenskaper starkt förknippade med barn som bevittnar våld. 

   Risken för att barn som bevittnat våld lär sig att det är ett sätt att lösa konflikter ökar. Det 

förutspås även att eget partnervåld ökar i tidig ålder. Denna studie visar att så mycket som en 

av 25 personer i varje klass bevittnar våld (Meltzer, Doos, Vostanis, Ford, & Goodman, 

2009). 

 

På Irland genomfördes år 2005 undersökningen Listen to Me! Children’s Experiences of 

Domestic Violence som riktar sig mot barn och unga som levt med våld i nära relation. 

Studiens syfte var att undersöka hur barnen påverkas av våldet, identifiera vilka behov de har 

samt uppge passande interventioner. Undersökningen baseras på 70 medverkande där bland 
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annat mödrar och barn som levt i våldsmiljöer ingår. I samtalen med mödrar och barn har de 

använt sig av fokusgrupper. 

   Något som framkommit i undersökningen är att barn svarar individuellt på att leva med våld 

i nära relationer och att hjälpen de erbjuds även måste anpassas därefter. En inverkan som 

våldet har på barn uppmärksammas om man betraktar deras rädsla och osäkerhet i sig själva, 

gentemot eventuella syskon samt mot modern. Deras nedsatta självkänsla, känslan av att vara 

annorlunda och att det finns en upplevelse av att ha blivit bestulen på sin barndom är en annan 

inverkan. Det är väldigt få barn som bevittnat våld i nära relationer som inte påverkas alls av 

utsattheten. 

   Något som framkommit i undersökningen är att barn som bevittnar våld troligtvis påverkas 

både psykiskt och emotionellt och till viss del kan även deras framtida relationer bli lidande. 

Det visar sig att barn som bevittnat våld flertalet gånger känt oro för sig själva, sina syskon 

samt för modern och att det varit en speciell spänd atmosfär hemma. Ett barn beskriver att 

denne gömt sig under sin säng en hel vecka tillsammans med sina mjukisdjur för att stänga 

ute föräldrarna skrik i andra delen av huset. En kvinna som medverkade i studien berättar att 

när våldet inte förekommer just då så går man och väntar på nästa tillfälle det sker. 

   Några barn beskriver att de undanhållit vad som pågår i hemmet för att inte bli retad i 

skolan. Rädslan gör även att vissa av barnen inte berättar för sina vänner vad som pågår. En 

vanlig känsla för barnen är att de befinner sig mitt mellan föräldrarna, en del försöker också 

att medla i bråken för att skydda sina syskon.  

   Ungdomarna som medverkade i studien uppgav inte att de hade några svårigheter i 

relationen till mamman. Mammorna å andra sidan upplevde att barnen många gånger flytt 

från den våldsamma situationen för att dricka eller stjäla, att de hade psykiska aggressioner 

mot modern samt att de inte gått till skolan. Relationer till klasskamrater upplevdes påverkad 

eftersom barnen aktat sig för att bli nära vän med någon om deras hemsituation skulle 

framträda. Barnen kände att de inte kunde bjuda hem någon till sig om det skulle uppstå gräl. 

Ett barn uttryckte att han såg skolan som sin säkra plats. För en del barn sågs skoltiden inte 

som positiv eftersom det finns fakta som visar på att det är tre gånger vanligare att barn som 

bevittnat våld är inblandade i bråk på skolan. För många barn uppstod 

koncentrationssvårigheter eftersom de upplevde oro samt att de kanske fått för lite sömn. 

Barnen och ungdomarna som medverkade i studien riktade stor fokus mot hur skolan kan 

hjälpa till. De föreslog bättre information till lärare och andra människor om våld i nära 

relationer samt att det kunde finnas ett speciellt rum där eleverna kan stanna på skolan och 

göra sina läxor (Buckley, Holt, & Whelan, 2007). 

 

Konsekvenser av utsatthet 

Studien Children Who Witness Violence: What Services Do They Need To Heal? som är 

genomförd i USA utgår från information om vilka behov som finns hos barn och vuxna som 

bevittnat våld i bland annat hemmet. För att samla in fakta kring ämnet har forskarna anordnat 

4 olika fokusgrupper med 45 medverkande. De som medverkat i fokusgrupperna är mödrar 

som varit utsatta för våld och vars barn blivit vittnen till våldet. Även professionella som 

arbetar med personer som blivit utsatta för våld samt vuxna som bevittnat våld har medverkat.  

   Barn bevittnar våld alldeles för ofta i vardagen. Ungefär 1 av 10 barn bevittnar våld av 

något slag och ungefär hälften av dessa bevittnar våld i hemmet. Barn som bevittnat våld kan 

normalisera detta och se det som ett sätt att visa att man tycker om någon, vilket även kan 

speglas i hur de beter sig mot andra. Vissa forskare förespråkar bland annat att ge tidiga 

insatser till barn som är utsatta för våld i nära relationer. Några andra forskare pratar om ett 

individbaserat program med olika nivåer för förebyggande åtgärder där det är viktigt att både 

individuellt och i grupp informera barn som har bevittnat våld. Det är av stor vikt att berätta 

för barnen att det inte är deras fel samt att hjälpa dem planera för deras framtida säkerhet. 
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   Genom att använda metoder som att rita, använda djur samt lekterapi är det möjligt att få 

fram hur barnen tänker kring deras säkerhet i framtiden. Denna metod har visat sig vara 

positiv när det kommer till att hjälpa barn som bevittnat våld.  

   Det har visat sig att kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet blir marginaliserade 

av samhället. Det är även vanligt att personer som bevittnat våld utvecklar posttraumatiskt 

stressyndrom.  

   De tonåringar som medverkade lyfter fram att det är viktigt att som person hitta sig själv 

och att beteendet blir en blandning av familj och kompisar. Tonåringarna lägger även vikt vid 

att de får träffa andra vuxna som varit utsatta för våld.  

   Personer som blivit utsatta för våld vill bli behandlade med respekt, inte med rädsla eller 

förödmjukelse. Socialarbetarna lyfter fram att det finns ett behov av att arbeta fram 

förebyggande material kring våld i skolorna, samt material om när det är modern som utövar 

våld mot barnet.  

   Utifrån fokusgrupperna har det framkommit att de vuxna som blivit utsatta för våld letar 

efter personer som kan stötta dem på vägen mot ett liv utan våld.  

   Avslutningsvis framkommer det även att det finns ett behov av lagförändringar för att ta 

mer hänsyn till de som blir utsatta för våld samt att neutralisera makten som våldsutövaren 

och dennes advokat innehar (Willis, W. Pearce, Phalen, Keet, & Singer, 2010). 

 

Artikeln Girls and Boys as Victims: Social Workers’ Approaches to Children Exposed to 

Violence utforskar vad föreställningar om barnet, offret, kan betyda för socialarbetares 

förhållningssätt till barn som bevittnar eller utsätts för våld. Den analytiska ramen kombinerar 

ett vårdperspektiv som fokuserar på barn som utsätts för våld, och rättigheter/deltagande 

perspektiv med fokus på barns rätt till delaktighet. Artikeln baseras på barns berättelser och 

visar hur socialarbetare skapar minst fyra olika offerpositioner för barn i 

undersökningsprocessen: skyddade offer, osynliga offer, oskyddade offer och offer med 

deltagande. 

   Syftet med artikeln är att ta itu med denna kunskapslucka genom ett utforskande av 

yrkesverksamma metoder för barn som utsätts för våld samt diskussion om hur dessa metoder 

kan kopplas till föreställningar av "idealoffer”, ålder och kön. Diskussionen bygger på några 

av resultaten från ett kvalitativt forskningsprojekt i Sverige. 

   Nu influeras många nordiska forskare av den ”nya” sociologin i barndomen. Den forskning 

som bidrar till artikeln följer denna trend och ett nyckelbegrepp är barn som sociala aktörer, 

både i känsla av aktörer i forskningsprocessen. De ingår som informanter och i den meningen 

att barn ses som sociala aktörer i förhållande till andra sociala aktörer. 

   Detta innebär inte att barn inte behöver stöd och skydd av sina föräldrar. Här lyfter man de 

kulturella tabun som finns när det kommer till att samtala om våld inom familjen. Det innebär 

svårigheter för barnen att förstå vad de varit med om. Barnen behöver få någon som validerar 

vad de varit utsatta för. Svensk lag sa att socialtjänsten alltid ska ta med barnets åsikter när 

deras ärende ska presenteras för rätten såvida det inte är helt olämpligt. Fortfarande 

hörsammas inte detta fullt ut. 

   Att situationen beskrivs för barnet, att barnet får information och får ge sin syn på saken. De 

får vara delaktiga i besluten och ges möjlighet att ta egna initiativ, allt detta har inflytande på 

socialarbetarens närmande till barnet. Mönstret visar att socialarbetaren ofta ser barnet som 

skyddade offer, osynliga offer eller som oskyddade offer. De ser sällan barnet som ett 

deltagande offer. Vidare så kan barn som vill ha mer delaktighet uppleva att de diskvalificerar 

och ogiltigförklarar sociala arbetsmetoder om de hävdar att de inte vill se sin våldsamma far. 

   Det andra steget i analysen tar detta som utgångspunkt och diskuterar vad föreställningar 

om barnet, ett "idealiskt" offer, kan betyda för socialarbetarens förhållningssätt till barn som 

bevittnat eller utsätts för våld. Ålder och kön kombineras i ett intersektionellt perspektiv. 
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Undersökningen innehöll 17 barn, 10 pojkar och 7 flickor mellan 8-17 år. 

   Vissa barn upplevde sig skyddade från mer våld. I vissa fall berodde det på att de inte 

träffade sin far mer, i andra fall berodde det på att de inte blev utsatta för mer våld av sin far. 

En del sa att de aldrig hade pratat om våldet med socialarbetarna. Vissa av socialarbetarna 

ansåg inte att de ville blanda in barnen i föräldrarnas gräl, istället ska de skyddas från vad som 

händer mellan föräldrarna. Speciellt i fall när barnen redan är i ett sårbart läge på grund av 

rättsliga åtgärder. De är nu ett skyddat offer. 

   En del barn vet inte riktigt varför de inte får träffa sin pappa i samma utsträckning som 

tidigare, ingen har berättat för dem. De tror sig veta men är inte säkra. Andra barn sa att de 

inte pratar så mycket med socialarbetarna eftersom socialtjänsten inte tror att barnen kommer 

ihåg pappa om det är länge sedan de träffades. Barnen själva vill inte träffa pappa eftersom de 

är rädda. Dessa barn är osynliga offer. 

   De kan även vara ett oskyddat offer eftersom de sa att de inte vill träffa pappa men alla 

andra anser att de ska. Ingen hänsyn tas till barnets vilja, och barnet skyddas inte från 

ytterligare våld. 

   Med deltagande offer menas att barnet är involverat i en dialog om våldet, barnet pratar om 

vad som hänt, vilka känslor det väckte med mera. Barnet är inblandat i den rättsliga processen 

och får veta vad som händer under tiden det händer. 

   De flesta socialarbetarna ansåg barnen som allt annat är deltagande offer, de ville skydda 

dem hela tiden på något sätt. Även om svensk lag anser att de i mån av ålder och mognad ska 

kunna få information och själva kunna vara deltagande ville inte socialarbetarna involvera 

dem. Vidare kom det fram att de som ville veta mer men inte ville träffa sina fäder hade det 

svårare att få information eftersom förälderns rätt fortfarande tycks vara starkare än barnets 

rätt. 

I Sverige är alla barn som bevittnar våld brottsoffer. 

   Barn bör ses som kompetenta berättare av sina liv, de har en unik kunskap om vad som hänt 

dem. De förväntas delta och göra sina röster hörda eftersom de är aktiva subjekt. Detta skulle 

kunna göra barnens position starkare som experter på sina egna liv (Eriksson, 2009). 

 

6. EMPIRI 

6.1 Redovisning av intervjuer med beteendevetare/socialsekreterare/polis 

Empirin redovisas utifrån de teman som intervjuguiden var uppbyggd kring. Dessa teman styr 

både uppsatsens empiriredovisning och analys. 

 

Tema bakgrund 

Socialsekreterare 

Intervjupersonen är en 45 årig kvinna som arbetar som barn- och ungdomsutredare inom 

socialtjänsten. Tidigare arbetade hon inom vården under cirka 10 år, mestadels inom 

landstinget. Hennes tanke var att fortsätta inom vården, men mer och mer växte viljan att 

arbeta med barn och ungdomar som socionom. Hon har arbetat som socialsekreterare sedan 

2005. Hon uppgav att hon trivdes med mycket bra även om det upplevs som psykiskt 

påfrestande i perioder. Intervjupersonen arbetar i huvudsak med barn som är i ålder 0-12 år, 

men ibland kan det beroende på arbetsbördan även inkludera ungdomar upp till 21 år. 

Beteendevetare 

Intervjupersonen är en 41 årig kvinna som tidigare arbetat som förskollärare under lång tid. 

Hon bodde utomlands under några år. Under tiden där utbildade hon sig till beteendevetare 

och började sin bana internationellt inom socialt arbete. Efter några år gick flyttlasset tillbaka 

till Sverige där hon nu arbetar. Hon har arbetat inom socialt arbete i 11 år.  

Polis 
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Intervjupersonen är 45 år och har arbetat som polis sedan början av 1990-talet. Personen har 

arbetat i yttre tjänst men mestadels som utredare. Mellan 1999 och 2009 arbetade personen 

som barnutredare i en mindre kommun i Norrbotten. Hon har även arbetat med 

funktionsnedsatta samt genomfört förhör med sådana som nu är vuxna men som förhörts om 

brott de utsattes för som barn. 

 

Tema Arbete: 

Socialsekreteraren menade att hennes arbetsplats främst arbetar efter skyddsaspekten eftersom 

de i första hand måste se till att barnen lever i en miljö som inte är farlig för dem. De teorier 

socialtjänsten arbetar med är systemteorin och anknytningsteorin som de ansåg vara väldigt 

viktigt. Anknytningen mellan barn och föräldrar eller mellan syskon kan vara skillnaden i hur 

barnen mår i framtiden. Hon menade även att de tittar mycket på det sociala mönstret, det 

sociala arvet.  

 

Om man inte är uppvuxen med att ha fått trygghet så har man svårt att ge det 

vidare till sina egna barn.  

 

Därigenom menade socialsekreteraren att det är viktigt att hjälpa dessa människor så att de får 

verktygen för att bli bättre föräldrar själva. Vidare sa hon att de tittar på det psykopatologiska 

vilket innebär att personen reagerar orationellt på en händelse. Ett exempel på det kan vara att 

vissa barn sätter sig i pappas knä om han är våldsam, fastän de flesta människor vet att man 

bör undvika någon som är våldsam. Barnet kan ha erfarenhet av att han då håller sig lugn 

under en längre period. Beteendevetaren ansåg det svårt att definiera vilka teorier de arbetar 

med på hennes arbetsplats men uppgav att hon till stor del arbetar med behandlingsmodellen 

Trappan. Modellen beskrivs i tre olika moment och riktar sig till barn mellan 4 och 18 år. 

Behandlingsmodellen handlar om att skapa kontakt mellan behandlaren och barnet för att 

tillsammans kunna prata om det hemska som hänt. Grunden i behandlingen är att barnet ska få 

en vuxen som kan verifiera vad barnet varit med om samt kunna hjälpa barnet att sortera det 

som hänt så att det finns en möjlighet att gå vidare i livet. Barnet får berätta sin upplevelse av 

situationen och utifrån det framkommer vilka skyddstekniker barnet använde, för alla barn har 

ett sätt att hantera våldet. En del försöker skydda sig själv och sina syskon. Ibland kan det 

finnas outtalade roller i en syskonskara, någon kikar i dörrspringan vad som händer mellan 

föräldrarna medan en annan skyddar de andra syskonen. I de här fallen bedömer barnen 

graden på våldet och om de måste planera en flykt. Sista delen i behandlingen är till för att 

öka kunskapen om våld, exempelvis vad barnet kan göra om det skulle förekomma våld igen . 

Polisen ansåg sig inte använda några direkta teorier eller modeller inom arbetet. 

   Begreppet barn som bevittnat våld definierades relativt lika av beteendevetaren och 

socialsekreteraren. De ansåg att det handlade om barn som sett, hört, känt eller märkt 

efterverkningarna av våldet. Däremot ansåg beteendevetaren att det även inkluderade 

materiellt, ekonomiskt eller latent våld. Polisen ansåg att det var svårare att definiera 

begreppet bevittnat våld på hennes arbete men uppgav följande: 

 

Barnen ska ha varit i lägenheten och sett eller hört. Men det används ofantligt 

lite. Jag måste säga att jag har under mina alla år som barnutredare hört något 

enstaka barn i det sammanhanget. Och där var det faktiskt så att en mamma en 

gång blivit väldigt, väldigt illa misshandlad. Hon hade blivit stampad på och ena 

lungan hade kollapsat och hon hade låst in sig i något rum och så var det ett barn 

där. Jag förhörde barnet då.  
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Polisen menade att barn som varit frånvarande från hemmet kan ha farit hemifrån eftersom de 

visste vad som hände, men det i sig är inget bevittnat våld i rättslig mening. Hon ansåg att 

begreppet barn som bevittnat våld används alltför lite inom polisen. Hon påpekade även att en 

undersökning från Göteborg visade på att 60 % av de män som slår sina respektive även slår 

sina barn, vilket är något att ha i bakhuvudet. Det är även av vikt att polisen visar att barnets 

utsaga är viktigt och betydelsefullt. Polisen menade vidare att få åklagare beslutar att barn ska 

förhöras vilket är synd eftersom barn har mycket att tillföra en utredning. Själv misstänkte 

hon att det beror på att många vill skona barnen, vilket hon själv inte upplever vara bra 

eftersom de allra flesta barn som går från ett förhör upplevs lättade. De har fått delge någon 

annan en i många fall hemsk hemlighet och slipper därigenom bära på den själv. Hennes 

erfarenhet visade även på att många som bevittnat våld i uppväxten själva blev utövare. Ett 

ordspråk som förekommer inom polisväsendet är att  

 

dagens barn som bevittnar våld är morgondagens gärningsmän. 

 

Både socialsekreteraren och beteendevetaren kommer i de flesta fall i kontakt med barn som 

bevittnat våld via någon annan. Vad gäller socialsekreteraren kommer ärenden via en 

mottagningsgrupp. De gör en första bedömning i ärendet såvida det inte gäller ett barn som 

redan är aktuell på socialtjänsten. Det kan även komma en orosanmälan via polisen. 

Beteendevetaren kommer i kontakt med barnen via en socialsekreterare som beviljat dem 

instansen Trappan. Polisen blir utkallad till platser där det varit våld i nära relation och de är 

ofta de första som kommer i kontakt med barnen som bevittnat våld. De är ålagda att göra en 

orosanmälan oavsett om barnen varit närvarande eller ej. 

   Alla tre ansåg att de arbetar efter barnperspektivet, de ser alla till barnet i första hand. För 

socialsekreteraren och beteendevetaren är det ett uttalat arbetssätt genom BBIC (Barnets 

Behov I Centrum).  

 

Exempelvis så ska en utredning inte skrivas för de vuxna, inte beskriva bara dem 

utan hur blir det för barnet i den här och den här situationen. Hur kan man göra 

så att det blir bättre, och vad säger barnen.  

 

Det var ett sätt att arbeta ur ett barnperspektiv menade socialsekreteraren. Beteendevetaren 

menade  

 

att ibland har det förekommit att handläggare utelämnat vissa saker som barnen 

sedan känner sig ledsna för eller svikna att det inte kom med i utredningen, något 

som varit viktigt för dem.  

 

För polisen var barnperspektivet mer ett sätt att tänka. Polisen menade även att Sverige skrivit 

på FN´s barnkonvention vilket i sig innebär att barnperspektivet ska finnas i åtanke. 

   Socialsekreteraren ansåg att utvecklingen gått framåt på de flesta sätt vad gällde barn som 

bevittnat våld. Hon beskrev att tidigare var de flesta utredare själva så osäkra vad gällde vilka 

frågor som ställdes vilket medförde att de fick osäkra svar tillbaka. Ibland kunde det även 

hända att den osäkerheten innebar att barn som gav signaler om bevittnat våld ignorerades 

eftersom det inte fanns rutiner för hur det skulle bemötas. Idag håller de på att ta fram frågor 

som alltid rutinmässigt ska ställas. På sikt kommer det att innebära att fler barn fångas upp i 

ett tidigt stadium. Hon menade att om dessa barn får hjälp i tid följer detta beteende inte med 

dem när de växer upp och själva blir föräldrar. I många fall har barn som bevittnat våld själv 

föräldrar som haft liknande uppväxter. Socialsekreteraren ansåg även att det blivit vanligare 

med utredningar där våld förekommit, anledningen är svårare att veta. Beteendevetaren ansåg 
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att Sverige börjat komma ifatt det land hon arbetade i tidigare. Där hade de varit i framkant 

gällande våld i olika skepnader, men Sverige är under konstant utveckling i dessa frågor. Hon 

framhöll samarbetet mellan olika organisationer som en del av utvecklingen samt att 

socialtjänsten blivit duktigare på att scanna av och fråga om våld. Hon upplevde att de även 

blivit bättre på att skilja mellan våld och miljö. Tidigare rubricerades exempelvis en ungdom 

som var ute på nätterna som miljöproblem eller att ungdomen gjorde revolt mot sina föräldrar. 

Nu har de alltid med i bakhuvudet att det kan förekomma saker i den här ungdomens hem som 

gör att hon eller han beter sig på det här viset. Enligt beteendevetarens åsikt handlar det 

förmodligen om en blandning av att de är mer inriktade på våld samt att våld blir mer vanligt, 

men det var inget hon ansåg sig kunna styrka. Polisen upplevde att den största skillnaden som 

hänt under hennes yrkesliv handlade mer om att barnförhör idag hålls i speciella lokaler och 

att det alltid är utbildade barnutredare som håller dem. Som barnutredare låter man barnen 

styra samtalet och det finns strikta regler för hur dessa förhör ska genomföras. Däremot 

menade polisen att det var svårt att ta fasta på bevittnat våld i rättsliga termer vilket dock inte 

är samma sak som att acceptera det.  

 

Om det ”bara” är psykiskt våld så är sannolikheten att någon straffas minimal. 

Men det betyder inte att vi accepterar att vi ska ha det så här. Om vi säger att det 

förekommit våld 1 gång, om det sedan finns i luften och man sedan anpassar hela 

sitt beteende efter det här då är det som att smockan hänger i luften, jag duckar 

och servar och så ska ingen behöva ha det. 

Tema barn 

Socialsekreteraren ansåg att alla barn som på något sätt bevittnat våld blir påverkade. Alla bär 

symtom som visar att de inte mår bra. Ju mindre de är desto lättare är det att de säger det till 

någon vuxen i sin närhet som de kanske har förtroende för. Ju äldre barnen är desto mer bär 

de själva och barn blir mer lojala i stigande ålder. De är ofta ganska små när de vet att det här 

pratar man inte om. Barn behöver någon att prata med om det som de har upplevt för att 

kunna släppa det, för att kunna förstå att de inte själva bär ansvaret över vad som hänt. De 

behöver hjälp för att slippa skuldbeläggas, de måste få hjälp i dessa processer. Ju mindre barn 

desto större skuld tar de på sig, eftersom de tror att allt kretsar som kring dem. Barnen tror att 

blir mamma ihjälslagen kommer de också att bli det. De går med en ständig ångest inför vad 

som ska hända. Det finns ingen som kan trösta och skydda dem eftersom den som borde göra 

det är antingen den som slår eller den som blir slagen. Socialsekreteraren berättade att mer 

och mer forskning pekar på att barn som bevittnat våld skadas på ett långtgående plan. I de 

allra värsta fallen kan väldigt små barn utveckla hjärnskador och barnens kognitiva förmåga 

försämras eftersom de inte kan ta in saker när de lever under en så stor press och stress. Både 

socialsekreteraren och beteendevetaren menade att barn som bevittnat våld uppvisar 

aggressioner, frustrationer och en del blir skygga, rädda eller tysta. För en del blir det en 

kombination av alltihop, ibland är de under taket och ibland går de rent tillbaka i sin 

utveckling, de regredierar. De kan sova jättedåligt och pinka på sig eller så sover de stenhårt 

för att de äntligen kan koppla bort allting. Ett mönster kunde ses av att pojkar och flickor 

reagerar olika. Pojkarna är generellt livligare och många pojkar som upplevt våld har symtom 

på ADHD. Det är en sådan miljö att det är svårt att i slutet veta vad som är den neurologiska 

skadan eller vad som beror på stressen och pressen de lever under. Flickor kan skära sig eller 

få annat destruktivt beteende. Pojkar går oftare in och försöker skydda och blir därigenom 

skadade när de är i tonåren. Det har dock blivit mer och mer vanligt att även flickor uppvisar 

symtom på ADHD. Både socialsekreteraren samt beteendevetaren uppgav fall där ungdomar 

blivit diagnosticerade med ADHD eller damp och när de efter en tid placerades i familjehem 

upphörde symptomen. Beteenden som barn har kan förändras när miljön stabiliseras. Även 

polisen menade att barn som bevittnat våld blir påverkade i någon grad. Vissa barn blir 



16 
 

inåtvända eller utåtagerande medan andra blir väldigt tillmötesgående och anpassningsbara. 

Hon menade att de flesta barn mår bättre när de fått berätta och att alla barn behöver hjälp för 

att kunna gå vidare. 

   Alla tre menade att barn vet hur våld definieras. Barn idag får lära sig från det att de är små 

att man inte får slåss eller göra andra illa. Både socialarbetaren, beteendevetaren samt polisen 

ansåg även att barn tar på sig ansvaret för våldet. De flesta barn tror att det är något som de 

själva gjort som utlöst våldet. Socialsekreteraren menade att det fanns många exempel på 

detta.  

 

Mamma kanske har blivit knivskuren av pappa och det berodde på att jag tog en 

macka när jag kom hem efter skolan och glömde kniven framme. Det skulle inte 

ha hänt om jag lagt undan kniven. Man måste ju få ta sig en macka efter skolan. 

Att slippa skuldbeläggas, de måste få hjälp i dessa processer. Jag tänker att det är 

viktigt, barnen påverkas av det de ser.  

 

Beteendevetaren menade att de flesta barn vet mer än föräldrarna tror.  

 

Jag hade en flicka som berättade ganska utförligt om hur pappan tog sig in i 

lägenheten. Hon låg och sov men vaknade av ljudet till krossat glas då pappan 

slog sönder hallspegeln. Trots att hon låg och sov visste hon direkt att det var 

pappan som var där. Hon rullade ned sin sovande lillebror på en filt på golvet 

och drog honom på den in i toaletten på övervåningen, låste dörren och somnade 

efter ett tag om på golvet bredvid sin lillebror. Hon kunde utförligt beskriva hur 

smällarna lät genom att klappa och stampa.  

 

Polisen poängterade att hon upplevde att barn tog illa vid sig även vad gällde små saker men 

att de alltid tog på sig skulden till det som hänt.  

   Däremot ansåg ingen av vare sig socialsekreteraren, beteendevetaren eller polisen att yngre 

barn normaliserade våldet. Barn är ofta bättre på att se våldet för vad det är, till skillnad från 

vuxna som normaliserar våldet i större utsträckning. Polisen menade dock att barnen inte 

förringade våldet eller normaliserade det, men att barnen förringat orsakerna eller 

konsekvenserna av våldet. Hon trodde att det blev enklare att normalisera våldet ju äldre och 

mognare barnet var. Hon menade även att det blir ambivalent för barnen att på dagis får man 

inte slåss medan hemma slår pappa mamma.  

   Socialsekreteraren ansåg att det var svårt att veta om barn som bevittnat våld såg sig som 

stigmatiserade. Visserligen kunde det ske genom att de inte hängde med i skolan på grund av 

trötthet och oro och att de därigenom sökte sig till andra som hamnat utanför av någon orsak. 

Hon trodde dock inte att barnen såg sina föräldrar som annorlunda, däremot var en 

konsekvens av våldet att många barn drar sig från att ta hem kompisar eftersom de inte vet om 

och när våldet förekommer. Beteendevetaren ansåg inte att barn som bevittnat våld ser sig 

som stigmatiserade. Polisen kunde tänka sig att de såg sig som stigmatiserade eftersom de 

alltid måste tänka på vad de säger och till vem de säger saker. Hon menade även att de bär på 

hemligheter som är så hemska att de i och med det har svårt att fungera som glada kompisar 

vilket kan innebära att de blir ensamma och utanför. 

Tema föräldrar 
Socialsekreteraren ansåg att omgivningen ofta har för höga krav på den utsatta föräldern. Hon 

menade att de i de flesta fall gör sitt allra bästa men att det är svårt att fungera som en bra 

förälder när de dels ska skydda sina barn för våld samtidigt som de ska försöka skydda sig 

själva. I de flesta fall går det dock inte så bra vare sig med skyddet för barnet eller för den 

utsatta föräldern vilket socialsekreteraren menade tyvärr innebär att de inte klarar av sitt 
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föräldraskap i tillräcklig utsträckning. Vidare sade hon att det även finns fall där den utsatta 

föräldern väljer den destruktiva relationen före barnen. Beteendevetaren ansåg att de gjorde 

sitt bästa men att de ofta har svårigheter med att se barnens omsorgsbehov. Närhet, omtanke, 

känslor och behovet av att få prata om vad som hänt är stort hos barnen. Det trodde hon kunde 

vara svårt ibland för den utsatta föräldern. Polisen menade att de ur polissynpunkt inte klarade 

av sitt föräldraskap så bra. Den utsatta föräldern lever antingen i normalisering eller i lögn. De 

erkänner sällan att barnen bevittnat något våld och de är själva så rädda och förtvivlade. 

Många gånger tar de sig inte ut ur relationen eftersom de är rädda att det blir värre både dem 

själva samt för barnen. Dessutom upplever polisen att många av paren i dessa destruktiva 

förhållanden är som två halvor som tillsammans blir hela. De tros inte kunna leva utan 

varandra, de är självupptagna på något vis för barnen är ju mitt i det där säger hon. 

   Ingen ansåg att den våldsutövande föräldern tillgodosåg barnens behov. De menade alla tre 

att de enda behov som den våldsutövande föräldern tillgodosåg var sina egna. 

Socialsekreteraren lyfte att många kan uttala kloka och bra saker när de pratar med utredare 

men att de sedan går hem och gör något helt annat. Det är dessutom väldigt sällsynt att den 

våldsutövande föräldern tar ansvar för vad de gjort vilket i princip innebär att barnens 

upplevelser inte tas på allvar. Beteendevetaren ansåg dock att de som tar på sig ansvar och vill 

söka hjälp har tagit ett första steg i att se barnens behov. Polisen sade att den våldsutövande 

föräldern inte ser till barnens behov och de tar inte ansvar för sina handlingar. 

 

Är det någon som tar ansvar för något så är det en väldigt liten bit. Den mest 

överväldigande känslan som finns i rummet är självömkan. De gråter ofta. 

 

Slutligen sade socialsekreteraren att anknytningen mellan föräldrar och barn alltid blir skadad 

när det förekommer våld i någon form. Barnen får till slut ett desorganiserat 

anknytningsmönster som påverkar dem länge. Vet man heller inte om det kan man dessutom 

inte förändra det menar hon. Barnen tappar förtroende till både sina närmaste vuxna och andra 

vuxna. De blir kanske avvisade när de behöver tröst och fasthållna när de vill bli fria. Det är 

ingen som läser av vad barnen behöver eller signalerar och därför protesterar en del jättestarkt 

eller så ger de upp eftersom ingen lyssnar på vad de vill. Det är detta som påverkar barnen i 

relationen med vänner och med relationspartners framöver. Socialsekreteraren uppgav att de 

brukar prata om ambivalent anknytningsmönster, tryggt anknytningsmönster, avvisande 

anknytningsmönster eller desorganiserat anknytningsmönster. Både den ambivalenta och den 

avvisande kan vara tillräckligt god i perioder men många barn känner att de inte kan lita på 

sina föräldrar. Beteendevetaren ansåg anknytningen mellan barnen och föräldrarna som svajig 

och desorienterad. Hon menade även att de allra flesta små barnen söker sig till den förälder 

som ifrågasätter våldet. Anknytningsbehovet är starkt för små barn och startar redan i magen 

mellan modern och barnet. Barnet och modern kan tillsammans bilda en allians mot den som 

utövar våldet. Anknytningen till pappa kan försvåras om han är våldsutövaren menade 

beteendevetaren. 

6.2. Redovisning av intervju med person som bevittnat våld i uppväxten 

Tema bakgrund 

Intervjupersonen är 18 år och bor i fosterfamilj sedan 2008 där hon blev placerad på grund av 

föräldrarnas alkoholmissbruk. Hon går sista året på gymnasiet och har sport, träning och 

vänner som fritidsintressen. 

Tema nutid 

Intervjupersonen bor med sina familjehemsföräldrar samt deras barn som hon ser som sina 

syskon. Intervjupersonen beskrev att uppväxten påverkar hennes liv idag på så sätt att hon inte 

lever med sina biologiska föräldrar och lever ett helt annat liv idag jämfört med hur det var 
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då. Hon uppgav att hennes beteende och den person hon är idag påverkats av uppväxten. Till 

viss del uppgavs det bero på miljö och uppfostran, intervjupersonen ansåg att barn uppfostras 

på olika sätt beroende på vilken familj de lever i. Hon beskrev det som att få en sorts 

uppfostran när hon bodde med sina föräldrar för att sedan få en annan när hon kom till 

familjehemmet. 

 

Jag har väl många dåliga erfarenheter som jag har fått från en dålig uppväxt, 

som är på väg att förändras så det sviktar lite i hur jag är.  

 

Intervjupersonen uppgav att hon har lätt för att bli arg samt att hon ofta skriker när hon bråkar 

vilket hon gjort med sin mamma under uppväxten. Dåligt tålamod och dålig självkänsla var 

ytterligare saker som lyftes fram. Intervjupersonen sade att hon till stor del varit öppen med 

hur hon haft det under uppväxten trots att det vid vissa tillfällen känts jobbigt att berätta, 

samtidigt uppgav hon att det känns bra efteråt. Uppväxten kan ha både positiv och negativ 

inverkan på intervjupersonens eventuella föräldraroll enligt henne själv. 

 

Jag kommer inte att ljuga för mina barn som mina föräldrar har gjort för mig, jag 

kommer att vara där för dem vilket de inte har varit för mig. 

 

Den psykiska hälsan idag beskrevs som bra under sommarhalvåret men mindre bra under 

hösten. Enligt intervjupersonen kunde det bero på att hon lever livet under sommaren och 

förtränger den jobbiga uppväxten. Saker som förträngts kommer sedan ikapp vilket gör att 

måendet försämras och saknaden efter främst mamman blir starkare. 

 

Jag saknar min mamma enormt mycket vilket gör att det är jobbigt. Det gör väl 

att jag mår sådär ibland. Och att saker som jag har förträngt kommer ikapp mig. 

Tema uppväxt 

Uppväxten beskrevs som både bra och dålig. Den beskrevs som lärorik och rolig med många 

fina, underbara minnen samtidigt som den stundvis beskrevs som en uppväxt man inte vill ha. 

Relationen till den biologiska pappan beskrevs som bra där de ses ungefär en dag per vecka 

samt att de ofta pratar i telefon. Kontakten med mamman försämras mer och mer enligt 

intervjupersonen på grund av det fortsatta missbruket. När de väl ses beskrev intervjupersonen 

att hon känner sig hel och uppfylld. Intervjupersonen uppgav att hon kände sig kluven 

eftersom hon har två familjer att hinna med. 

De behov som fanns under uppväxten blev stundvis dåligt tillgodosedda. Eftersom ett av 

intervjupersonens stora intressen var att träna blev det ofta lidande då föräldrarna inte kunde 

skjutsa på grund av att de var onyktra. 

 

Mina behov var ju bland annat att träna och ibland var de ju fulla så de inte 

kunde skjutsa, eller väldigt ofta, så många gånger fick jag missa för att jag inte 

kunde ta mig. De hämtade mig inte som de sa att de skulle göra, de skjutsade mig 

inte. Jaa de har väl inte alltid varit där när jag har behövt dem. 

 

Samtidigt uppgav hon att de alltid försåg henne med kläder och skor samt att det alltid funnits 

mat hemma, förutom när hon var väldigt liten. Fanns det ingen mat letade hon reda på pengar 

och gick själv för att handla. Intervjupersonen funderade ibland på vart pengarna kom ifrån. 

Hon levde efter mottot hemma bra men borta bäst eftersom hon inte trivdes hemma, vilket är 

totala motsatsen jämfört med idag. 

Våldet har pågått sedan intervjupersonen föddes, mamman har varit psykiskt sjuk under stor 

del av livet samt att det förekommit en hög grad av alkoholism. Pappan har haft en mildare 
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grad men är också sjuk och kan inte hantera alkohol. Tillvaron beskrevs som ostabil i och med 

drickandet samt att föräldrarna ständigt bråkat och har vid flertalet tillfällen separerat för att 

sedan bli tillsammans igen. Intervjupersonen uppgav att hon lidit från det hon föddes till dess 

att hon flyttade till familjehemmet när hon var 13 år.  

 

Eeh, men jag har väl lidit från det jag föddes till det att jag flyttade. De har 

bråkat och separerat säkert 10 gånger, jag har bott på 10 olika ställen i ett 

område.  

 

   Känslan av rädsla var vanligt förekommande på grund av väldigt onyktra människor, 

poliser, splittrat glas, cigaretter, rök samt ölburkar överallt. Det hände ofta att andra 

personer sov på deras soffa, och ibland även i intervjupersonens säng vilket gjorde att 

hon inte visste vart hon skulle ta vägen. Det var vanligt att intervjupersonen var hemma 

när missbruket pågick men hon ringde ofta sin storasyster som då kom och hämtade 

henne. Föräldrarna hotade att hon inte fick ringa sin syster och blev väldigt arga när hon 

gjorde det, men trots detta så smög hon iväg och ringde vid tillfälle. Om hon kommit 

hem och festen pågick kunde hon ofta ringa kompisar dit hon for för att sova över. 

Intervjupersonen beskrev ett tillfälle där hon genom nyckelhålet från sitt rum uppfattat 

att pappan slog mamman.  

 

Det är längesen jag såg något fysiskt, eller inte sett så, jag stod i mitt rum och 

tittade ut ur nyckelhålet och så satt mamma på en stol och så bad pappa att hon 

skulle flytta sig och då så slog han henne och då ringde hon polisen.  

 

Hon sade sig vara förskonad från att se själva slagen men att hon varit i samma lägenhet där 

hon hört saker. 

 

De har ju gråtit och skrikit, bankat och levt om så nog har jag då hört saker nog.  

 

Eftersom föräldrarna missbrukat alkohol i perioder så kan det ha varit bra i cirka en månad för 

att sedan bli sämre under två veckor. 

   Intervjupersonen uppgav att många kände till hennes situation. Anmälningar kom in till 

socialtjänsten samt att skolan och anhöriga som exempelvis mormor visste hur det låg till. 

Intervjupersonen uppgav att hon kallar sina föräldrar sjuka, att alkoholism är en sjukdom för 

henne. Systern beskrevs som ett stort stöd som alltid funnits där. 

Under våldssituationerna kände intervjupersonen obehag, rädsla, ledsenhet samt argsinthet. 

Ofta förekom frågan varför det här hände just henne.  

 

Nu är det en dålig period, de bara dricker och dricker. Jag önskar det inte hände 

mig, vad har jag gjort för att förtjäna det här?  

 

Intervjupersonen kände stundvis att alkoholen varit viktigare för föräldrarna än vad hon var, 

vilket hon kunnat utläsa från sina dagboksanteckningar från den tiden. Intervjupersonen 

beskrev att det är lättare att komma ihåg saker som varit dåliga med uppväxten jämfört med 

vad som varit bra. Ofta lovade föräldrarna att det var sista gången de druckit vilket hon även 

trodde och hoppades på som liten vilket gjorde att hon blev besviken flertalet gånger.  

 

Det var alltid, -Nu var det sista gången det hände nu ska det inte hända nå 

mer….Nu var det jävlat sista gången som vi dricker, jag lovar nu blir det inte nå 

mer! Nu kommer du inte att behöva ringa din syster nå mer, för det var sista 
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gången. Fast så sa de jämt. Så säger de fortfarande! Man som bara jaa……Jag 

tror ju inte mer men tyvärr gjorde jag ju det när jag var liten. Jag blev besviken 

ett X antal gånger. 

 

   Föräldrarna var väldigt omtyckta av intervjupersonens kompisar när de var nyktra medan 

deras föräldrar tyckte synd om henne. Under de sämre perioderna tog hon inte hem kompisar 

och förklarade att då var hon själv knappt hemma heller. Intervjupersonen upplevde det 

tråkigt att föräldrarna blev omvända personer när de missbrukade. Sa de att de skulle ta en öl 

till maten så visste hon att det inte skulle stanna vid det vilket gjorde att hon alltid gick 

omkring med en oro innan något hade hänt. Intervjupersonen fick gå på specialundervisning i 

matten eftersom hon hade svårt att fokusera. När hon var i 11-12 års åldern mådde hon väldigt 

dåligt.  

 

Det var den sämsta tiden i mitt liv om jag ska tänka tillbaka. Då jag gick i 6:an 

mådde jag inte alls bra. Det var mycket typ om jag skulle ta bort mig, jag visste 

inte vad jag skulle göra för jag mådde typ verkligen jättedåligt. Sen blev det 

bättre i 7:an för då var hon nykter i 1,5 år. Så bra har jag aldrig mått någonsin! 

Hade jättemycket sömnproblem vilket förstörde min skolgång, jag sket i skolan för 

jag sov bara jämt. Kom dit och så sov jag bara.  

 

På en säsong fick hon sju röda kort inom sin sport vilket hon själv sade handlade om att hon 

hade mycket ilska i sig. I dagsläget sade hon sig kunna hantera ilskan på ett bättre sätt vilket 

hon lärt sig genom att gå i kognitiv beteendeterapi. 

Tema myndigheter 

Intervjupersonen var nio år när systern kontaktade socialtjänsten. För cirka ett år sedan 

framkom det i journalanteckningar att hon förekommit hos socialtjänsten redan innan systern 

kontaktade dem. Flertalet anmälningar har kommit in men hon fick ingen hjälp då. 

Intervjupersonen beskrev stunden när systern beslutade sig för att kontakta socialtjänsten.  

 

När jag var 9 år, jag kommer ihåg att vi stannade på vägen för jag hade väl gråtit 

då och då stannade hon mitt på vägen. Jag kommer ihåg för hon var så arg, alltså 

inte på mig men på situationen. Hon satt i bilen och så ringde hon soc och bad om 

hjälp, att nu måste vi göra något.  

 

Alla möten skedde hemma hos intervjupersonen för att kontaktpersonen skulle kunna se hur 

hon hade det. Hemmet var då välordnat men intervjupersonen beskrev att hon och 

kontaktpersonen satt i hennes rum och pratade om hur det egentligen var. Vissa perioder fick 

intervjupersonen följa med sin mamma till en beroendeenhet dit hon gick för att ta mediciner. 

Intervjupersonen uppgav svårigheter att beskriva vilken hjälp hon hade velat ha, men nu när 

hon såg tillbaka fanns en önskan om att hon skulle ha placerats i familjehem tidigare. Dock 

minns hon att hon inte ville säga det då eftersom hon så gärna önskade att allt skulle lösa sig 

så hon kunde bo kvar hemma. Vändpunkten kom dock när mamman försökte ta livet av sig. 

 

Och sen då hon försökte ta livet av sig då jag var 14 år då var det som att jag 

tänkte att det här går inte. Tänk om jag kommer hem och så är hon död. Va fan, 

vad gör jag då liksom. Så då fattade jag mitt eget beslut till att flytta. Vilket är det 

jobbigaste jag någonsin har gjort.  

 

Det beslutet kändes bättre än att gå omkring med oron att kanske hitta mamman död i 

hemmet. Intervjupersonen upplevde att en mamma alltid har rätt till sitt barn och att hennes 
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mamma bad och grät om att få behålla sitt barn. Under nio år hade intervjupersonen samma 

kontaktperson vilken hon beskrev att hon haft bra kontakt med. Hon är nöjd med 

socialtjänstens bemötande. Intervjupersonen har fortfarande kontakt med socialtjänsten för att 

de vill se hur hon har det. Tillsammans gör de upp planer för att hon i framtiden ska flytta 

hemifrån och bli vuxen. 

   Avslutningsvis poängterade intervjupersonen att hon haft det jättebra även om det stundvis 

varit dåligt. 

 

7. ANALYS 

Nedan analyseras den temaindelade empirin med hjälp av anknytningsteori, 

förklaringsmodellerna stigma och normaliseringsprocessen samt tidigare forskning.  

 

7.1 Analys utifrån myndighetsperspektiv 

Tema Arbete: 

Att skydda barnen är den främsta arbetsmetoden enligt socialsekreteraren. I första hand 

undersöks vilken miljö barnen lever i och om den upplevs farlig. Vidare arbetar 

beteendevetaren samt socialsekreteraren med systemteori och anknytningsteori. Enligt 

socialsekreteraren kan anknytningen mellan barn och föräldrar eller mellan syskon vara 

skillnaden i barnens mående i framtiden. Anknytningen har betydelse för människans 

utveckling samt att teorin beskriver hur vanvård, separation och försummelse i ett tidigt skede 

av livet kan få konsekvenser för barnets fortsatta utveckling (Meeuwisse & Swärd, 2002, ss. 

215-216).  

   Socialsekreteraren menade att de tittar mycket på det sociala arvet. Om ett barn inte fått 

trygghet under uppväxten kan det förekomma svårigheter att ge det vidare till sina egna barn. 

Normaliseringsprocessen beskriver att risken kan öka för att barn som bevittnat våld mellan 

föräldrarna i uppväxten utsätter sina egna barn för samma sak. De upplever det våld de själva 

bevittnat som normalt (Isdal, 2001, ss. 224-225). 

   Barn reagerar individuellt på att leva med våld i nära relationer varpå hjälpen ska anpassas 

därefter (Buckley et al. 2007). Socialarbetaren, beteendevetaren samt polisen beskrev 

behandlingsmodellen Trappan som en bra behandlingsmodell för barnen. Grunden med 

Trappan var enligt dem att barnet ska få en vuxen som kan verifiera vad de varit med om samt 

kunna hjälpa barnet att sortera händelserna för att försöka gå vidare i livet. Det är inte alla 

barn som utvecklar långvariga problem på grund av sin uppväxt. Får de hjälp att bearbeta, har 

stöd från sin omgivning eller tillräckliga inre resurser kan de klara sig utan större problem 

(Hydén et al. 2005). Genom att medverka i Trappan får barnen enligt beteendevetaren berätta 

sin upplevelse av situationen och utifrån det framkommer vilka skyddstekniker barnet 

använde. Hon menade att alla barn har ett sätt att hantera våldet. Skyddsfaktorer ser olika ut 

men det är viktigt att barnen förstår att de gjort sitt bästa för att skydda sig själv eller sina 

syskon. Skyddsfaktorer behöver inte innebära att slå tillbaka. Enligt tidigare forskning kan det 

genom att använda metoder som att rita, använda djur samt lekterapi vara möjligt att få fram 

hur barnen tänker kring deras säkerhet i framtiden (Willis et al. 2010). 

   Vid polisförhör ansåg polisen det vara av vikt att visa barnen att deras utsaga är viktig och 

betydelsefull. Polisen menade vidare att få åklagare beslutar att barn ska förhöras vilket hon 

önskade skulle förändras. Hennes upplevelse var att de flesta barn varit lättade efter förhör när 

de fått delge sin historia. I tidigare forskning beskrivs att barnen behöver få någon som 

validerar vad de varit utsatta för. Det är viktigt att situationen beskrivs för barnet, att de får ge 

sin syn på saken och känna sig delaktig i besluten samt ges möjlighet att ta egna initiativ 

(Eriksson, 2009).  

   Polisens erfarenhet visade även på att många som bevittnat våld i uppväxten själva blev 

utövare. Vidare uppgav polisen att ett ordspråk som förekommer inom polisväsendet är att 
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dagens barn som bevittnar våld är morgondagens gärningsmän. I tidigare forskning beskrivs 

den ökade risken för att barn som bevittnat våld lär sig att det är ett sätt att lösa konflikter 

samt att eget partnervåld ökar i tidig ålder (Meltzer et al. 2009).  

 

Tema barn 

Socialsekreteraren ansåg att alla barn som på något sätt bevittnat våld blir påverkade. Alla bär 

symtom som visar att de inte mår bra. Nedsatt självkänsla, rädsla och osäkerhet i sig själva är 

några symptom som beskrivs i tidigare forskning. Dessa symptom kan även visa sig gentemot 

eventuella syskon samt mot modern. Många bär på känslan av att vara annorlunda och att det 

finns en upplevelse av att ha blivit bestulen på sin barndom (Buckley et al. 2007). 

Socialsekreterarens upplevelse var att ju mindre barnen är desto lättare är det att de berättar 

för någon vuxen, men de tar även på sig större skuld än äldre barn. Ju äldre barnen blir desto 

mer bär de själva, barn blir även mer lojala i stigande ålder. De går med en ständig ångest 

inför vad som ska hända. Det finns ingen som kan trösta och skydda dem eftersom den som 

borde göra det är antingen den som slår eller den som blir slagen. I de allra värsta fallen kan 

väldigt små barn utveckla hjärnskador när de lever under våldsamma förhållanden. Både 

socialsekreteraren och beteendevetaren menade på att barn som bevittnat våld uppvisar 

symptom som aggression och frustration. En del blir skygga, rädda eller tysta. Ibland är de 

under taket och ibland går de tillbaka i sin utveckling. De kan sova jättedåligt, pinka på sig, 

eller så sover de väldigt hårt för att koppla bort allting. Även polisen ansåg att barn påverkas 

på något sätt. Enligt henne blir en del barn inåtvända, andra utåtagerande medan andra blir 

tillmötesgående och anpassningsbara. Om miljön stabiliseras kan barnets beteende förändras.  

Enligt tidigare forskning kan allvarliga konsekvenser i form av traumasymptom uppstå genom 

att bevittna våld. Posttraumatiskt stressyndrom eller symtom på beteendemässiga eller 

känslomässiga sjukdomar ligger nära kriterierna för posttraumatisk stresstörning. Spädbarn i 

hemmiljöer där våld förekommer tenderar att ha sömn- och ätstörningar vilket kan resultera i 

dålig viktökning. Förskolebarn som bevittnar våld i hemmet visar ofta tillbakadraget 

beteende, ångest och rädsla. För barn i skolåldern uppvisas ofta beteenden som påverkar deras 

skolprestationer (Meltzer et al. 2009).  

   Alla tre intervjupersoner menade att barn vet hur våld definieras. Barn idag får lära sig i 

tidig ålder att inte slåss eller göra andra illa. Socialarbetaren, beteendevetaren samt polisen 

ansåg även att barn tar på sig ansvaret för våldet. De flesta barn tror att det är något som de 

gjort som utlöste våldet. Ett exempel handlade om ett barn som anklagade sig själv när 

pappan knivskurit mamman med en kniv som barnet glömt framme efter att ha tagit en 

smörgås. Beteendevetaren menade även att de flesta barn vet mer än föräldrarna tror. En 

flicka hon träffat kunde utförligt beskriva vad som försiggått i huset under kvällen när 

mamman trodde att barnet sov. Polisen poängterade att hon upplevde att barn tog illa vid sig 

även vad gällde små saker men att de alltid tog på sig skulden till det som hänt.  

   Barn som bevittnat våld kan normalisera våldet och se det som ett sätt att visa att man 

tycker om någon, vilket även kan speglas i hur de beter sig mot andra enligt tidigare forskning 

(Willis et al. 2010). Ingen av intervjupersonerna ansåg att yngre barn normaliserade våldet. 

De ansåg att barn ofta är bättre på att se våldet för vad det är, till skillnad från vuxna som 

normaliserar våldet i större utsträckning. Polisen menade att barnen varken förringade eller 

normaliserade våldet. Däremot ansåg hon att de förringat orsakerna eller konsekvenserna av 

våldet. Vidare trodde polisen att det blev enklare att normalisera våldet ju äldre och mognare 

barnet var. Normaliseringsprocessen beskriver att barn som levt med våld under sin uppväxt 

kan finna att de har en högre tröskel för vad de anser vara en våldshandling. De har lättare att 

avdramatisera våldet och mena att det inte var meningen att det skulle inträffa. (Isdal, 2001, 

ss. 224-225). 
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   Det har i tidigare forskning visat sig att kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet 

marginaliseras av samhället (Willis et al. 2010). Socialsekreteraren ansåg det svårt att veta om 

barn som bevittnat våld ser sig som stigmatiserade. Det kunde visserligen ske genom att de 

inte hängde med i skolan på grund av trötthet och oro och att de därigenom sökte sig till andra 

som hamnat utanför. Hon trodde dock inte att barnen såg sina föräldrar som annorlunda. En 

konsekvens av våldet är att många barn drar sig från att ta hem kompisar eftersom de inte vet 

om och när våldet förekommer. Relationer till klasskamrater upplevdes påverkade enligt 

tidigare forskning. Barnen aktar sig för att bli nära vän med någon för att undanhålla sin 

hemmiljö. Barnen känner att de inte kan bjuda hem någon till sig om det skulle uppstå gräl 

(Buckley et al. 2007). Beteendevetaren ansåg inte att barn som bevittnat våld ser sig som 

stigmatiserade. Polisen kunde tänka sig att de såg sig som stigmatiserade eftersom hon 

upplevde att de alltid måste tänka på vad de säger och till vem de säger saker. Hon menade 

även att de bär på hemligheter och har därigenom svårt att fungera som glada kompisar vilket 

kan innebära att de blir ensamma och utanför.  

 

Tema Föräldrar: 

Socialsekreteraren ansåg att omgivningen ofta har för höga krav på den utsatta föräldern trots 

att de gör sitt bästa utifrån situationen. De tre intervjupersonerna uppgav att det kan vara svårt 

att fungera som en bra förälder när de dels ska skydda sina barn från våld samtidigt som de 

ska försöka skydda sig själva. Enligt anknytningsteorin kan en person som lever med kronisk 

känsla av oro, skräck eller depression ha svårt att uppfylla barnets känslomässiga behov 

(Hindberg, 2006, ss. 95-96).  

   Socialsekreteraren uppgav att det även finns fall där den utsatta föräldern väljer den 

destruktiva relationen före barnen. Beteendevetaren upplevde att närhet, omtanke, känslor och 

behovet av att få prata om vad som hänt är stort hos barnen. Polisen menade att den 

våldsutsatta föräldern lever antingen i normalisering eller i lögn. Normaliseringsprocessen 

beskriver att ett problem kan kännas så vanligt att det inte upplevs som något som behöver 

problematiseras. Tvånget att förklara tas bort. Våld är i högre eller lägre grad normaliserat 

beroende på kultur och samhälle och däremellan skiljer sig definitionen på vad våld är. Har du 

i din uppväxt varit utsatt för våld eller bevittnat våld kan det innebära att det är något 

normativt (Isdal, 2001, ss. 222-223). Polisen sade att den våldsutsatta föräldern sällan 

erkänner att barnen bevittnat något våld och de är själva rädda och förtvivlade. Många gånger 

tar de sig inte ut ur relationen på grund av rädsla att förvärra situationen. Dessutom upplever 

polisen att många av paren i destruktiva förhållanden är som två halvor som tillsammans blir 

hela där barnen hamnar i kläm. Normaliseringsprocessen beskriver att om en person varit 

länge i en relation där våld förekommit blir våldet normaliserat. Det är då svårt att själv 

reagera och försöka göra något åt våldet. Det finns en skam och skuldkänsla över våldet samt 

en känsla av att ingen utanför familjen får veta om vad som pågår. I vissa fall pratas det inte 

ens inom familjen om vad som hänt. Det är därför av stor vikt att avnormalisera allt våld 

(Isdal, 2001, ss. 221-223). 

   Ingen av intervjupersonerna ansåg att den våldsutövande föräldern kan tillgodose barnens 

behov. De menade alla tre att det enda behov som den våldsutövande föräldern tillgodoser är 

sina egna. Socialsekreteraren lyfte fram att det ofta lovas saker, men det finns en skillnad 

mellan vad som lovas och vad som sedan görs. Det är dessutom väldigt sällsynt att den 

våldsutövande föräldern tar ansvar för vad de gjort, vilket i princip innebär att barnens 

upplevelser inte tas på allvar. Beteendevetaren ansåg dock att de som tar på sig ansvar och vill 

söka hjälp har tagit ett första steg i att se barnens behov. Polisen sade att den våldsutövande 

föräldern inte ser till barnens behov och de tar inte ansvar för sina handlingar. Vidare uppgav 

hon att männen ofta gråter och känner självömkan vid förhör.  
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   Socialsekreteraren sade att anknytningen mellan föräldrar och barn alltid blir skadad när det 

förekommer våld i någon form. Barnen får ett desorganiserat anknytningsmönster som 

påverkar dem länge. Barnen tappar förtroende till både sina närmaste vuxna och andra vuxna. 

De blir kanske avvisade när de behöver tröst och fasthållna när de vill bli fri. Ett exempel på 

anknytningsbeteende är att barnet söker ögonkontakt, gråter eller ler för att söka närhet och 

beskydd. Anknytning sker automatiskt hos barnen oavsett om personen de knyter an till är 

lämplig eller inte (Meeuwisse & Swärd, 2002, ss. 215-216). Socialsekreteraren ansåg att om 

det inte finns någon som läser av vad barnen behöver eller signalerar kan det leda till att en 

del barn protesterar jättestarkt eller så ger de upp eftersom ingen lyssnar på dem. Det är detta 

som påverkar barnen i relationen med vänner och med relationspartners framöver. 

 

7.2 Analys utifrån person som bevittnat våld i uppväxten 

Tema nutid 

Barn som bevittnat våld i uppväxten lider ofta av nedsatt självkänsla, känslan av att vara 

annorlunda samt att vissa av barnen upplevde sig bestulna på sin barndom (Buckley et al. 

2007). Intervjupersonen ansåg att hennes barndom varit både bra och dålig men hon hade 

lättare att peka på de negativa aspekterna på sin uppväxt och ansåg inte att det var en barndom 

något barn skulle utsättas för. Vidare menade hon att hennes självkänsla och hennes tålamod 

inte var bra och trodde själv att det hade med uppväxten att göra. 

   Intervjupersonen trodde själv att hennes uppväxt kan innebära både positiv och negativ 

inverkan på hennes eventuella föräldraroll. Om barnets relation till föräldern präglas av 

osäkerhet påverkas barnets förmåga negativt gällande sättet att undersöka världen. Detta 

eftersom föräldern inte ses som en trygg bas att återvända till när barnet behöver det 

(Hindberg, 2006, s. 217). 

   Intervjupersonen beskrev sin psykiska hälsa under sommarhalvåret som bättre än under 

hösten. Hon trodde själv att det kunde bero på att hon levde ett sådant liv under sommaren att 

hon inte hade tid att reflektera så mycket. Däremot under den mörka årstiden hann hon det, 

och då satte längtan efter mamma in och hon tänkte på sin uppväxt. Barn föds med en 

genetiskt grundad förprogrammering där de knyter an till några få personer, oavsett 

lämplighet eller inte (Meeuwisse & Swärd, 2002, ss. 215-216). Den anknytning som 

intervjupersonen har till sin mamma är en ständig längtan oavsett om hon får något tillbaka 

eller inte. Intervjupersonen menade att saknaden efter modern finns ständigt närvarande och 

att hon endast känner sig hel när mamman finns i närheten. 

 

Tema uppväxt 

Anknytningen mellan barn och föräldrar är automatisk, men med olika kvalitéer och den har 

stor betydelse för barnets framtida utveckling (Meeuwisse & Swärd, 2002, ss. 215-216). 

Intervjupersonen beskrev att hon har en bättre relation till sin far än till sin mor idag. Hon 

berättade även att modern alltid varit psykiskt sjuk samt alkoholiserad. Enligt 

anknytningsteorin kan den känslomässiga utvecklingen hos barnen hotas om det inte är 

möjligt att känna respekt och tillit till personer de är beroende av och som står dem närmast 

(Hindberg, 2006, s. 247). Intervjupersonen beskrev tillvaron i uppväxten som ostabil med 

ständiga gräl och där föräldrarnas relation var turbulent. Hon sade att hon gick med en ständig 

rädsla för vad som skulle hända samt att hon lidit från det hon föddes till dess att hon flyttade 

till familjehemmet när hon var 13 år.  

   Intervjupersonen beskrev ett tillfälle där hon genom nyckelhålet från sitt rum uppfattat att 

pappan slog mamman. Hon sade sig vara förskonad från att se själva slagen men att hon varit 

i samma lägenhet där hon hört saker. Tidigare forskning visar att många håller våldet som en 

hemlighet, barnen är rädda för att bli retade i skolan om andra får veta hur de har det (Buckley 

et al. 2007). Intervjupersonen motsade detta och menade på att hon alltid varit öppen om sin 



25 
 

situation och att de flesta i hennes omgivning varit medvetna om hur hon haft det. 

Anmälningar kom in till socialtjänsten samt att skolan och anhöriga som exempelvis mormor 

visste hur det låg till och hon hade aldrig upplevt att någon retat henne.  

   Föräldrarna var väldigt omtyckta av intervjupersonens kompisar när de var nyktra. Under de 

sämre perioderna tog hon inte hem kompisar och förklarade att då var hon själv knappt 

hemma heller. Enligt tidigare forskning är detta ett klassiskt exempel på hur barn som lever 

under våldsamma förhållanden agerar med kompisar. De väljer att inte ta hem kompisar utan 

far hellre hem till andra under sämre perioder eftersom barnen inte vet om det uppstår gräl 

eller hur föräldrarna kommer att uppträda (Buckley et al. 2007).  

   Den stigmatiserade människan bedöms utifrån det avvikande beteendet vilket kan ses som 

stigmatiserande (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112). Intervjupersonen upplevde inte sig själv 

som annorlunda eller utanför och menade därför att hon inte varit stigmatiserad. Hon 

berättade att hon däremot upplevde att kompisarnas föräldrar tyckt synd om henne.  

   Intervjupersonen fick gå på specialundervisning i matten eftersom hon hade svårt att 

fokusera. När hon var i 11-12 årsåldern mådde hon väldigt dåligt vilket påverkade sömnen 

och därmed skolgången. Tidigare forskning uppgav att många barn sov för lite på grund av 

oron de bar på och fick därigenom koncentrationssvårigheter i skolan vilket kan relateras till 

intervjupersonen (Buckley et al. 2007). 

   Tidigare forskning visar att flickor som bevittnat våld i uppväxten ofta uppvisar 

aggressivitet och brottslighet i tonåren (Meltzer et al. 2009). Intervjupersonen ansåg själv att 

hon upplevt sig arg, skrikit och agerat på ett aggressivt sätt, dock har hon inte gjort något 

brottsligt. På en säsong fick hon sju röda kort inom sin sport vilket hon själv sade handlade 

om att hon hade mycket ilska i sig. Hon har jobbat med sitt beteende genom att gå på KBT-

behandling och upplevde att det hjälpt henne. 

 

Tema myndigheter 

Intervjupersonen var nio år när systern kontaktade socialtjänsten. Flertalet anmälningar hade 

kommit in men hon fick ingen hjälp då. Enligt vissa forskare förespråkas tidigt stöd och hjälp 

för barn som bevittnat våld eller är utsatta för våld i någon form i nära relationer. Andra 

forskare anser att preventionsarbete är av vikt på ett individuellt såväl som på gruppbaserat 

plan med information till barn som bevittnat våld. Det bör även innehålla hjälp för barnen så 

de slipper skuldbeläggas samt hjälpa dem planera för deras framtida säkerhet (Willis et al. 

2010). Intervjupersonen uppgav svårigheter att beskriva vilken hjälp hon hade velat ha, men 

nu när hon såg tillbaka fanns önskan att hon skulle ha placerats i familjehem tidigare. Hon tog 

beslutet att flytta från modern till ett familjehem och med detta kan sägas att intervjupersonen 

själv gjorde sig till ett deltagande offer. Ett deltagande offer definieras av någon som är 

involverad i de beslut som tas och de blir informerade i vad som händer (Eriksson, 2009).  

 

8. SLUTDISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur personer som bevittnat våld i uppväxten 

påverkats. Det är varken lätta frågor eller lätta svar och är olika från person till person. Det 

har visat sig att personer som bevittnat våld i uppväxten påverkats på olika sätt och i olika 

grader beroende av hur de är som person. En svårighet har varit att få ta del i hur personer 

som upplevt detta mår och hur de resonerar. Vad är det då som gör att vissa väljer att relativt 

öppet berätta vad de varit med om medan andra håller det inom sig? Har de som bevittnat våld 

och väljer att prata om det ett behov av validering eller har de tvingats lära sig att berätta 

genom att professionella varit involverade i det som hänt? Vi tror att många som bevittnat 

våld i nära relationer under uppväxten skäms och har svårigheter att prata om det. Personen 

som bevittnat våld upplevde det jobbigt att prata om händelserna men ansåg att lättnaden efter 

att ha berättat överväger, vilket vi anser vara en kombination av ovanstående funderingar. Vi 
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tror inte att hennes öppenhet är så vanlig. Det baserar vi dels på tidigare forskning men även 

på att de myndighetsutövare vi intervjuade hade den erfarenheten att våld är något barn håller 

hemligt och inte vill berätta om. Trots att intervjupersonen som bevittnat våld under 

uppväxten inte ansåg detta stämma är det svårt att se det resultatet som tillförlitligt med tanke 

på fåtalet personer som medverkat. Många upplever att våld inom familjen är tabubelagt och 

inget som diskuteras, därför tycker vi att det vore bra om skolorna tar upp detta ämne i större 

utsträckning. Vi tänker att barn vågar prata om saker som de vet att andra varit med om. Det 

skulle vara mindre skamfyllt och ångestladdat om det var ett ämne som diskuterades med 

klasskamrater och lärare. 

   Från myndighetshåll menade de att det inte gick att helt säkert veta varför bevittnat våld är 

vanligare idag. Det gick inte att fastställa om ökningen beror på att frågor ställs om det 

förekommer eller att det är vanligare idag eftersom fler utsätts för det. Tidigare förekom 

säkerligen våld som barn bevittnade men det hände bakom stängda dörrar och var mer 

acceptabelt. Själva tror vi att ökningen av våldet beror på båda dessa faktorer samt att 

samhället belyser frågan annorlunda jämfört med tidigare. Rädda Barnen sa år 2005 att cirka 

200 000 barn i Sverige bevittnat våld mot sina mödrar (Hydén et al. 2005). Vi anser att antalet 

barn som tvingas bevittna våld är skrämmande och måste lyftas fram ännu mer i ljuset. Mer 

forskning krävs så att barn slipper leva under dessa omständigheter i framtiden.  

   En fråga vi ställt oss är om våldsutövande och våldsutsatta människor kan fungera som 

tillräckligt goda föräldrar? Enligt anknytningsteorin kan en person som lever med kronisk 

känsla av oro, skräck eller depression ha svårt att uppfylla barnets känslomässiga behov 

(Hindberg, 2006, ss. 95-96). Ett resultat som framkommit i undersökningen tyder på att 

våldsutsatta föräldrar trots försök inte fungerar i tillräcklig utsträckning i sin föräldraroll. Vår 

tanke innan undersökningen genomfördes var att den våldsutsatte föräldern skulle vara 

tillräcklig, eller kanske till och med överkompenserande i sin föräldraroll vilket 

undersökningen omkullkastade till vår förvåning. Däremot så bekräftades det att den 

våldsutövande föräldern inte är tillräcklig i sin föräldraroll vilket var ett förväntat resultat. Det 

resultat som framkommit medför att det inte känns så konstigt om det skulle vara så att barn 

som bevittnat våld i uppväxten påverkas senare i livet. Det uppgavs inte finnas statistik som 

styrker vår misstanke i den frågan men känslan hos våra intervjupersoner var att det fanns 

kopplingar. Vår intervjuperson som bevittnat våld i uppväxten är kanske ännu lite för ung för 

att det tydligt ska gå att utläsa om och hur hon blivit påverkad och i vilken utsträckning. Detta 

eftersom det inte är så många år sedan hon levde under dessa förhållanden. Hon uppgav själv 

att den inbyggda ilskan var något hon kopplade till uppväxten. 

   Alla intervjupersoner ansåg att barn som bevittnat våld påverkas i någon utsträckning vilket 

var vad vi hade väntat oss att undersökningen skulle visa. Alla symtom behöver inte komma i 

tidig ålder utan kan komma först i tonåren eller när barnet befinner sig i en trygg miljö. Det 

kan vara en av orsakerna till varför en del hamnar i fel spår senare i livet. De symtom som 

barn som bevittnat våld uppvisar varierar från person till person, men myndighetsutövarna 

och tidigare forskning pekar mot samma håll enligt oss. Barn blir utåtagerande eller 

inåtvända, kan gå tillbaka i sin utveckling och exempelvis börja om att pinka på sig. 

Intervjupersonen som bevittnat våld i uppväxten ansåg även hon att hon blivit påverkad. Hon 

pekade på att hon upplevde sig som aggressiv, hade kommit efter i skolan och känt en ständig 

oro. 

   Den person som intervjuades som själv bevittnat våld ansåg att hon skulle ha blivit placerad 

i ett familjehem långt innan hon blev det. Hon menade att även om det inte var något som hon 

ville då, kan hon idag se att hon skulle ha mått bättre om det skett tidigare. Vi tänker att det 

inte är så enkelt att placera barn. Dels för att lagen kräver stora åtgärder innan en 

familjehemsplacering godkänns, men även eftersom forskning visar att barn behöver sina 
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föräldrar och det ska vara väldigt dåligt innan socialtjänsten har möjlighet att ta barn ifrån 

föräldrar.  

   Undersökningen startades med en tro att barn som lever i våldsamma miljöer normaliserar 

våldet som ett slags försvar för att göra tillvaron lättare. Normaliseringsprocessen beskriver 

att barn som levt med våld under sin uppväxt kan finna att de har en högre tröskel för vad de 

anser vara en våldshandling. De har lättare att avdramatisera våldet och mena att det inte var 

meningen att det skulle inträffa (Isdal, 2001, ss. 224-225). Det upplevdes inte vanligt varken 

från personen som bevittnat våld eller från myndighetsutövarna att våldet normaliseras. Ingen 

av intervjupersonerna ansåg att barn gick omkring och tyckte att föräldrarna var annorlunda 

jämfört med andra föräldrar. Intervjupersonen som bevittnat våld i uppväxten menade att hon 

knappt bevittnat fysiskt våld, men vi upplevde att hon förminskade det hon varit med om. Vi 

fick en känsla av att hon normaliserade sin uppväxt. Hon tyckte visserligen att bråk och fylla 

varit jobbigt men att det trots allt varit bra på många sätt. Från vårt perspektiv lät det som om 

hon bevittnat en hel del som hon förträngt. Hon berättade om ett flertal händelser där hon bara 

kom ihåg vissa delar av det inträffade. Vi upplevde att det varit så jobbigt att hon helt enkelt 

inte minns vad hon varit med om vilket vi tror är vanligt. Kopplat till tidigare forskning samt 

uppfattningen om personen som bevittnat våld kan vår tanke om normalisering styrkas.  

    Vad innebär begreppet att skydda sig från våldet, innefattar det enbart att gå emellan eller 

slå tillbaka? Vi funderar om skyddsfaktorer är ett nytt sätt att se på saken eller om det funnits 

men inte varit uttalat. Socialsekreteraren samt beteendevetaren ansåg det vara av vikt att 

forska i och lyfta fram vilka skyddsfaktorer barnen använt. De blev stärkta av att få 

bekräftelse av att de inte enbart varit offer. En av de skyddsfaktorer vår intervjuperson som 

bevittnat våld använde var att ringa sin syster och därigenom undkomma våldet. Detta 

bekräftar vad myndighetsutövarna sade men var något som vi inte hittat i tidigare forskning. 

En av intervjupersonerna uppgav att skyddsfaktorer kan vara att vända bort ansiktet eller 

anpassa sig efter den våldsutövande för att försöka eliminera våldet. Skyddsfaktorer kan även 

innebära att man använder preventiva metoder, exempelvis kan vissa skydda sig från våldet 

genom att utestänga slagen med hög musik och hörlurar. Vi har även fått flertalet 

beskrivningar från våra intervjupersoner om hur en syskonskara outtalat kan ha olika roller. 

De ser inte bara till att rädda sitt eget skinn om situationen blir hotfull, utan de hjälper även 

sina yngre syskon i säkerhet, exempelvis låser in sig på toaletten. Det här resultatet förvånade 

oss, främst att en syskonskara outtalat kan ha olika roller. Detta kan ha två aspekter, 

tryggheten i att ha varandra, men med detta följer ansvar över varandra vilket också kan vara 

betungande. 

   Faran med stigmatisering är att den utsatta människan endast behandlas utifrån det 

avvikande beteendet (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112). Vi anser att både myndighetsutövare, 

personen som bevittnat våld samt tidigare forskning bekräftar ursprungstanken att 

kompisrelationer i olika utsträckning blir lidande när våld förekommer i familjen. Personen 

som bevittnat våld ansåg sig inte vara stigmatiserad i sin uppväxt och vad detta beror på kan 

vara svårt att klarlägga. Är begreppet svårt att förstå, är tillvaron normaliserad eller beror det 

på något helt annat? Vår tanke är att personen som bevittnat våld löste sina problem genom att 

själv hålla sig undan när föräldrarna var i sämre skick, vilket kan vara anledningen till att hon 

inte kände sig stigmatiserad. Enligt tidigare forskning känner barnen att de inte kan bjuda hem 

någon till sig om det skulle uppstå gräl (Buckley et al. 2007). Personen som bevittnat våld 

ansåg sig inte vara stigmatiserad medan tidigare forskning ansåg stigmatisering vara klarlagt, 

myndighetsutövarna var dock tveksamma. Resultaten kring stigma är svårtolkade vilket gör 

att det vore intressant att forska vidare i ämnet för att få fram tydligare resultat. 

   Slutligen var vår övertygelse från början att barn som bevittnat våld själva har föräldrar som 

levt under samma omständigheter. Detta bekräftades av både tidigare forskning samt av de 

myndighetsutövare vi intervjuade. Det gör oss än mer övertygade om vikten av att fånga upp 
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barnen på ett tidigt stadium och ge dem hjälp och stöd. På så sätt kan det bidra till att undvika 

att barnen själva hamnar i samma situation med egna barn i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide Socialtjänsten 

Berätta lite om dig själv. 

Hur länge har du arbetat här på IFO? 

Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

Vilken tidigare erfarenhet har du när det gäller socialt arbete? 

 

TEMA Arbete: 

Arbetar ni utifrån några särskilda teorier, och i sådana fall vilka? 

Hur definieras begreppet barn som bevittnat våld på din arbetsplats? 

Kan du beskriva hur du kommer i kontakt med barn som bevittnat våld? 

Kan du beskriva ärendegången? 

Vad betyder begreppet barnperspektiv för dig? 

Upplever du att arbetet med barn som bevittnat våld har förändrats under din yrkeskarriär, och 

i sådana fall hur? 

Hur mycket erfarenhet av att arbeta med ärenden där det förekommer våld har ni, tycker du? 

Hur får ni vetskap om barn som bevittnat våld? 

Finns det några rutiner för att upptäcka om barn bevittnat våld? 

Finns det nackdelar i arbetet kring barn som bevittnat våld, och i sådana fall vilka? 

 

TEMA Barn: 

Hur upplever du det psykiska måendet hos barn som bevittnat våld? 

Om barn som bevittnat våld uppvisar symtom, vilka är de? 

Hur bemöts barn som bevittnat våld? 

Hur upplever du att barnen själva definierar våld? 

Hur tänker ni kring familjer där ett barn är aktuellt hos er och ni är medvetna om att det finns 

syskon till denne? 

Vilka resurser skulle du önska fanns för att hjälpa barn som bevittnat våld? 

Finns det några generella mönster kring hur barn som bevittnat våld beter sig?  

Anser du att barnen ser sig som stigmatiserade? 

Är det vanligt att barnen normaliserar våldet? 

 

TEMA Föräldrar: 

Hur upplever du att kontakten är med föräldrarna? 

Hur anser du att den misshandlade föräldern kan tillgodose sina barns behov? 

Hur anser du att den våldsutövande föräldern kan tillgodose sina barns behov? 

Upplever du att våldsutövaren tar ansvar för sina handlingar, och i sådana fall hur? 

Hur vanligt anser du att det är att föräldrar som kommer till er med sina barn själva varit 

utsatta för våld som barn? 

Hur upplever du att anknytningen mellan barnen och föräldrarna/vårdnadshavarna är? 

 

 

Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Polis 

Berätta lite om dig själv. 

Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

Har du tidigare erfarenhet gällande socialt arbete? 

 

TEMA Arbete: 

Hur definieras begreppet barn som bevittnat våld på din arbetsplats? 

Kan du beskriva hur du kommer i kontakt med barn som bevittnat våld? 

Kan du beskriva ärendegången? 

Arbetar ni efter begreppet barnperspektiv, och i sådana fall hur? 

Upplever du att arbetet med barn som bevittnat våld har förändrats under din yrkeskarriär, och 

i sådana fall hur? 

Hur mycket erfarenhet av att arbeta med barnärenden där det förekommer våld har ni, tycker 

du? 

Hur får ni vetskap om barn som bevittnat våld? 

Finns det några rutiner för att upptäcka om barn bevittnat våld? 

Finns det nackdelar i arbetet kring barn som bevittnat våld, och i sådana fall vad? 

Upplever ni att det finns något samband mellan barn som bevittnat våld i uppväxten och 

vuxna våldsutövare? 

Finns det någon statistik över hur många barn som bevittnat våld i denna kommun? 

 

TEMA Barn: 

Hur upplever du det psykiska måendet hos barn som bevittnat våld? 

Om barn som bevittnat våld uppvisar symtom, vilka är de? 

Hur bemöts barn som bevittnat våld? 

Hur upplever du att barnen själva definierar våld? 

Vilka resurser skulle du önska fanns för att hjälpa barn som bevittnat våld? 

Finns det några generella mönster kring hur barn som bevittnat våld beter sig?  

Anser du att barnen ser sig som stigmatiserade? 

Är det vanligt att barnen normaliserar våldet? 

 

TEMA Föräldrar: 

Hur anser du att den misshandlade föräldern kan tillgodose sina barns behov? 

Hur anser du att den våldsutövande föräldern kan tillgodose sina barns behov? 

Upplever du att våldsutövaren tar ansvar för sina handlingar, och i sådana fall hur? 

Hur upplever du att anknytningen mellan barnen och föräldrarna/vårdnadshavarna är? 

 

 

Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide Person som bevittnat våld i uppväxten 

Berätta om dig själv. 

Hur gammal är du? 

Vars har du växt upp? 

 

TEMA nutid 

Hur skulle du beskriva ditt liv idag? 

Beskriv din familjesituation? 

Upplever du att din uppväxt påverkar ditt liv idag, och i sådana fall hur? 

Pratar du om din barndom med andra idag? 

Hur tror du att din uppväxt påverkar din eventuella föräldraroll? 

Hur upplever du din psykiska hälsa idag? 

 

TEMA uppväxt 

Hur vill du beskriva din uppväxt? 

Hur skulle du beskriva din relation till dina föräldrar/vårdnadshavare? 

Hur anser du att dina föräldrar/vårdnadshavare klarade av att tillgodose dina behov? 

Vilken ålder var du i när våldet startade? 

Under hur många år pågick våldet? 

Hur skulle du beskriva våldet? 

Tror du att någon utanför familjen visste om vad som pågick? 

Hade du någon att prata med om vad du upplevde? 

Hur var din upplevelse under våldssituationerna? 

Upplever du att ditt umgänge med kompisar blev påverkat av din situation, och i sådana fall 

hur? 

Hur upplever du att din psykiska hälsa var under din uppväxt? 

 

TEMA myndigheter 

Fick du hjälp av någon myndighet under din uppväxt, och i sådana fall vilka? 

Fanns det någon hjälp du saknade eller inte fick? 

Hur blev du bemött av myndigheter? 

Under hur lång tid var myndigheterna inkopplade? 

Upplever du att du fick förtroende för någon myndighetsutövare? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 

 


