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Sammanfattning/Abstract 
Bakgrund: Övergrepp mot barn har länge varit ett erkänt socialt problem, 1979 förbjöd man 

barnaga i Sverige och på 1980- talet började även sexuella övergrepp mot barn 

uppmärksammas. Trots lagstiftning och en kultur som motsätter sig övergrepp mot barn är det 

fortfarande ett utbrett socialt i problem.  Metod: Vi valde att göra en litteraturstudie där vi 

undersöker vad den redan skrivna litteraturen säger om ämnet övergrepp mot barn, då vi 

ansåg att den typen av studie passade vår forskningsfråga. För att avgränsa oss valde vi att 

lägga fokus på den eventuella förekomsten av lojalitet. Vi analyserade litteraturen genom 

tematisk ansats och skrev kapitel utifrån olika teman. Resultat: Lojalitetsliknande känslor 

mellan barnen och föräldrar är mer eller mindre ständigt närvarande, och källan till dessa 

känslor varierar. Kultur har en stor inverkan på dessa känslor och leder ofta till att man håller 

övergreppen hemliga inom familjen. Barnen som utsätts kan bygga ett lojalitetsband till sina 

föräldrar ur små gester från föräldrarna, till exempel genom att köpa nya skor, mat, leksaker, 

osv. då detta visar att det inte bara finns övergrepp i förhållandet, utan även omsorg.  

 

 

Nyckelord: Barn, övergrepp, lojalitet.  
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Introduktion/ Bakgrund 

Barnaga förbjöds i Sverige 1979 med motiveringen att våld som bestraffning är kränkande 

mot barn. I föräldrabalkens sjätte kapitel står skrivet att barn inte får utsättas för fysisk 

bestraffning eller behandlas på ett kränkande sätt. Två decennier tidigare (1958) förbjöds 

skolagan. I FN:s barnkonvention som godkändes 1989 står i artikel 19 att barn ska skyddas 

från fysiskt samt psykiskt våld, övergrepp, och utnyttjande av föräldrar eller annan 

vårdnadshavare (UNICEF:s hemsida 2013-04-02).  

Fysiskt våld på barn, eller barnmisshandel, har således varit känt som ett socialt problem över 

en längre tid. Under 1980-talet började man även uppmärksamma sexuella övergrepp mot 

barn som ett märkbart socialt problem. I läroboken Sårbara barn. Att vara liten, misshandlad 

och försummad refererar Barbro Hindberg (2010) till studier gjorda över hela världen som 

visar att det är lika vanligt med övergrepp oberoende klasstillhörighet och etnisk härkomst. 

Aga har setts som en del av uppfostran och barnuppfostran är något som kan skilja sig åt 

mellan kulturer. Barnuppfostran handlar övergripande om att göra barnet till en god 

samhällsmedborgare. Vad som ses som en god samhällsmedborgare varierar mellan olika 

kulturer. Västvärlden strävar efter att fostra den oberoende och fria människan medan 

kollektivet som är så viktigt i bland annat Asien och Afrika där gruppen eller familjen är det 

som kommer i första hand. Aga förkommer i de flesta samhällena men dess syfte kan variera. 

Enligt forskning som Hindberg refererar till så har man visat kroppslig bestraffning har ett 
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samband med depressiva symptom och att en uppfostran med hård disciplinering ökar risken 

för att barnet i vuxen ålder kan få beteendemässiga problem, att det själv använder våld mot 

andra och hamnar i kriminalitet (Hindberg, 2010). 

I en överblick av artiklar konstaterar Ninni Carlsson (2008) att mellan åren 1983 och 2004 

hade 7-29 procent av Sveriges flickor och kvinnor någon gång varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Undersökningar gjorda över hela världen visar på att övergreppen sker oavsett 

klass och etnicitet. Vidare har det visats att det är 2-5 gånger mer vanligt att de som blir 

utsatta för sexuella övergrepp är flickor och att 98 procent av de som begår övergreppen mot 

flickor är män. 

I en studie av Cederborg (1998) granskades polisförhör med 54 barn mellan 2-7 år som 

misstänks blivit utsatta för övergrepp. De flesta hade haft en nära relation till förövaren. Med 

nära relation menar man familj, grannar och nära bekanta. I denna studie var förövaren endast 

i ett av fallen någon helt utomstående. 

Efter en ändring i lagstiftningen 1 april 2005 (lag 2005:90) gällande våldtäkter mot barn har 

polisen kunnat registrera fler fall där barn misstänks vara utsatta för våldtäkter.  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade 2011 rapporten Polisanmälda våldtäkter mot 

barn (rapport 2011:6.) där man visar att lagändringen haft bra effekt på läget. Den ständigt 

ökande siffran för antalet misstänka fullbordade våldtäkter har ökat sedan mitten av 90-talet. 

Ändringarna i lagen har gjort att alla typer av sexuella handlingar och samlag med barn under 

15 år bedöms som våldtäkt mot barn, till skillnad från innan då det krävdes att händelsen 

skulle ha föregåtts av våld, hot eller tvång lett till sexuella handlingar (BRÅ, 2011).  

Carlsson (2008) skriver vidare att till störst del rör polisanmälningarna flickor som blivit 

utsatta, men det förekommer även att pojkar blir utsatta. Yngre barn blir oftast utsatta i 

hemmet och begås av som har en nära relation med barnet. Hos de äldre barnen är det 

vanligare att övergreppen sker utanför hemmet och begås av vänner. 

Cederborgs (1998) studie visade att barn i polisförhör först berättar att de blivit utsatta för att 

sedan förneka sina berättelser i större utsträckning om förövaren är en person som barnet har 

en nära relation till. I ett fall berättade ett barn vad dennes far gjort, men när polisen frågade 

efter detaljer ändrade barnet historien och förklarade då ”jag inte kommer ihåg vad som 

hände”. Cederborg menar att barnen eventuellt inser att deras berättelser kan vara 

”ofördelaktiga” mot de personer som misstänks för övergreppen och som barnen är i 

beroendeställning till och därför väljer att hålla sig lojala mot dem.  
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Lojalitet är en personlig egenskap som ibland betecknas som en dygd. En person som är lojal 

mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna 

(www.wikipedia.se 2013-03-14). En lite mer generell definition av lojalitet som begrepp är 

”egenskapen att vara trogen för personer och ideal som man har skyldighet att försvara eller 

stödja” (Leibig & Green, 1999, s 90, egen översättning). 

Den här litteraturstudien kommer behandla barns eventuella lojalitet mot föräldrarna, som 

utsatt sina barn för våld och sexuella övergrepp och baseras på vetenskapliga artiklar. I 

uppsatsen kommer vi undersöka om det finns något som utmärker gruppen föräldrar som 

begår övergrepp mot sina barn och om det finns något i deras kontext som dessa föräldrar har 

gemensamt. Vi kommer även undersöka hur lojalitet ser ut och försöka dra slutsatser varför 

utsatta barn förhåller sig lojala till sina föräldrar.   

 

Definitioner  

Kommitén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) beslöt sig för att lägga fram en tydlig 

definition av vad som räknas till barnmisshandel och menar att ”barnmisshandel är när en 

vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 

eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” (SOU 2001:72, s24). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att göra en forskningsöversikt vad gäller barns eventuella 

lojalitet gentemot föräldrar som utsatt dem för övergrepp, samt hur lojaliteten kan ta sig 

uttryck.  Begreppet lojalitet är utgångspunkt för vårt arbete, och våra övergripande 

frågeställningar är: 

- Hur ser forskning inriktad på barns utsatthet ut på området lojalitet i kontext av 

misshandel och övergrepp, hur har fenomenet studerats, och vad har man kommit fram 

till? 

- Hur definieras begreppet lojalitet inom forskningsområdet, eller finns andra närliggande 

begrepp som används, och som tycks omhandla samma eller likartade fenomen? 

Tillvägagångssätt 

Formatet litteraturstudie valdes utifrån att ämnet som vi valt var av sådan art att intervjuer 

med barnen själva inte skulle gå att genomföra, samt att vi inte ansåg att intervjuer med 
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professionen skulle ge oss det material vi önskade. Vi valde då istället att utgå ifrån redan 

utgiven forskning för att sammanställa och analysera det som skrivits på området. 

Vår litteraturstudie bygger på en genomgång och analys av framför allt de vetenskapliga 

artiklar vi funnit och tagit del av, men även annan litteratur såsom läroböcker och utredningar. 

Utifrån innehållet i vår insamlade data kom vi att utforma några, som vi bedömde relevanta, 

teman. Med dessa olika teman som rubriker kommer resonemang föras med rubrikerna som 

utgångspunkt. 

Fördelningsområden 
Innan arbetet med studien drog i gång delade vi upp arbetet så att var och en skulle hitta 

material, det vill säga artiklar, att bearbeta. Målet var att båda skulle få fram 15 vetenskapliga 

källor var och sammanfatta dessa för att den andra skulle få en snabb överblick av innehållet. 

I slutändan landade vi på 28 olika källor som utgjorde materialet för studien. Vidare 

fördelades ansvarsområdena. Marcus fick till en början skriva på en inledning/bakgund för att 

sedan skicka texten till Olle, som fick ge sina synpunkter och genom gemensam diskussion 

färdigställdes avsnittet inledning/bakgrund. Olle började skriva tema 2, tema 3 och tema 4 

som togs fram efter att innehållet i några av artiklarna analyserats och bedömts relevanta till 

dessa avsnitt. Marcus läste igenom de artiklar vilka Olle grundat tema 2, tema 3 och tema 4 på 

och kom med synpunkter och förslag på ändringar i innehållet. En gemensam diskussion hölls 

innan vi ansåg att dessa teman var färdigställda. Samma procedur följdes vad gäller tema 1 

och tema 5. Marcus skrev en text utifrån innehållet i litteratur som lästes. Olle fungerade som 

ett bollplank och kom med synpunkter och förslag till ändringar. Efter gemensam diskussion 

kring tema 1 och tema 5 färdigställdes texten till det slutgiltiga resultatet. Båda två var 

delaktiga i framställandet av samtliga delar, då vi skickade material mellan varandra för 

feedback.  Denna uppdelning tyckte vi var tillfredställande eftersom vi båda känner att vi 

tillfört lika mycket till uppsatsen. Då vi befunnit oss på olika geografiska områden kan det ha 

påverkat den röda tråden i arbetet. Vi tror att det hade underlättat om vi vid vissa tillfällen 

suttit tillsammans med texten. Kommunikationen skedde främst via telefon, men även med 

hjälp av Skype, e-mail och SMS.  

Metoddiskussion  

Då studiens syfte var att ta reda på hur barn lojalitet till sina föräldrar kan se ut i de fall 

föräldrarna utsätter barnen för våld och övergrepp, såg vi en litteraturstudie som ett bra 

alternativ. Dels för att få en överblick på hur forskningsläget på området ser ut - om det finns 

mycket tidigare forskning eller inte, men också med tanke på ämnets känsliga karaktär skulle 

en kvalitativ respektive kvantitativ studie vara svår att genomföra.  
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Vi har alltså gjort en litteratursökning där avgränsningarna i sökandet var att artiklarna samt 

litteraturen vi fann skulle handla om våldsutsatta barn mellan 0-18 år och att innehållet i dessa 

skulle vara relevant för studiens syfte och frågeställning.  

Svagheter i arbetet kan vara begränsade språkkunskaper som kan bidragit att innehåll kan ha 

misstolkats. Eftersom forskning på den frågeställning vi hade, barns lojalitet till föräldrar, är 

begränsad har vi gjort just tolkningar vad vi anser har att göra med lojalitet i olika situationer. 

 

Databaser  

De databaser vi använt oss av är sådana vi är vana vid från tidigare kurser på 

socionomprogrammet. Dessa är SocIndex, Artikelsök och Socialvetenskaplig tidskrifts arkiv. 

Då en av oss skrev uppsatsen från annan ort fick vi även ta del av Malmö högskolas databaser. 

Vi har därför också använt oss av databasen Summon när vi tog fram material till studien.  

Sökord, sökstrategi och urvalskriterier  

Sökord vi först och främst riktade in oss på var ’våld’, ’övergrepp’, ’violence’, ’abuse’, 

’parental abuse’,’ lojalitet’, ’loyalty’, ’tillit’, ’trust’, ’distrust’ ’disclosure’, ’report’. Sökord 

innehållande kombinationer av dessa ord förekom också, som exempelvis ’parent child 

loyalty’. När vi sökt på dessa sökord läste vi igenom ett antal abstract från de resultat vi ansåg 

vara relevanta utifrån artiklarnas titel. Efter att ha läst abstract gjorde vi en bedömning om de 

specifika artiklarna var något för vår litteraturstudie. Om så var fallet läste vi igenom 

artiklarna och sammanfattade dem kort för att på så vis lättare få en överblick vad de innehöll 

samt få in dem i texten.  

Urvalskriterier för vilka artiklar vi skulle använda oss av var att de på något sätt skulle 

behandla våld mot barn, övergrepp mot barn och barns lojalitet. Språket på artiklarna 

avgränsades till svenska respektive till engelska för att få internationell bredd.  

Urvalsprocessen såg ut som följande: vi sorterade de artiklar som kom fram utifrån hur 

frekvent våra sökord fanns i texten. Framför allt utifrån hur centrala de sökord vi använde oss 

av var i artiklarna, till exempel om de fanns med i titeln, abstract eller som ett ämnesord som 

författaren angett. Denna sortering utförde databasen för oss, då de artiklar där orden främst 

förekom sorterades längst fram. Året artikeln publicerades hade också betydelse för dess 

relevans, ju nyare artikel desto mer intressant för oss att ha med. Efter att vi fått ned antalet 

artiklar till mellan 10 och 20 för varje sökordssekvens lästes abstracts igenom för att bedöma 

relevansen de olika artiklarna hade för vår studie. Utifrån den genomgången fick vi fram ett 

antal artiklar som tillslut utgjorde vårt material. Vårt material bestod tillslut av 16 artiklar, fem 

rapporter från olika myndigheter samt sju böcker ur kurslitteratur från socionomprogrammet. 
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Forskningsetiska reflektioner  

Vid utförandet av en litteraturstudie finns inget krav på att pröva tillstånd hos en etisk 

kommitté (Forsman, 1997). Något vi haft i åtanke under litteraturstudiens gång var 

noggrannhet, dels att inte vinkla eller snedvrida de vetenskapliga artiklarnas innehåll, och att 

även lyfta fram författaren som gjort forskningen (”äras den som äras bör”). Vi har sett det 

som en mycket viktig del att tydligt lyfta fram vad som är våra egna ord och tolkningar, och 

vad som är författarens. Forskaretiskt är det med andra ord viktigt att man inte begår plagiat 

eller snedvridning av data. Eftersom vi baserar våra resultat på flera olika artiklar som bygger 

på studier som haft såväl olika utgångspunkter som olika fokus för forskningsfrågorna, samt 

som kan ha avgränsat fenomenet olika, bör man ha i åtanke att några absoluta slutsatser inte 

kan dras. Innan vi började med litteraturstudien resonerade vi som så att inga etiska 

svårigheter skulle vara aktuella eftersom det material vi skulle komma att ta del av redan 

fanns tillgängligt för allmänheten. Men det vilar ändå ett ansvar hos oss som författare till 

denna studie då vi kommer analysera och dra slutsatser på det material vi samlat (Kalman & 

Lövgren, 2012, s.7-20).  

Dataanalys  

De artiklar som vår sökstrategi genererade lästes noggrant igenom och diskuterades. Vi kom 

fram till några gemensamma nämnare som vi fann vara centrala för vår studie, efter att båda 

läst igenom samtliga artiklar. Dessa gemensamma nämnare blev efter diskussioner och 

analysarbete våra teman: ”Lojalitet som begrepp”, ” Föräldrarnas situation och 

karaktärsdrag”, ” Efter utredningen: upplevelser och hanteringsstrategier.”, ”Synen på 

övergrepp i relation till barns lojalitet” och ”Vem bär ansvaret för att uppmärksamma och 

ingripa”. Våra teman fylldes sedan ut med information ihopsamlad från de litteraturkällor som 

rörde det området, materialet sammanställdes och kopplades samman. Samtliga teman lästes 

igenom av båda och efter feedback sattes de in i slutgiltiga arbetet. En artikel kunde komma 

att medverka i flera teman. Även annan litteratur som kursböcker och myndighetsrapporter 

förekom eftersom dessa ansågs komplettera artiklarna på ett bra sätt och gav ett relevant 

inslag till studien då de behandlade samma ämne.  

 

 

 

Litteraturdesign 
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Vi kommer i detta avsnitt göra en kort presentation av den litteratur vi använt oss av i vår 

litteraturstudie.  

Ämnet övergrepp och vanvård av barn går att studera på ett antal olika sätt. Att utföra 

intervjustudier på ämnet är fullt möjligt, i artikeln Resilient Children: What They Tell Us 

About Coping with Maltreatment (Henry. 2001) beskriver man hur man intervjuade 13 

individer, 7 ungdomar med en bakgrund bestående av känslomässiga, psykiska och/eller 

fysiska övergrepp, 3 socialarbetare, 2 fosterhemsföräldrar samt 1 boendekordinator. I artikeln 

Children's Participation in Childprotection Processes as Experienced by Foster Children and 

Social Workers (Pölkki et al. 2011) har man ett liknande upplägg, där man också kombinerar 

intervjuer med professionella och intervjuer med barnen, 8 intervjuer med ungdomarna och 4 

socialarbetare.   

 

Att man utför intervjustudier innebär inte att man endast måste intervjua ett fåtal individer, i 

artikeln Children's views on child abuse and neglect: Findings from an exploratory study with 

Chinese children in Hong Kong (Chan et al. 2011) intervjuades sammanlagt 87 barn om deras 

syn på vanvård och övergrepp. Dessa intervjuer skedde dock i grupper, där barnen fick se en 

film där ett antal vinjetter visade hur barn och ungdomar utsattes för olika former av vanvård 

eller övergrepp. Barnen fick sedan i grupp uttrycka sina tankar och funderingar för respektive 

vinjett. Att barnen blev intervjuade i grupp försvarades med en presentation av studier där det 

framkom att barn har det lättare att prata i grupp än ensam med en vuxen. Man tog i studien 

avstånd från att fråga barnen frågor rörande egna upplevelser på ämnet, allt för att inte dra upp 

bearbetade och svåra upplevelser för barnen. 

 

Intervjuerna i samtliga studier utfördes på platser barnen var bekanta med, antingen i hemmet, 

på skolan eller på socialkontoret för att förhoppningsvis minska obehagskänslan som riskerar 

att skapas då man diskuterar ett så känsligt ämne som övergrepp. Vid samtliga intervjuer med 

barn inhämtades samtycke från målsman.  Intervjuerna som utfördes i samtliga artiklar som 

presenterats i detta tema varade mellan 30  och 90 minuter. I artikeln Children's views on 

child abuse and neglect: Findings from an exploratory study with Chinese children in Hong 

Kong (Chan et al. 2011) beskrev man att man försökte hålla intervjuerna kring dessa 

tidsramar, då man tagit i beaktande den relativt korta tiden ett barn kan hålla sig koncentrerad 

och fokuserad i samtal.  

Artikeln Resilient Children: What They Tell Us About Coping with Maltreatment (Henry. 

2001) skilde sig något från de andra intervjustudierna, då det var den enda studien som man 
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använde sig av upprepande intervjuer (tre stycken). De två första var semistrukturerade, vilket 

innebär att intervjuaren hade en uppsättning allmänt formulerade frågor som skulle ställas 

utan vikt på ordningen (A. Bryman, 2011). Den sista gjordes via telefon. I den första rundan 

med frågor sonderas terrängen, öppna frågor ställdes för att få en övergripande bild av den 

unge och dennes uppfattning av situationen. Den andra rundan av intervjuer innehöll mer 

riktade frågor för att utifrån den första intervjun utkristallisera likheter och olikheter mellan 

barnens upplevelser och tankar. Den sista intervjun, den som utfördes via telefon syftade till 

att få barnens input och åsikter på det material som framkommit under intervju 1 och 2.  

 

I artikeln Children's views on child abuse and neglect: Findings from an exploratory study 

with Chinese children in Hong Kong(Chan et al. 2011) motiverade författarna valet att göra en 

intervjustudie med att framhäva att barn inte ska vara ett forskningsämne, man ska inte forska 

OM barnen, man ska forska MED barnen, och genom att använda sig av intervjuer så får 

barnen vara aktiva egna fria agenter i forskningen. De motiverade också intervjustudien med 

att man i ett intervjutillfälle på ett lättare sätt kan bygga en relation till barnet, så att barnen i 

fråga inte ser en forskare, utan en människa som är genuint intresserad av deras historia och 

deras åsikter. 

Australian child protection services: A game without end (Ainsworth, Hansen, 2013) är en 

översiktsstudie över de australiensiska sociala myndigheter som sköter utredning och 

utförande av insatser mot familjer där barnen har blivit utsatta för övergrepp. Den granskar 

mycket kritiskt den organisation och de handlingsplaner som fanns vid tidpunkten då artikeln 

skrevs. En svaghet som vi såg med den här artikeln är att den känns väldigt negativt vinklad, 

trots att den baserar alla sina påståenden på forskning. Denna artikel blev intressant för oss då 

den innehöll en intressant diskussion rörande samhällets syn på övergrepp. 

 

The Development of Family Loyalty and Relational Ethics in Children  är en kvalitativ studie 

från 1999 där författarna  Leibig och Green intervjuade 24 barn mellan 5 och 10 år. Man ville 

bland annat ta reda på hur barn uppfattar lojalitet inom familjen. I artikeln framkom det att 

barn definierar begreppet lojalitet olika beroende på ålder och mognad. De äldre barnen (9-10 

år) beskrev en sorts skuldrelation till föräldrarna, vilket fick barnen att göra saker för dem, 

bland annat hushållssysslor för att minska föräldrarnas stress. De lite yngre barnen hade en 

mer konkret bild av lojalitet, vilket var intressant för vår studie eftersom vi önskade att 

beskriva lojalitet som begrepp och en intressant aspekt av detta var att lojalitet enligt artikeln 

uppstår och utvecklas genom medvetenhet och förståelse.  
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Vi använde oss kurslitteratur i vår studie: Invisible loyalties (Boszormenyi-Nagy, Spark, 1973) 

är en bok inom ämnet familjeterapi med fokus på lojalitet mellan generationerna. Författarna 

diskuterar, problematiserar och sammanställer teorier och forskning kring begreppet lojalitet 

samt hur lojalitet till föräldrarna skapas. Vi använde oss av boken för att öka vår förståelse av 

begreppet lojalitet. En annan bok vi använde var: Sårbara barn av Barbro Hindberg (2010) 

och den valdes för att hon bland annat tar upp konsekvenser för barn som är utsatta, tecken på 

vad omgivningen ska vara uppmärksamma på när det gäller barn som försummas och vilket 

ansvar myndigheter som socialtjänst och sjukvård har gentemot utsatta barn. Kagan (1981) 

skriver i sin bok The second year: The Emergence of Self-Awareness om barns utveckling av 

psykologiska funktioner mellan 19 och 24 månader. Han visar i boken på att känslan av att 

infria föräldrarnas förväntningar redan finns hos barn vid två års ålder. Om barnet ska 

utveckla en lojalitet mot familjen måste de kunna förvärva perspektiv från föräldrarna, det vill 

säga att barnet måste förstå och ”erkänna” att de mottagit föräldrarnas omsorg innan de kan 

känna en skyldighet till dem. Detta var intressant då det ger oss en förståelse för 

förutsättningarna till utvecklandet av lojalitet. 

Factors that affect a victim’s self-disclosure in father-daughter incest (Farrell, 1988) är en 

fallstudie där författaren undersökt 589 rapporter från 57 socialtjänster i USA med uppgifter 

om incest mellan far och dotter. Man pekar på faktorer som kan avgöra om övergreppen 

kommer till kännedom eller ej. Att offret själv skulle rapportera om övergreppen var mer 

sannolikt om övergreppen pågått i mer än två år och största andelen av rapporteringar var från 

flickor mellan 12-25 år. En svaghet i artikeln var att det inte framgick varför största andelen 

som rapporterade var mellan 12-25. Någon diskussion kring varför fördes heller inte som vi 

hade önskat, det blev snarare en statistisk framställning. Mindre allvarliga övergrepp 

rapporterades, enligt författaren, i större utsträckning än mer allvarliga övergrepp. En styrka 

vi vill framhålla med artikeln var att författaren förde ett resonemang som sammanfattat 

förklarade att de flesta av barnen som inte rapporterade om övergreppen gjorde detta för att 

skydda föräldern. Därför blev artikeln intressant för vår studie då barn i många fall väljer att 

hemlighålla övergreppen och skydda föräldern eftersom de visste att de skulle bli straffade om 

de berättade. Detta kan kopplas till en sorts lojalitet gentemot föräldern.  

 

Predictors of placement for children who initially remained in their homes after an 

investigation for abuse or neglect (Cohen, Hurlburt,  Horwitz,  Landsverk, Zhang 2011) är en 

kvantitativ studie som utgår ifrån en longitudinell studie på barn och unga som stannade kvar i 



 

12 

 

sina hem efter en utredning om övergrepp. Studien baseras på en uppföljning av dessa barn 30 

månader efter utredningen. Forskarna använda sig av logistiska regressioner som metod. En 

styrka är att forskarna lägger stor vikt på generaliserbarhet. En svaghet är att man genom att 

samla in data från enkäter kan missa underliggande mönster så som makt och rädsla.  Vi valde 

att använda denna artikel för att den belyser barnens situation i hemmen efter övergrepp, 

något som bidrar till den helhetsbild vi vill visa på. 

 

En dålig flicka- Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp är en intervjustudie 

av Ninni Carlsson (2008) och den grundar sig på tolkning av text och berättelser. Författaren 

för ett resonemang om könskonstruktioner som rör sexuellt utnyttjade flickor och kvinnor, 

med utgångspunkt i tidigare forskning gjord mellan 1981 och 2007, samt 30 

semistrukturerade intervjuer med utsatta kvinnor. Detta ses av oss som en styrka, att 

författaren bygger sina egna upptäckter från intervjuerna på forskning som tidigare 

presenterat, vilket ger innehållet och diskussionen i artikeln mer tillförlitlighet. Artikeln var 

särskilt intressant för vår studie då den behandlar kvinnors upplevelser av sexuella övergrepp 

där förövaren är fadern. Upplevelser om avslöjanden och faderns (i vissa fall både fadern och 

moderns) kontroll av kvinnans röst, samt nedvärdering som på något sätt rättfärdigar 

övergreppen. Vi gjorde en koppling till begreppet lojalitet utifrån faderns hot och 

nedvärdering mot kvinnan.  

 

Små barns berättelser om sexuella övergrepp är en delstudie i ett forskningsprojekt av Ann-

Cristin Cederborg från 1998 där hon analyserar polisförhör med barn som misstänks ha blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Hon utgår från tidigare forskning och konstaterar att kunskapen 

kring förhörstekniker i förhör med barn är bristfällig. Författaren gjorde en kvalitativ- och 

kvantitativ analys av videoinspelade förhör med barn. I den kvantitativa analysen redogör hon 

för ålder på barnen samt relation till förövaren. I den kvalitativa analysen försöker hon 

analysera barnens berättelser och presenterar i en tabell barn som har en genomgående 

berättelse om övergreppen och fragmenterad berättelse om övergreppen, samt barn som 

genomgående förnekade övergreppen och fragmenterat förnekade övergreppen. Artikeln hade 

relevans för vår studie då den beskrev hur barn väljer att berätta om sexuella övergrepp eller 

ej när den misstänkte förövaren är en person som står barnet nära, vilket kan tolkas som 

lojalitet. 
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Allegations of Sexual Abuse of a Child: What to Do When a Single Forensic Interview Isn't 

Enough ( Cordisco-Steele, Faller, Nelson-Gardell, 2010) är en litteraturöversikt som syftar till 

att studera och presentera den forskning som finns rörande utredningar om barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Studien landar i ett resonemang om att man behöver mer 

långgående utredningar som baseras på ett större antal intervjuer än det som används idag. En 

nackdel med studien är att man måste lita till forskarnas egna tolkningar av texten. Att artikeln 

är peer previewed är då betryggande.  

Child maltreatment: the Lebanese children's experiences (Danachi, Farver, Usta, 2013) är en 

kvantitativ studie som syftar till att undersöka 1028 libanesiska barns upplevelser av våld i 

hemmet. I studien kommer forskarna fram till att 65% av alla de tillfrågade barnen någon 

gång under ett år blivit utsatta för det som dom klassade som psykologiska övergrepp  och 

54% hade blivit utsatta för fysiska övergrepp under samma tidsperiod. En svaghet som 

forskarna själva belyser och diskuterar är att eftersom barnen själva fick fylla i enkäterna blir 

finns det alltid en risk för att svaren inte är sanningsenliga.  

Household Characteristics Associated With Child Neglect and Child Protective Services 

Involvement (Lee, 2013.) är en kvantitativ studie som undersöker sambandet mellan olika 

karaktärsdrag hos en familj och vanvård/övergrepp mot barn. Forskarna använder sig av 

logistiska regressioner för att analysera materialet. Studien landar i att man måste ta in flera 

psykosociala faktorer i en bedömning av riskerna för övergrepp. En faktor som man måste 

räkna in här är att föräldrarna själva fick fylla i enkäterna. Därför kan generaliserbarheten 

ifrågasättas, då risken finns att resultat inte helt stämmer överens med verkligheten på grund 

av frågans känsliga art.   

 

Parent-child loyalty and testimonial privilege  från Harvard Law Review  är en intervjustudie 

från 1987 där man undersöker personer som i domstol ska vittna mot sina föräldrar. Detta 

undersökt i relation till lojaliteten som finns mellan förälder och barn. Styrkan i artikeln var 

att intervjuer gjordes med båda parter, vilket gav en bra helhetsbild. Varför den var av intresse 

för vår studie var att man beskrev att lojalitet utvecklas genom en förståelse från barnet att 

föräldern står för vård och omsorg och att denna förståelse är en förutsättning för att lojalitet 

ska kunna utvecklas. Detta hade direkt relevans för vårt ämne. Konflikter med föräldrarna där 

barnen i domstol vittnar mot dem hotar enligt artikeln sällan den grundläggande solidariteten 

som finns dem emellan, utan har att göra med att barnen ej vill sätta sig emot rättsväsendet 

principer. 
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An Exploration of Child Welfare Investigation Disparity Differences Between States (Morton, 

Ocasio, Simmel,2013) är en kvantitativ studie som syftar till att få en översikt över eventuella 

skillnader mellan staterna i USA gällande utredningar av övergrepp/vanvård.  Forskarna 

använde sig av statistik tagen ifrån the U.S. Census Bureau. Något att diskutera angående 

denna studie är att det kan vara en nackdel att använda sig av en annan forskares statistik, då 

man måste lita på att denne utfört datainsamlingen på ett korrekt sätt. Men statistiken ger en 

bra bild av hur skillnaderna ser ut, vilket är intressant för vår studie. 

 

Barn som far illa i sin hemmiljö- BVC-sjuksköterskans upplevelser av att möta och hjälpa 

barnen ( Jackson &Söderman, 2011) är en intervjustudie gjord på yrkesverksammas 

upplevelser inom sjukvården. Eftersom de i det dagliga arbetet kommer i kontakt med barn så 

möter de även barn som visar tecken på att de blir försummade. Artikeln tar upp tecken och 

symptom som bör uppmärksammas när barn kommer i kontakt med myndigheter och 

institutioner. Styrkan i artikeln ligger i att det är professionella som delar med sig av egna 

erfarenheter och den typen av empiri väger tungt då den är självupplevd av verksamma inom 

fältet. Bidraget artikeln gav vår studie var att den visade på att dessa verksamheter bär ett stort 

ansvar för att tecken och symptom på att barn försummas uppmärksammas.  

 

Barnmisshandel ur BRIS och barns perspektiv av Irgrens och Moqvist (2002) är en 

myndighetsrapport som ger en bild över inkomna samtal till BRIS jourtelefon från utsatta 

barn. Styrkan när det kommer till den här typen av myndighetsrapporter är att de ofta syftar 

till att få underlag för eventuella beslut om förändringar, samt uppmärksamma erfarenheter 

som BRIS har vad gäller barn och samtal där barn berättar om sin utsatthet. Svagheten kan 

vara att den genomgång som görs av kunskapsläget är nära knuten till just detta område och 

myndighetens roll i sammanhanget och att slutsatser blir aningen vinklade. 

 

Tema 1- Lojalitet som begrepp 

Lojalitet som begrepp förekommer mycket sparsamt i studier som handlar om barns utsatthet 

och våld mot barn. Det finns i dagsläget förhållandevis lite forskning inriktad på barn och 

lojalitet, särskilt vad gäller barns lojalitet till familjen, hur den uppstår och vidareutvecklas. 

Vare sig som begrepp eller eget tema tas lojalitet upp i den forskning som berör barns 

utsatthet och våld mot barn. Det innebär att vi i vår tolkning av den valda litteraturen ibland 



 

15 

 

har fått ”läsa mellan raderna” för att få fatt i beskrivningar och diskussioner som ändå kan 

sägas belysa fenomenet. Så när vi beskriver lojalitet i förhållande till utsatthet och övergrepp, 

som något som till exempel kan ha uppstått till följd av rädsla eller hot som riktats mot offret, 

måste man ta i beaktande att det är vår tolkning av handlandet ifråga. 

 

Tillit och lojalitet lyfts fram i en artikel från Harvard Law Review [Parent-Child Loyalty and 

Testimonial Privilege] (1987) som viktiga delar i relationen mellan barn och föräldrar, och 

visar till forskning gjord på barns utveckling. För att barnet ska kunna vara lojalt och känna 

tillit till sina föräldrar måste det, enligt artikeln, förstå att föräldrarna står för känslomässigt 

stöd, omsorg och skydd för barnet. Då barnet förstår detta kan lojalitet mellan barnet och 

föräldern utvecklas. I artikeln skriver man att lojalitet mellan barn och förälder nästan alltid 

utvecklas i de fall då föräldern visar att denne värnar om barnet. Detta har sina rötter både 

biologiskt och kulturellt. Barnet, i sin tur, försöker efterlikna sina föräldrar. Konflikter med 

föräldrarna hotar sällan den grundläggande solidariteten som finns dem emellan.   

Barns lojalitet beskrivs av Leibig & Green (1999) som en slags medvetenhet om vuxnas 

förväntningar och kommer av den auktoritet de vuxna, av barnen, upplevs besitta.  

I tidigare forskning fann Leibig & Green (1999) att vissa forskare hävdar att det finns en etisk 

betydelse när man ska beskriva lojalitet till familjen som en känsla av plikt, rättvisa och 

rättvisa grundad på förväntningar från familjen. Boszormenyi- Nagy och Spark (1973) går lite 

längre i sin beskrivning av en sådan förväntan på barnet, och beskriver hur lojalitet skapas 

genom en skuldliknande känsla till föräldrarna, som ett erkännande av att de mottagit 

föräldrarnas omsorg. Tidigare forskning från USA, gjord av Jerome Kagan (1981) visar att 

känslan av att infria föräldrarnas förväntningar finns redan hos barn som är två år. Om barnet 

ska utveckla en lojalitet mot familjen måste de kunna förvärva perspektiv från föräldrarna. 

Det vill säga att barnet måste förstå och ”erkänna” att de mottagit föräldrarnas omsorg innan 

de kan känna en skyldighet till dem. Man menar här att skyldigheten är en slags ”lojalitet”. 

Leibig och Green (1999) skriver vidare att lite äldre barn, 9-10 år, som ska definiera lojalitet 

visar på att de lärt sig att skydda sina syskon och att de fått lära sig det av sina föräldrar. 

Familjens förväntningar och värderingar har inverkan på hur lojalitet till familjen tar sig 

uttryck hos barnen. De äldre barnen mellan 9-10 år pratade om skuldrelationen till föräldrarna 

kommer av upplevelsen av vad föräldrarna gjort för dem. Vissa sade att ”de har gjort 

tillräckligt redan” och ”de gör mer än jag kan tänka mig”. Svaren från de äldre barnen visade 

på en medvetenhet vad gäller känslomässiga och psykologiska behov som finns hos deras 
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föräldrar. De berättade att om de hjälper till med hushållssysslor lindrar det föräldrarnas 

stress. Detta är en slags skuldrelation, där barnen tillgodoser föräldrarnas behov på något sätt 

resulterar att man upprätthåller och ”bevarar” familjen.  Familjens lojalitet gick från en 

konkret förståelse hos yngre barn till mer abstrakt hos äldre barn (Leibig & Green, 1999).  

I artikeln ”Children's Participation in Child-protection Processes as Experienced by Foster 

Children and Social Workers” (Pölkki, P ,Vornanen, R ,Pursiainen, M. & Riikonen, M, 2012) 

visas tydligt hur lojalitet till föräldrar kan förklara varför barnen i många fall inte väljer att 

ange föräldrarna för socialtjänst eller annan myndighet. Pölkki och medarbetare (2012) 

påpekar i artikeln att i samband med att barn placeras i fosterfamilj så kan deras lojalitet till 

föräldrarna hindra dem från att uttrycka sina tankar och åsikter om deras familjeliv. 

Socialarbetarna som intervjuats i denna studie menar att lojaliteten till föräldrarna hindrar 

barnen att prata öppet om sin egen situation. Trots att barnen var besvikna på sina biologiska 

föräldrar, försökte de ändå beskriva situationen och deras relation som positiv. Barnen ville, 

enligt studien, undvika att såra föräldrarna och uttryckte i möten med socialarbetare att de 

saknade sina biologiska föräldrar. Exempelvis uttryckte sig ett av barnen på en fråga om 

dennes biologiska moder att allt var ”okej”. Senare förklarade barnet att eftersom mamman 

närvarade på mötet så klarade det inte att säga som det var, att hon drack mycket: 

De kan ha frågat något, men eftersom min mor satt nära började jag inte förklara hur det 

egentligen var ...att hon alltid dricker. Jag sa bara att det gick bra (Pölkki et al. s 118. egen 

översättning). 

Fosterföräldrarna hade också synpunkter gällande barnens situation i möten med 

socialarbetarna. De antydde att barnens lojalitet gentemot sina föräldrar hindrar dem att föra 

en öppen diskussion i förhållande till hur barnen egentligen upplever sin situation (Pölkki et 

al. 2012). 

 

Lojalitet utifrån hot om våld; självreglering.  
 

I artiklarna lyfter man sällan upp lojalitet som uttryck direkt, snarare på ett mer indirekt plan. 

I en intervjustudie av Ninni Carlsson (2008) skriver hon om hur avslöjanden gällande 

övergrepp ofta är förknippade med negativ respons, rädsla, skamkänslor och omtanke om 

förövaren. I synnerhet om förövaren är en släkting. Avslöjanden betvivlas från omgivningen i 

högre utsträckning om man berättar om övergreppen som barn än om man berättar vad man 

var med om som barn när man blivit vuxen. Något som kommer fram i artikeln är exempel på 

hur en pappa kan kontrollera en flickas röst. Hennes talan och möjlighet att göra något åt 
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situationen kontrolleras av våld, hot, nedvärdering eller uttalade krav på lydnad. Flickorna i 

artikeln berättar om hur närvaron av våldet tar sig i utryck bara genom varnande blickar från 

pappan som påminner dem om tidigare minnen där olydnad i sin tur lett till bestraffning. 

Denna kontroll kan vara en anledning till den ”lojalitet” som finns i relationen mellan fadern 

och dottern. Lojaliteten i det här fallet kan alltså vara ett uttryck för lydnad, i rädsla för att 

råka illa ut.  

En annan bestraffningsstrategi som användes var ”självreglerad tystnad”, i form av 

nedvärdering. I samband med olydnad fick någon av flickorna i artikeln utegångsförbud, blev 

kallad för hora och misshandlades. Flickan tillskrivs därmed ett lägre värde. Nedvärderingen 

fungerar på så sätt att flickan själv tror att det är hennes eget fel och att det är hon och inte 

fadern som bär ansvaret för att hon utsätts för övergrepp.  Carlsson (2008) skriver vidare att 

faderns ord om att flickan är smutsig och snuskig ger pappan ”rätten” till övergrepp, eftersom 

han tillskrivit sig själv ett högre värde gentemot sin dotter.  Ytterligare en strategi som 

Carlsson benämner i samma artikel är ”dubbel disciplinering”. Detta innebär att när flickan 

går till sin mamma och berättar vad pappan utsätter henne för får hon responsen att hon är 

lögnaktig. Flickans värde förringas av både mamman och pappan och hon framställs som 

”dålig” och ”mindre värdig”. Denna form av nedvärdering gör att flickan anklagar sig själv, 

nedvärderar sig själv och känner skam. Detta skulle kunna vara ett resultat av den ”lojalitet” 

barnet har mot sina föräldrar. Anledningen till att man inte anmäler övergrepp i sådana här fall 

kommer av rädslan att bli straffad eller att föräldrarnas beteende gör att flickan själv anser att 

övergreppen är rättfärdigade.  

I sitt resonemang kring flickornas nedvärdering av sig själva anknyter Carlsson till Foucault 

som menade att adaption och lydnad kan styras genom bestraffning. Den som utifrån 

samhällets normer agerar ”fel” och inte anpassar sig blir en dålig människa. Den som anpassar 

sig efter normerna blir en bra människa. På så sätt får människor ett värde. I artikeln beskrivs 

hur pappan ges ett högt värde och flickan ett mindre värde. Pappans högre värde ger honom 

alltså utrymme att råda över flickan eftersom hon tillskrivits ett lägre värde. Gemensamt för 

flickorna i artikeln är att de betraktar sig själva som dåliga. De förknippar sig själva med 

dåliga handlingar, dåliga karaktärsdrag och en dålig kropp. Pappan har alltså reglerat flickan 

på ett sätt som gör att det sexuella övergreppet är berättigat. Detta kallas självreglering.  

Lojalitet genom tystnad 
Många utredningar där barn misstänks vara utsatta för våld och övergrepp läggs ner. 

Anledningen kan vara bristande bevis och att barnen inte klarar av att ge en tillräcklig tydlig 
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beskrivning av vad som hänt (Cederborg, 1998). Men det kan också vara så att barnets 

lojalitet till föräldrarna uttrycks genom tystnad, genom att inte berätta (Hindberg, 2010).  

Det kan finnas många anledningar till varför ett barn inte berättar om utsatthet. De kan vara så 

små att de inte kan prata, svårigheter att tala det svenska språket, att våldet som beteende har 

kommit att normaliseras för barnet, och att det som sker inte upplevs som försummelse.  

När våld och övergrepp sker inom familjen finns en dold överenskommelse att man inte talar 

om det. Hindberg (2010) skriver att tystnaden kan göra att barnets verklighetsuppfattning 

övergår till att våldet och övergreppen inte förkommer. Föräldrarna är oftast barnets enda 

trygghet och anledning till sin egen överlevnad. Skulle de prata om att föräldrarna utsätter 

dem för övergrepp skulle deras enda trygga punkt försvinna. Hindberg menar att barn ofta 

känner stark lojalitet till sina föräldrar.  

Att växa upp i ett hem med våld och övergrepp kan påverka barn på många olika sätt. 

Hindberg (2010) skriver: 

Många barn har ambivalenta känslor gentemot både mamman och pappan. Ilskan mot pappan kan 

paras med en vilja att identifiera sig med honom. Särskilt pojkar kan känna motvilja mot att 

identifiera sig med den svaga, med offret. Att identifiera sig med aggression är en vanlig 

försvarsmekanism hos människor som befinner sig i en hotfull situation som de inte kan fly från. 

Bilden av pappan ser olika ut för olika barn. En del barn ser pappan enbart som en våldsman, 

andra ser våldet som en del av pappan som också upplevs ha goda sidor och ytterligare några 

bortser från våldet och ser bara hans goda sidor (Hindberg 2010, s 96) 

Hindberg skriver också att det finns stora risker för att barnet hamnar i lojalitetskonflikter 

mellan mamman och pappan. De kan uppleva att de sviker sina föräldrar om de står på den 

enas sida eller tvärtom. Skulle de berätta för någon utomstående kan de också uppleva att de 

sviker familjen. Den lojaliteten kan ställa till problem för barnet eftersom det gör att de inte 

vet var de ska vända sig för att ta emot hjälp (Hindberg, 2010).  

Tema 2– Föräldrarnas situation och karaktärsdrag.   
 

Temat innehåller beskrivningar av ett antal karaktärsdrag som man i forskningen kring ämnet 

övergrepp på barn utförda av föräldrarna har funnit hos sagda föräldrar. Bland annat räknas 

låg inkomst, låg utbildningsnivå samt ensamstående förälder som något som förekommer i  

många familjer med problematik besitter. I temat problematiseras även skuldbeläggning på 

föräldrar som inte klara av att ge sina barn den omsorg de har rätt till, ska man bara se till 

föräldrarna eller samhället som en helhet? För att bättre förstå hur lojalitet i 

övergreppssituationer kommer till måste man också få en bild av roten till övergreppen. Man 
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måste få en bild av hela situationen, därför inkluderar vi detta tema, då vi beskriver lite om 

familjens livssituation och ett antal faktorer som kan kopplas samman med risk för övergrepp. 

Övergrepp mot barn är ingen lokal företeelse, det sker globalt i flera olika världsdelar (Chan, 

Lam, Shen, 2011. Danachi, Farver, Usta, 2013. Morton, Ocasio, Simmel, 2013) Övergreppen 

sker I många fall av en eller flera släktingar. Vi har i de artiklar vi läst stött på ett antal 

gemensamma nämnare som är återkommande hos dessa föräldrar. Ett antal 

hushållsförhållanden listades också som gemensamma nämnare för miljöer där vanvård, 

sexuellt våld eller barnmisshandel sker. I artikeln Child maltreatment: the Lebanese children's 

experiences (Danachi et al. 2013) talar man om hur föräldrarna använder sig av 

barnmisshandel som en form av uppfostran, och tar upp svårigheter som myndigheterna har 

att dra en skiljelinje mellan uppfostran och misshandel. Artikeln menar också på att båda 

föräldrarna var delaktiga i den psykiska och fysiska misshandeln, vilket även stödjs i artikeln 

Australian child protection services: A game without end (Ainsworth, Hansen, 2013) 

De föräldrar som enligt den australiensiska artikeln Australian child protection services:A 

game without end (Ainsworth, Hansen, 2013) hade ett gäng karaktäristiska drag som utmärker 

den gruppen föräldrar. Flertalet av de föräldrar som utsatte sina barn för olika former av 

vanvård, psykiska misshandel och fysiska misshandel hade själva som barn blivit utsatta. Man 

kan i Child maltreatment: the Lebanese children’s experiences(Danachi et al. 2013) läsa om 

den tidigare nämnda kulturen av att använda våld som ett verktyg i uppfostran. Detta kan 

kopplas till det att det som man själv blir utsatt för som barn utsätter man sina egna barn för  

Föräldrarna som utsatte sina barn för övergrepp kom i regel från de grupper i samhället som 

är extra utsatta, några framträdande karakteristiska räknades upp, bland annat ekonomiskt 

utsatthet, socialt utanförskap, låg utbildningsnivå samt hög arbetslöshet. I vissa fall spelade 

även fann man även ett samband mellan övergrepp och narkotika/alkoholmissbruk samt 

småskaligt kriminellt beteende enligt den Australiensiska studien. Artikeln Paternal and 

Household Characteristics Associated With Child Neglect and Child Protective Services 

Involvement(Lee, 2013) stämmer in i de riskfaktorer som nämdes ovan, och lägger till 

riskfaktorer såsom ensamstående föräldrar, låg ålder vid föräldraskap samt 

förlossningsdepression. I artikeln diskuterar man fäders inverkan på den grad av vanvård och 

övergrepp som pågår. Man presenterar att ensamstående föräldrar och svag ekonomisk 

ställning ofta går ihop, då man inte har lika många inkomstkällor som i familjer där samtliga 

föräldrar är närvarande samt att fäders direkta engagemang i barnavården ökade riskerna för 

vanvård och/eller övergrepp, då det generellt skedde i pressade situationer.  
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 I artikeln Australian child protection services:A game without end (Ainsworth, Hansen, 

2013) läser man om den Australiensiska barnamyndighetens nolltolerans mot alla typer av 

vanvård, samt att dom jobbar mycket med att utreda och straffa de föräldrar som begår 

vanvården. Man problematiserar i artikeln att man inom den australiensiska 

socialmyndigheten trots information om att vanvården av barnen är baksidan på en ohållbar 

livsituation ändå i stor skala lägger skulden på föräldrarna trots deras utsatta situation och i 

många fall blundar för det ansvar som samhället har gentemot dessa barn och föräldrar.  

Tema 3– Efter utredningen: upplevelser och hanteringsstrategier. 

 

Ett flertal studier diskuterar barn och unga hanterar de övergrepp de blivit utsatta för, vad 

myndigheterna kan göra för att barnen inte ska bli lidande under utredningen, och hur barnen 

uppfattar utredningen. Precis som i tema 2 måste man få en bild av hela den unges situation 

för att förstå vidden av den lojalitet som uppstår mellan ett barn och dennes förälder. Denna 

lojalitet behöver nödvändigtvis inte försvinna för att insatser i from av omhändertagande sätts 

in. 

Ifall situationen hemma har blivit upptäckt och insatser har riktats mot familjen så 

förhoppningsvis har situationen blivit bättre. Är man klar då? Kan man gå vidare i livet utan 

problem? För de flesta barn och ungdomar som utsätts är svaret nej. Children’s Participation 

in Childprotection Processes as Experienced by Foster Children and Social Workers (Pölkki, 

Vornanen, Pursiainen, Riikonen, 2012) beskriver hur barn i många fall inte känner att de kan 

påverkar vad som sker i deras liv, många barn beskriver sig som ”inte delaktiga i sitt eget liv”. 

Många beskrev att man efter att en utredning satts igång bara ville träffa individer med insyn 

och kunskap om fallet, så man kunde få konkreta och klara svar på sina frågor om framtiden. 

Många barn uttrycker enligt artikeln att de skulle vilja bli mer involverade i vårdplansmöten 

och dylikt, att de känner sig maktlösa och svaga. Detta kopplas i artikeln till att dem i sin 

tidigare familjesituation ofta upplevde att de själva inte blev lyssnade på och hade i och med 

myndighetskontakten skulle få mer att säga till om. Många av barnen skapad en särskild 

kontakt med sin ”egna” socialarbetare, där bland annat brev och email var kanaler för 

kommunikation. Att bryta upp med en förälder som man känner lojalitet och kärlek till kan 

vara väldigt traumatiskt och kan komma att behöva handlingsstrategier för att hantera 

uppbrottet. 

Ett annat problem som tas upp är det svåra språket, för barnen var det viktigt att de förstod det 

som sades, inte bara till de själva utan även det som sades till föräldrarna och mellan 
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varandra. Det är inte bara behandlingen hemma som kan lämmna spår i form av trauman, i 

artikeln Predictors of placement for children who initially remained in their homes after an 

investigation for abuse or neglect (Cohen, Hurlburt, Horwitz, Landsverk,  Zhang, 2011) 

beskrivs bland annat fosterhemsplaceringar som väldigt traumatiserande för barnet ifråga. 

Detta kommer barnet i framtiden också behöva hantera och förhålla sig till som en del i livet. 

Denna typ av trauma har blivit ett problem i Australien då det finns, enligt artikeln Australian 

child protection services: A game without end, (Ainsworth, Hansen, 2013) en trend att frånta 

de biologiska föräldrarna vårdnaden om barnen om de påvisar några som helst fel. Som 

anledning till den hårt hållna linje påvisar författarna att uppmärksammade fall i media där 

barn farit illa eller det gått så långt som att de avlidit har skapat ett enormt stort tryck från 

samhället på politikerna att ta tag med hårdhandskarna mot föräldrar som inte klara av att ta 

hand om sina barn på ett godtagbart sätt. Detta menar författarna slår både på föräldrar som 

redan sitter i en dålig situation och i många fall även på barnen i fråga, då de enligt Predictors 

of placement for children who initially remained in their homes after an investigation for 

abuse or neglect ( Cohen et al. 2011) ofta upplever fosterhemsplaceringar som något 

traumatiserande.  

Det är av största vikt att man inom de sociala myndigheterna försöker att göra så mycket som 

man bara kan för i största möjliga mån göra de sociala insatserna man utför så lite traumatiska 

som möjligt, te.ex genom att inte tvinga barnet att berätta om sexuella övergrepp för ett antal 

olika personer (Cordisco-Steele, L., Faller, K., Nelson-Gardell, D. 2010), för att barnet helt 

och fullt ska kunna fokusera på att hitta sätt att hantera de den upplevt i den egna familjen 

I artikeln Resilient Children: What They Tell Us About Coping with Maltreatment (Henry. 

2001) talar man om att man i vissa fall sett barn som vänts sig till högre makter för stöd och 

mening. Man talar i huvudsak om två olika typ av sätt att hantera den jobbiga tiden på, interna 

och externa. Barn som använder sig av interna sätt att hantera svåra perioder använder sig 

bland annat av att dagdrömma, fantisera, låtsasvänner, rita, läsa osv. Håller sig gärna inne på 

rummet för att vara så ”osynlig” som möjligt, håller sig för sig själv.  

Barn som använder sig av ett externt handlingssätt håller sig ofta från hemmet, är ute eller hos 

kompisar, sover gärna över, låser in sig på sitt rum, flyr hellre än stannar kvar. Hur man 

hanterar uppbrottet med sina föräldrar varierar från barn till barn. 
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Tema 4– Lojalitet och olika syner på övergrepp. 

Detta tema innehåller barns egna synpunkter på vad som är övergrepp och vad som inte är 

övergrepp, samt deras syn på att anmäla sina egna föräldrar. Några barn uttrycker till exempel 

att de inte ser barnaga som övergrepp utan som en rättfärdigad bestraffning. Andra uttrycker 

en önskan att föräldrar bara ska vara snälla. Paralleller dras till kultur genom att bland in 

begreppet ”familjens fasad” och att man utåt ska skydda den för att utomstående inte ska veta 

vad som pågår. I detta tema får barnen själva ge deras bild av övergrepp och vanvård, och 

deras egna definitioner får lysa igenom. Genom att se deras egna definitioner blir det lättare 

för oss som utomstående att första hur man i en situation som man själv ser som vidrig ändå 

kan bygga en relation av omtanke och lojalitet till sina föräldrar.  

I artikeln Emotional maltreatment in Canada: Prevalence, reporting and child welfare 

responses (Black, Chamberland, Fallon, Trocmé. 2011)  talar socialarbetarna utifrån sina egna 

erfarenheter och utifrån sin egen bild av det som försiggår, och de talar om en väldigt 

nedbrytande och svår situation där barnen i fråga far illa på daglig basis. Hur ser egentligen 

samhället ut?   

 

När man läser artiklar som Child maltreatment: the Lebanese children’s experiences (Danachi 

et al. 2013) och Children’s views on child abuse and neglect: Findings from an exploratory 

study with Chinese children in Hong Kong (Chan et al. 2011) beskrivs våldsövergrepp som en 

naturlig del i barnuppfostran där man använder våld i olika typer av bestraffningar. I båda 

artiklarna tas det upp att man har lagar mot det, och egentligen vet att det är fel, men eftersom 

det är en djupt rotad del av kulturen är det svårt att lagstifta om det och upptäcka lagbrytare. I 

Child maltreatment: the Lebanese children’s experiences (Danachi et al. 2013) skriver 

författarna att studier i Arabländerna påvisar att man  inom den kulturen också har en stor 

tolerans mot våld som uppfostransmetod. Våld som uppfostransmetod anses även vara en 

acceptabel metod av socialarbetarna.  

 

I Resilient Children: What They Tell Us About Coping with Maltreatment (Henry. 2001) 

skriver man om lojalitet och hur barn visar lojalitet mot sina föräldrar. I artikeln beskriver 

man en relation mellan en missbrukande förälder och hur barnet uppfattar sina föräldrars 

beteende. Sjukvårdspersonal fångade upp den pågående lojaliteten. Man beskrev den som en 

försvarsmekanism där barnen bortsåg från föräldrarnas beteende och uppförande mot barnen 

och hade en tro på att föräldrarna fortfarande älskade dem och at barnen älskade sina 
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föräldrar, oavsett vad de gjort mot dem. Professionella beskriver att lojaliteten är ett resultat 

av att pappa, mamman eller styvföräldrar gör saker för barnen. Som att komma hem med ett 

par nya skor och på så vis upprätthåller man en slags lojalitet. 

 

 

Barnen i Children’s views on child abuse and neglect: Findings from an exploratory study 

with Chinese children (Chan et al. 2011) beskriver sin syn på användandet av fysiskt våld som 

ett sätt att uppfostra sina barn. 

  

“ 

Föräldern slog och skällde på sitt barn för att hon brydde sig om honom. Mamman slog 

honom för at than gang på gang inte lyssnade.. Jag tycker inte att det var ett fall acv 

barnmisshandel. 

“ 

- 11-årig flicka.  

 

Flickan beskriver hennes syn på en av vinjetterna som presenterades i studien, där en pojke 

ignorerar tillsägelser och tillslut blir slagen med en käpp. En annan flicka uttrycker liknande 

åsikter. 

 

“ 

Jag tycker inte att (vinjett 4) fallet är barnmisshandel. Pappan slog honom I 

stundens hetta. Det var inte med flit. Han borde lära sig kontrolera sitt 

temprament. 

“ 

-   11-årig flicka. 

 

Det råder dock skilda åsikter mellan barnen rörande om det är okej eller inte. En del barn 

uppvisar mer bernvänliga åsikter, och uttrycker en önskan om att föräldrar ska vara snälla och 

inte slåss eller säga dumma saker medan en annan grupp av barnen påvisar mer medlidande 

och förståelse för sina föräldrar, och deras roll som uppfostrare och försörjare. Studien visade 

att barn i Kina är rädda att deras föräldrar ska bli satta i fängelse om de skulle rapportera om 

sin situation till myndigheter för att söka hjälp. Detta bekräftas också i en studie av Farrel 

(1988) där barn berättar att de oroas av tanken att deras föräldrar skulle bestraffas om barnen 
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angav dem. Kinesisk kultur tycks med andra ord ha stor inverkan på barns lojalitet till 

föräldrar och familjen.  

 

Ett genomgående tema var barnens svårigheter att känna igen vanvård av olika slag, samt 

emotionell misshandel. En stor andel av barnen som intervjuades identifierade inte de 

vinjetter med emotionell vanvård som något annat än upptagna föräldrar. Detta diskuteras 

även i artikeln Emotional maltreatment in Canada: Prevalence, reporting and child welfare 

responses,(Black et al. 2011) där man tar upp ett växande problem inom den canadensiska 

barnavårdsmyndigheten. Problemet beskrivs i studien som att man inte tar emotionell vanvård 

på lika stort allvar som övriga typer av vanvård. Emotionell vanvård upptäcks oftast i 

sammanband med andra former av vanvård. Om det upptäcks ensamt så leder det sällan till 

insatser för barnet. Att ett barn bevittnar en av föräldrarna misshandla den andra föräldern 

leder också sällan till några insatser, om det inte sker i samband med andra former av 

övergrepp.  

 

I studien Children's views on child abuse and neglect: Findings from an exploratory study 

with Chinese children in Hong Kong (Chan et al. 2011) visade det sig att de flesta barnen inte 

väljer att avslöja missbruk eller söka hjälp från socialtjänsten eller lärare. En anledning som 

presenterades kunde enligt författarna vara kulturellt betingat, barnen anstränger sig för att 

skydda sina föräldrar. En tioårig pojke berättade att på grund av risken att det kommer 

skvallras om saken om han skulle avslöja. Författaren menar att denna 10-årings attityd kan 

kopplas till något man kallar för ” ’face culture of Chinese”, vilket innebär att fasasden utåt 

mot samhället skulle kollapsa och visa de problem som döljer sig under ytan. Detta blir som 

en lojalitet, inte bara till sina föräldrar utan till familjen som enhet. Lojaliteten baseras på att 

man inte vill dra vanära över sina familj och dess medlemmar. En annan pojke berättade att 

han inte vill berätta om att han blivit misshandlad av sin mor, på grund av rädsla för att bilden 

av mamman skulle ses som negativ. Han pratade också om att han och modern skulle förlora 

sitt ”ansikte” om någon fick veta. Det är flera barn som pratar om att förlora ansiktet och att 

även förövaren skulle förlora sitt ansikte visar på en mycket tydlig bild av lojalitet. Barnen 

pratar om att deras föräldrar skulle arresteras för barnmisshandel om de berättade. De kände 

mycket väl till att de kunde få hjälp och stöd om de avslöjade misshandeln. Från vad barnen 

hade sagt i fokusgrupperna, visade det sig att barn bortser från sig själv vad gäller att få skydd 

genom att inte rapportera sin situation till andra för att skydda föräldrarna från att arresteras 

och fängslas. Ferrell (1988) beskriver i sin studie att barn oroas av tanken att deras föräldrar 
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skulle straffas om de berättade om sina upplevelser, vilket bekräftar det som Chan et al kom 

framtill.  

 

Tema 5- Vem bär ansvaret för att uppmärksamma och ingripa? 
Att barn far illa i hemmen är idag mer uppmärksammat än någonsin, men det är svårt att 

upptäcka utsatta barn. Många organisationer jobbar för att säkra barnens trygghet och 

rättigheter. Bris och Rädda Barnen är några i kategorin och många kommuner satsar på till 

exempel jourtelefoner för att nå delar av det stora mörkertalet som finns. Barnen kan ringa 

helt anonymt till dessa jourtelefoner och det är en bra första kontakt vilket kan avbelasta 

barnen och stärka dem i deras situation och förhoppningsvis kan det leda till att socialtjänsten 

eller annan myndighet kan nå barnen. År 2004 tog ungefär 1500 barn kontakt med BRIS för 

att de blivit utsatta för våld. Den genomsnittliga åldern var 14 år och 80 procent av de 1500 

barnen var flickor (Hindberg, 2010). Några år tidigare genomförde BRIS en studie av 160 

samtal de haft med barn som uppgett att de blivit utsatta för misshandel. I 50 procent av dessa 

samtal kände enligt uppgift någon annan vuxen till misshandeln, men det var bara 9 procent 

av dessa barn som anmälde det. Bland annat på grund av att man förnekade att våldet 

existerade. Anledningar till att vuxna förnekade nämns ofta vara att man inte ”tror det” om 

förövaren. BRIS uppgav att endast 17 procent av de vuxna som kände till misshandeln gjorde 

tillräckligt för att våldet skulle stoppas (BRIS, 1998).  

Vad är det som gör att vuxna har svårt att ta in och förstå att ett barn blir utsatta för våld och 

övergrepp? BRIS har försökt förklara fenomenet så här: 

- Det är lätt att identifiera sig med föräldrar och vuxenvärlden och svårt att se 

situationen ur barnets perspektiv 

- Att tvingas inse att ett barn far illa är smärtsamt 

- Hos de yrkesgrupper som möter barn finns inte alltid tillräckliga kunskaper för att 

kunna bemöta utsatta barn utifrån deras behov 

- Vårt samhälle har en kultur där familjens integritet ibland väger tyngre än barns rätt 

till skydd 

- Det är vanligt att söka andra förklaringar än att tro på det man ser eller hör när ett barn 

blivit misshandlat (Irgrens & Moqvist, BRIS, 2002) . 

Enligt svensk lagstiftning har samtliga verksamheter som jobbar med barn och ungdomar 

anmälningsskyldighet vid minsta misstanke om att barn far illa. Men det finns en del 

problematik när det kommer till att anmäla vid misstanke att barn far illa. Har man sett rätt 
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och misstankarna kanske kan vara obefogade. Det är känslomässigt svårt att möta barn som 

far illa. För människor som inte jobbar inom verksamheter med anmälningsplikt krävs stort 

mod att göra en anmälan. En naturlig reaktion kan vara att man bortförklarar sina misstankar 

och förringar dem. Många kanske ställer sig frågan om det är värt att anmäla vid misstanke då 

många utredningar läggs ner och socialtjänsten inte vidtar några åtgärder. En anmälan i de 

fallen har kanske skapat större skada för familj och nära än vad de gjorde nytta. Cederborg 

(1998) skriver i sin artikel att högsta domstolen har kriterier för vad en trovärdig berättelse i 

polisförhör med barn som utsatts för övergrepp. De berättelser barnen lägger fram för polisen 

måste vara sammanhängande, detaljrika och innehålla punkter som verkar trovärdiga.  I 

polisförhören visade det sig att 73 % av orden i förhören kom från polisen och 23 % från 

barnen själva. Resterande procent var från ”övriga”. Detta innebär att polisen i viss mån 

”lägger orden i munnen” på barnen, med anledning av domstolens kriterier för bevismaterial. 

De juridiska bevisen som måste fram i ett förhör präglar förhören eftersom polisen använder 

sig av strategier som påverkar barnets historia i och med att de inte tar hänsyn till hur barn 

uttrycker detaljerade, konkreta och sammanhängande historier av berättelser som är känslig 

natur. Poliserna formar förhören utifrån vad domstolens kriterier om åtal mot förövaren ska 

vara aktuellt. 

Det är ett stort ansvar som vilar på vuxenvärlden. Det finns områden där man speciellt kan 

uppmärksamma barn som blir utsatta för våld och övergrepp. Områden där barn ofta vistas. 

Det kan vara i skolan, i fotbollslaget, i sjukvården, etc.  

I en intervjustudie i med sjuksköterskor på Barnavårdcentralen (BVC) skriver Söderman och 

Jackson i [Barn som far illa i sin hemmiljö- BVC-sjuksköterskans upplevelser av att möta och 

hjälpa barnen] (2011) att det finns tydliga tecken, symptom och signaler på att ett barn far illa. 

Här vilar alltså ett stort ansvar på vuxna att uppmärksamma dessa tecken och att anmäla till 

myndigheter om det finns minsta misstanke om att ett barn far illa. Artikeln är särskilt 

relevant för vår studie då ”lojalitet” i vissa fall kan innebära barnets oförmåga att föra fram 

sin livssituation till en hjälpande instans. Det är särskilt viktigt att ta misstankarna på största 

allvar eftersom forskning visar att bristande omsorgsförmåga i hemmet har inverkan på barnet 

långt innan det visar sig i beteendet hos barnen. Detta får även stöd av Hindberg (2010) som 

pekar på hur olika typer av försummelse i de första levnadsåren kan leda till permanenta 

skador hos barnet. Olika teorier om barns utveckling, till exempel utvecklingsteori och 

anknytningsteori, har förstärkt kunskapen om vilken inverkan försummelse har på barn.  

Hälso- och sjukvården är, som nämnt ovan, ett område där man kan nå barn som är utsatta. 

Björn Tingeberg (2010) skriver att bemötandet av ett barn som kommer till en vårdenhet efter 
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fysisk misshandel är av yttersta vikt att det är professionellt och att personal dokumenterar 

vad som hänt, för att man ska kunna utreda händelsen. Sjukvårdspersonal bör, enligt 

Tingeberg, förhålla sig neutrala till barn berättelser. Personal berättar om hur svårt det är att 

möta barn och barnets föräldrar, där det finns misstanke om att föräldrarna är förövarna, och 

förstå hur de som ska vara barnets yttersta skydd är de som utsätter dem för obehag. Som 

personal bör man vara observant på vissa tecken vad gäller föräldrarnas förklaring till vad 

som lett till barnets skador. Dessa tecken kan vara; oförklarlig skada, berättelsen är inte 

rimlig, berättelsen är motsägelsefull, föräldrarna skyller på andra, man har sökt vård sent, 

föräldrarna säger att barnet brukar skada sig, söker vård för annat än skadan, samspelet mellan 

barnet och föräldrarna verkar orimligt, avvikande beteende hos föräldrarna (Tingeberg, 2010).  

Diskussion  
Att ha läst om ämnet övergrepp mot barn har varit chockerande, hemskt, otroligt jobbigt men 

också mycket lärorikt och inspirerande, och betryggande på sitt sätt, då man nu ser hur 

mycket forskning och arbete som läggs ned på området.  Vi har i vår uppsats försökt 

överblicka den forskning som utförts på ämnet och sammanfattat den i några centrala teman. 

Den bild som vuxit fram när vi läst de artiklar och böcker som man funnit på området är att 

övergrepp av olika slag, fysiska såväl som psykiska, existerar på ett globalt plan. Med det sagt 

innebär det dock inte att övergreppen ser lika dana ut över hela världen, att alla barn reagerar 

likadant samt att samhället inte alltid ser på frågan på samma sätt. Vår  översikt har visat att 

man i stora delar av världen fortfarande ser barnaga som en form av uppfostran, en okej typ 

av bestraffning som inte är något underligt eller avvikande, varken av barnen,  föräldrarna, 

eller av socialarbetarna. Man kan fråga sig vad det beror på, men svaret på fårgan är inte helt 

självklar. En stor del av den allmänna toleransen mot den typen av beteende har nog sina 

rötter i kulturella fenomen- man gör så för att man alltid har gjort så. Barnagan är djupt rotad i 

många kulturer, och det är först de senaste 50-70 åren många länder förbjudit barnaga genom 

lagstiftning då det ses som kränkande behandling mot barnen.  Eftersom det ofta sker i 

hemmet, bakom stängda dörrar så är det inte alltid barnmisshandel upptäcks, speciellt inte då 

man i många kulturer, inte minsta i den västerländska, har ett synsätt som innebär en stor 

respekt för privatlivet.  

Det finns självklart många länder och kulturer som lagstiftar hårt och fast mot alla typer av 

övergrepp. Dock är det oftast lagstiftat så, även i den svenska lagstiftningen, att väldigt 

mycket ansvar ligger på den myndighet som utreder att komma fram till den rätta insatsen för 

varje specifik familj. Den uppfattningen man får då man läser forskningen är att det ofta råder 
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en viss skepticism mot barnavårdsmyndigheter och mycket av roten till det går att finna i det 

mediadrev som oftast sätts igång då myndigheter begår olyckliga misstag. Något som ofta 

verkar glömmas bort bland alla vårdplaner och insatsbedömningar är familjens mående och då 

i synnerhet barnet som blivit utsatt eller bevittnat någon som blivit utsatt. För många barn är 

övergrepp en del av vardagen. Lika självklar som andra äter middag eller tränar fotboll. Att 

inte kunna känna en trygghet hemma och att inte få kärlek och omtanke av sina föräldrar har 

förödande konsekvenser för barnets framtid. Forskningen visar på att det kan ske överallt, 

oavsett bakgrund eller familjesituation. Det finns dock ett antal faktorer som är 

överrepresenterade i statistiken och vi tror att det är där man måste rikta större delen av 

insatserna, att det är där man måste fundera vad kan det bero på, Vad finns det för 

bakomliggande faktorer till att man hamnar så snett i sin familjesituation att våld och 

kränkningar blir en del av vardagen? I vår uppsats har vi listat ett antal faktorer som enligt 

forskningen ska vara kopplade till en stor andel av de fall som utreds av myndigheterna. Låg 

utbildningsnivå, ett svagt ekonomiskt hushåll, ensamstående föräldrar, alkohol och 

drogmissbruk var några karakteristika som återfanns i många av de familjer där det förekom 

den typen av övergrepp. Även om dessa grupper ofta är representerade i de fall det går snett, 

finns även indikationer från tidigare forskning att övergrepp och barnmisshandel är lika 

vanligt förekommande oavsett klasstillhörighet och etniskt bakgrund. Detta betyder att 

förövaren lätt kommer undan, eftersom vi tror att människor har en förställning om vem det är 

som utför sådana illdåd mot barn. Det kan lika gärna vara ens granne, men det är lättare att 

förneka det eftersom det kan bli smärtsamt att acceptera att barn far illa. 0 

Vad händer då om övergreppen upptäcks? Det man absolut inte får glömma bort i situationer 

då barn och unga utreds är att hela deras värld vänds upp och ned, man går in i intima 

familjesituationer och utreder händelser som många barn beskriver som otroligt jobbiga. De 

unga uttrycker en maktlöshet som de känner då de ska synas i sömmarna utan att egentligen 

ha någon makt över de vårdplaner och insatser som sätts in. Hur ska man egentligen göra för 

att dessa typer av undersökningar blir mer ”barnvänliga”? Ämnet i sig kommer alltid att vara 

obekvämt och svårt att utreda, men hur minimerar man den maktlösa känslan som många 

unga uttrycker?  

Svaret på den frågan tror vi ligger i många små insatser som tillsammans hjälper till att skapa 

en helhetsbild av en respektfull och schysst undersökning. Några insatser som i intervjuer 

med barn har nämnts är bland annat ett förenklat språk, då många barn reagerar på att de inte 

förstår de termer som socialtjänstemännen använder. En annan faktor som tas upp i 

intervjuerna är bristen på delaktighet, att besluten tas över barnens huvud och att de ibland 
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inte känner sig delaktiga i sitt eget liv. Detta måste göras något åt, då många barn och unga 

redan befinner sig i en situation som för dem innebär stort obehag. Att förenkla språket och 

förklara på ett sätt så att de som är inblandade förstår borde vara grundläggande inom varje 

utredning som innefattar barn och unga. Vi anser att kommunikation i de sammanhangen kan 

lösa mycket av de problem som de unga tar upp, då man med ömsesidig kommunikation kan 

motivera och förklara de beslut som tas rörande barnen och på så sätt göra barnen mer 

delaktiga i frågorna.  

Vår huvudfråga i den här uppsatsen har varit övergrepp mot barn med fokus på lojaliteten. 

När kommer lojaliteten in i bilden? Varför uttrycker många barn en sådan lojalitet med de 

individer som utsatt de för övergreppen? Under tiden vi skrivit denna studie har det visat sig 

att svaren på dessa frågor inte är helt självklara, att svaren inte alltid är så enkla. För 

utomstående är det kanske lätt att se saken svart på vitt; Dina föräldrar gör dig illa, du måste 

hata dem. Dina föräldrar utnyttjar dig sexuellt, självklart måste du hata dem. Dina föräldrar 

ger dig inte mat, klart du inte kan älska dem. Men för ett barn är det, i ur och skur, ändå ens 

föräldrar. Deras kanske enda trygghet. Vad skulle hända om deras enda trygghet skulle 

försvinn? Forskningen visar på att barn är sina föräldrar lojala eftersom de inte bara blir utsatt 

för övergrepp av sina föräldrar. De får också stundtals ömhet, kärlek och omtanke. Med dessa 

delar bygger barnen upp en slags ”skyldighet” eller ”skuldrelation” till sina föräldrar, som i 

forskningen tas uttryck som lojalitet.  

Lojalitet kan komma från många olika håll, ett vanligt fenomen i länder med en kultur 

centrerad kring ”ära”, t.ex. Kina, påstår barnen att det inte så mycket är föräldrarna i sig de 

känner sig lojala till, utan familjen som helhet, att de inte vill att omvärlden skall veta vad 

som pågår för att det skulle dra vanära över familjens rykte. När man ställs inför den typen av 

lojalitet blir det svårare att se bortom det lojala, då en hel samhällsstruktur står bakom barnets 

val att inte säga något om sina hemförhållanden.  

Lojaliteten i sig som barn uppvisar mot sina föräldrar skrivs det inte särskilt mycket om, den 

måste man i de allra flesta fall finna ”mellan raderna”, samtidigt som det är ett ytterst aktuellt 

ämne, då man som socialarbetare måste förstå och kunna se bortom det sociala spelet som 

pågår inom familjen för att kunna göra en riktig bedömning.  Många barn uttrycker att de 

känner att de inte kan berätta ”som det egentligen är”, då många initierande besök då alla är 

samlade. En rädsla för efterföljder om man berättar kan och kopplas till begreppet för lojalitet. 

Då vi i forskargruppen har en personlig erfarenhet av att samtala med barn i situationer där 

övergrepp förekommer, då en av oss har suttit i BRIS hjälptelefon, kan vi med personliga 

erfarenheter säga att många barn känner sig svikna av de myndigheter som ska utreda deras 
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hemförhållanden, då de ofta förekommer hot, både om våld och dödligt våld för att tysta ned 

barnen. Det är av stor vikt att de som utreder barnen situation är lyhörda och ser mönster. Det 

är svårt att se alla små signaler som kan förekomma i en familj, varnade blickar, kroppsspråk, 

gester och ord som kan verka harmlösa men som för ett barn som är mitt i det inferno av våld 

och övergrepp som en förälder kan utsätta det för är det tydliga signaler om att ett felaktigt 

ord kan leda till ett rent helvete för barnet då myndigheterna har dragit sig tillbaka. 

Myndigheterna i sig måste försöka utarbeta någon typ av strategi där de kan skydda sina 

viktigaste klienter, de som blir utsatta för övergrepp. En anmälan som det inte blir något av, på 

grund av bristande bevis som grundar sig i en hotbild kan ha som följd att barnet i fråga helt 

tappar förtroende för vuxenvärlden, de föräldrarna slår och de som ska utreda ser inget. Detta 

leder i sin tur till att barnet inte kommer att våga eller vilja ta kontakt med myndigheterna 

igen, då det ofta förekommer en hotbild. Hotbilden i sig är nog svår att radera ut, då den 

skapas av en förälder eller släkting som ofta inte drar sig för att använda olika typer av våld, 

och som redan har skapat en grundläggande rädsla hos barnet. Istället måste man göra en 

grundläggande ändring i behandlingen av dessa typer av fall, man måste utarbeta en strategi 

där barnet kommer i första rummet, där man kan för barnets bäst garantera att de inte kan råka 

illa ut under utredningen. Detta för att man ska kunna skapa ett samhällsklimat där barnen 

känner sig trygga att gå till socialtjänsten med sina historier. Självklart ska man fortfarande 

utreda varje fall grundligt, men det systemet man har nu har brister när det kommer till att 

hantera barns historier och skydda deom från hot inom familjen. Det är inget lätt jobb att 

reformera sättet man hanterar utredningar på, vi vet inte hur eller ens vart man skulle kunna 

börja, men det är ett mål, ett mål som vi tror är viktigt att sträva mot.   

En annan aspekt som också är viktig att ta i beaktning är att se bortom övergreppen, och se till 

grunderna för vad de kan bero på. Ett samhälle där man fokuserar på att skuldbelägga de 

föräldrar som besitter bristande kunskaper i hur man på ett bra sätt uppfostrar ett barn är ett 

samhälle som kommer i slutändan skapa mer utanförskap och okunskap. Man har i forskning 

tagit fasta på vissa karakteristika som föräldrar påvisar i de fall där övergrepp eller vanvård 

upptäckts. Den grupp med föräldrar som utför de övergreppen tillhör ofta redan en väldigt 

socialt utsatt grupp med svag ekenomiska status och låg utbildning. Detta är självklart inte en 

regel men i de allra flesta fallen så ligger det till så. Att peka ut dessa familjer skulle bara leda 

till mer stigmatisering i samhället och bidra till en känsla av att vara utstött vilket i sin tur 

skulle ytterligare isolera dem osv osv. Detta blir i slutändan en ond cirkel där de som redan 

lever på samhällets utkant bara knuffas länge och längre ut. Vi anser att man borde rikta sina 

resurser till områden där låg utbildning och svag ekonomisk ställning råder för att nå roten till 
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problemet, man borde aktivt jobba med att utbilda och stödja föräldrarna i sina nya roller som 

vårdnadshavare för att man på så sätt ska jobba preventivt mot vanvård och övergrepp för att 

slippa hantera de skador som det orsakar för framtida generationer. Det preventiva arbetet 

borde bestå av bland annat föräldrautbildning, där föräldrar kan gå för att få grundläggande 

utbildning och information om deras framtida liv som föräldrar. Ytterligare borde 

familjecenter upprättas där föräldrar och anhöriga kan komma med frågor och söka hjälp då 

de tidigt känner att situationen inte fungerar. Att resurser riktas mot de områden som är 

särskilt socialt utsatta kan vara en bidragande faktor till att de områdena känner sig mer 

inkluderade i samhällets gemenskap, då de känner att de får ta del av det skyddsnät som finns 

ute i samhället. Negativa konsekvenser av de insatser kan vara en stigmatisering av de 

samhällen där insatserna förläggs, då en känsla av att man pekar ut den samhällsdelen som 

extra ”problematisk” kan leda till att de känner sig utpekade och får en negativ stämpel. 
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