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SAMMANFATTNING 
 
Våld i nära relationer är enligt Socialstyrelsen att betrakta som ett folkhälsoproblem och 
medför allvarliga konsekvenser för både den psykiska och den fysiska hälsan. Det är därför av 
stor vikt att vården har en kunskap om och beredskap att hantera våld i nära relationer. Detta 
arbeta syftar till att få en bild av förekomsten av våld i nära relationer bland patientfamiljer 
som sökt sig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och att fånga terapeuters 
upplevelse av att systematiskt ställa frågor om våld till patientfamiljer, samt utforska deras 
tankar kring våldsutsatthet och psykoterapi som behandlingsinsats. 
 
En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har använts. En enkätundersökning 
genomfördes bland patientfamiljer vid en barnpsykiatrisk mottagning via ett 
bedömningsteam. Vidare genomfördes intervjuer med terapeuterna i bedömningsteamet.  
 
Totalt kartlades elva av åttio patientfamiljer via enkäten. Orsak till bortfallet var framförallt 
att familjer inte tillfrågades av bedömningsteamet om att delta i kartläggningen. Bland de elva 
patientfamiljerna var det två vuxna personer som hade erfarenhet av våld i nära relationer och 
en tredje kände sig otrygg i sin nuvarande relation.  
 
Intervjustudien kan sammanfattas i sju kategorier som rör allt ifrån, hur det är att ställa frågor 
om våld i nära relation, till förutsättningar för detta, kompetens och möjliga psykoterapeutiska 
behandlingsinsatser. Det finns en övergripande inställning om att kunskapen om våld är viktig 
för förståelse av symptom och där med adekvat diagnostisering och efterföljande 
behandlingsinsatser. Dessvärre visar det sig att god vilja och goda intentioner, inte räcker. Det 
brister ofta i konsekvens när det kommer till den praktiska tillämpningen, att faktiskt ställa 
frågan. Det fanns en övergripande inställning om att våld är viktig för förståelsen av symptom 
och därmed adekvat diagnostisering och efterföljande behandlingsinsatser. 
 
Enkätundersökningen kan inte fastställa prevalensen av barn och ungdomar som bevittnat 
eller har erfarenhet av våld i nära relation på grund av det stora bortfallet. Bortfallet är dock i 
sig ett intressant resultat och avspeglar att god vilja och goda intentioner inte räcker i 
sammanhanget. Det brister ofta i konsekvens när det kommer till den praktiska tillämpningen, 
att faktiskt ställa frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: våld i nära relation, psykoterapi, implementering 
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1 INLEDNING 
Det avgörande beslutet att fördjupa mig inom området för våld i nära relationer och 

psykoterapi, kommer sig dels av intresset för förekomsten av upplevelser av våld i nära 

relationer och deras samband med psykiatrisk problematik. Dels också att jag sedan många år 

jobbar på en barnpsykiatrisk mottagning och bär med mig en upplevelse av, att jag borde höra 

oftare på klinikens behandlingskonferenser, om barn som varit utsatta för våld eller har 

upplevelser av våld med sig i bagaget. 

 

Det är stadgat i lag, att den som jobbar i verksamhet som berör barn är skyldig att anmäla 

misstanke om att barn far illa, men frågan är om sådana förhållanden alltid efterfrågas inom 

BUP:s verksamhet, när det gäller våld i nära relationer. 

 

Myndigheter och anställda vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten 

och kriminalvården är enligt 14 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 

att ett barn far illa. Hänvisningar till denna lag finns även i Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) HSL, Patientsäkerhetslag (2010:659) PSL och Tandvårdslag (1985:125). 

 

Denna reflektion, som bottnar i en undran huruvida BUP missar att ställa frågor om våld i 

nära relationer, har beredskap för att ta hand om svaret och om dessa erfarenheter sedan har 

någon plats inom psykoterapin är den personliga bakgrunden till val av temat för min uppsats. 

En inspirerande föreläsning av Karin Grip, som sedan kom att bli min handledare, blev sedan 

startskottet för uppsatsarbetet. 

 

Socialstyrelsen (2014) konstaterar i sin rapport Att vilja se, att vilja veta och att våga fråga, att 

våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, som medför allvarliga konsekvenser för den 

psykiska - och fysiska hälsan och kan också leda till svåra sociala problem för den som 

drabbas. Det vanligaste är, att kvinnan är den som utsätts för våld i nära relationer, och den 

som utövar våldet är oftast en manlig partner eller en till kvinnan före detta partner. 

Barn som lever i familjer där våld förekommer och som tvingas bevittna våld i sin närmiljö 

riskerar att fara mycket illa. Den allvarligaste riskfaktorn för barnmisshandel är om det 

förekommer våld mellan de vuxna i hemmet.  
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Enligt en svensk studie (Socialstyrelsen, 2013) innebär detta en tio gånger ökad risk för våld 

mot barnet. I samma rapport visade en annan studie, att 58 procent av de unga som utsatts för 

att bevittna våld i nära relation, själva blivit slagna av sina föräldrar, vid minst ett tillfälle. 

Med våld i nära relation menar man övergrepp som kan vara fysiska, psykiska och sexuella 

(Socialstyrelsen, 2014). 

"Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 

våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld". 

Det fysiska våldet kan röra sig om knuffar, att man bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller 

sparkad. Medan det sexuella våldet innefattar allt från våldtäkt till andra påtvingade sexuella 

handlingar. Det kan också röra sig om sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej 

till. Det psykiska våldet handlar om direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld 

eller hot om våld mot husdjur, kan räknas till den psykiska utsattheten (Socialstyrelsen, 3 

mars 2015). 

 

Under 2012 anmäldes drygt 68 000 fall av misshandel mot män och kvinnor över 18 år i 

Sverige. I 36 000 av dessa fall var förövaren bekant med offret för misshandeln, 16 300 av 

dessa hade en pågående nära relation. För samma år anmäldes drygt 18 300 fall av misshandel 

mot barn i åldern 0-17 år. I 14 300 av dessa fall, var förövaren bekant med barnet 

(Kriminalstatistik, 2012). 

 

Barns sociala, kognitiva, fysiologiska och psykologiska hälsa äventyras av att växa upp med 

våld i nära relation (Grip, 2012). Våldet eller övergreppet mellan de vuxna är ett övergrepp 

även mot barnen. Konsekvenserna är likartade om ett barn bevittnar våld i hemmet eller själv 

utsätts för direkt våld (Socialstyrelsen, 2013). I samma rapport visar man att barn med 

kroniska sjukdomar och olika former av funktionsnedsättningar dubbelt så ofta uppgav, 

jämfört med andra barn, att de blivit slagna. Dessa barn levde också oftare i familjer där det 

förekommit våld mellan föräldrarna. 

En nationell utvärdering (Broberg et al., 2011) av stödinsatser till barn som bevittnat våld i 

hemmet, visar att barn kan utveckla långvarig och allvarlig psykisk ohälsa, så som depression, 

självdestruktivt beteende, ångest, aggressivitet, umgängessvårigheter med andra barn, 

koncentrationssvårigheter samt svårigheter att klara av sin skolgång.  
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Dessa barn kan också utveckla en hyperaktivitet, som skulle kunna bero på att de har en 

ständig beredskap för att snabbt upptäcka tecken på fara. Att ett barns omsorgsgivare utsatts 

för hot, utgör också en tydlig risk för att barn utvecklar symptom på posttraumatisk stress som 

t ex mardrömmar och nya rädslor (Socialstyrelsen., 2014). 

En nylig översiktsstudie vad gäller att identifiera våld i nära relationer (Taft, O'Doherty, 

Hegarty, Romsay, Davidson & Feder, 2013) visar att screening ökar denna identifiering. 

Antalet som identifieras är större, än den andel som får hjälpinsatser. Screening verka således 

inte orsaka skada, men ger heller ingen evidens för att det långsiktigt är någon fördel för de 

utsatta när det gäller efterföljande hjälpinsatser. En studie (Hultman, Möller, Ormhaug & 

Broberg, 2014) som handlar om erfarenheter av att ställa rutinfrågor om våldsutsatthet inom 

barn- och ungdomspsykiatrin visar att ca 25 procent av barnen och ungdomarna hade bevittnat 

våld i familjen. I en studie på samma tema (Georgsson, Almqvist & Broberg, 2011) visas att 

45% av drygt 400 patienter som kom till en BUP- mottagning, under en 18 månaders period, 

hade varit utsatta för våld i familjen, antingen bevittnat våld, varit utsatta själva eller både 

bevittnat och varit utsatta själva. Samma studie visar att det i mycket liten utsträckning gick 

att identifiera våldsutsatta barn på basis av symptom eller diagnos. . I en studie på två norska 

BUP- mottagningar (Ormhaug et al, 2012), screenade man 511 barn och ungdomar som kom 

via remiss. 47,2% av dessa hade upplevt minst en traumatisk händelse. I 184 av fallen gick 

man vidare med bedömning för posttraumatisk stress. Mer än hälften av barnen låg högre än 

kliniskt cut off för posttraumatisk stress. I nästan 40% av remisserna fanns inte den 

traumatiska upplevelsen beskriven. Författarna konkluderar med att utfallet liknar andra 

studiers resultat och understryker behovet av att screena för traumatiska upplevelser vid 

nybesök.  

Forskning ger stöd för att strukturerade sätt att ställa frågor, som frågeformulär, är att föredra 

när det gäller frågor om känsliga ämnen, då det minskar risk för ledande frågor och skeva 

urval (Socialstyrelsen, 2014). 

En svensk undersökning (Hultman et. al., 2014) fann ett samband mellan klinikers negativa 

känslor och ambivalens till att rutinmässigt ställa frågor om erfarenheter av våld i nära 

relation och längden på implementeringen av en sådan rutin. Negativa känslor och ambivalens 

gjorde implementeringen till en lång process. I en annan svensk studie (Socialstyrelsen 2014) 

framkom att barnmorskors största oro inför att ställa rutinfrågor om våld, var att de tillfrågade 

skulle känna sig kränkta. Men de möttes istället av positiva reaktioner från de tillfrågade.  
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Av nästan 700 tillfrågade kvinnor var 93 % positiva till frågor om våldsutsatthet i samband 

med besök vid barnmorske- och ungdomsmottagningar.  

I en studie av Finkelhor och medarbetare (Finkelhor, Vanderminden, Heather, Hamby & 

Shattuck, 2013) har man undersökt 4503 barn och ungdomar i åldern 10-17år. Alla deltog i en 

nationell studie om barns utsatthet för våld och man har undersökte om deltagandet i studien 

varit upprörande på något sätt. Av de tillfrågade var det 4.5% som inte alls uppfattade 

deltagandet som upprörande, medan färre än 1 % uppfattade att det hade varit ganska eller 

mycket upprörande att svara på frågor om bland annat våld och andra övergrepp. Bland de 

som blivit ganska eller mycket upprörda var det dock en minoritet som uppgav att de inte 

skulle ha deltagit i studien om de på förhand hade känt till innehållet i frågorna. Men de flesta 

negativa reaktioner rörde undersökningens längd och inte dess innehåll. Sammantaget visar 

studien ett starkt samband mellan frågor om övergrepp och dylikt, och låga nivåer av 

respondenter som känner sig upprörda på grund av frågorna. Andra studier rörande införandet 

av screening eller att systematiskt fråga om våld i nära relationer har visat på svårigheter som 

till exempel att personal tycker att de saknar fortbildning och beredskap för att hantera svaret 

(Socialstyrelsen, 2014). Det har också i den kliniska kontexten under en längre tid funnits 

diskussioner om hur tillvida psykoterapi förvandlar ett brott till ett psykologiskt fenomen 

(Brown  & James, 2014).  

Att upptäcka våldsutsatthet har betydelse för att snabbt kunna sätta in rätt och adekvat 

behandling. Många drabbade lider av posttraumatisk stress och vid detta tillstånd har det visat 

sig att traumafokuserad kognitiv terapi (TF-KBT) och eye movement desensitisation 

reprosessing (EMDR) har hög forskningsevidens (Foa, Keane, Friedman, Cohen, 2009). 

Tidigare forskning (Carr, 2014) visar att det finns evidens för att även andra systematiska 

interventioner är effektiv behandling av våld i nära relation. I studien av Sandra M. Stith och 

medarbetare (Stith & McCollum, 2011) lyfter man problematiken med att den samhälleliga 

uppfattningen att parrelationer där våld har förekommit inte ska gå i gemensam behandling 

också har medför att behandlingsutbudet formats av detta. Författarna menar att 

verkligenheten är mer komplex än så, eftersom människor fortsätter att leva ihop och detta 

därför medför ett behov av andra behandlingsformer, som möter även denna omständighet. 

Av betydelse för möjligheter och svårigheter att införa en ny rutin och i förlängningen även 

behandlingsmetoder med gott emiriskt stöd, har bland annat visats sig vara klinikers attityder 

till en evidensbaserad praktik.  
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Med evidensbaserad praktik menas i korthet att det finns ett vetenskapligt stöd för insatsers 

effekt. (Socialstyrelsen, 13 mars 2015). I Socialstyrelsens rapport Evidensbaserad praktik i 

socialtjänsten 2007, 2010 och 2013, visar man att i den evidensbaserade praktiken, har den 

professionelle en central roll. Det finns ett samspel och samband mellan den bästa tillgängliga 

kunskapen, brukarens situation och omständigheter och dennes erfarenheter och önskemål. 

Den professionelle behöver i detta sammanhang värdera den kunskap som finns med tanke på 

dess vetenskapliga tillförlitlighet och användbarhet. I rapporten konstaterar man att det finns 

ett starkt samband mellan möjligheten att genomföra en evidensbaserad praktik och de 

yrkesverksammas syn på kunskap, forskning och metoder (Socialstyrelsen 2014). I en annan 

studie (Lilienfield, Ritschel, Lynn, Cautin & Latzman, 2013) inom samma område lyfter man 

som en av sex parametrar fram pragmatiska, utbildningsmässiga och attitydmässiga hinder för 

implementering av evidensbaserad praktik. Nakamura och kollegor (Nakamura, Higa- 

McMillan, Okamura & Shimabukuro, 2011), kommer i sin studie, fram till liknande resultat.  

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2014) rekommenderar hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten att erbjuda personal fortbildning om våld i nära relationer, i syfte att upptäcka 

våldet. 

 Man tror att en orsak till att personal idag inte alltid ställer frågor om våld, har ett samband 

med otillräcklig kunskap och beredskap för att ta hand om svaret. Vidare rekommenderar 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2014) att hälso- och sjukvården i Sverige bör ta upp frågan 

om våld i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket skulle utgöra en del av en 

god klinisk praxis. Man poängterar också att varje verksamhet ska göra etiska avvägningar 

och ska säkerställa att det i deras verksamhet finns kunskap om att fråga och en beredskap för 

att ta hand om svaret.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Detta arbete syftar till att få en bild av förekomsten av våld i nära relationer, om man under en 

given period systematisk frågar alla som kommer för nybesök/ bedömningssamtal på en 

medelstor BUP- klinik i Sverige. Ytterligare ett syfte är att fånga upp terapeuters upplevelse 

av att systematiskt ställa frågorna om våld till patientfamiljer samt utforska deras tankar om 

våldserfarenhet i relation till psykoterapi. Syftet kan sammanfattas i tre huvudområden. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur stor del av medföljande vuxna hade erfarenhet av våld i nära relation?  

 

Hur stor andel av de barn/ ungdomar som kom till BUP och tillfrågades om våldserfarenheter 

uppgav att de hade erfarenheter av våld i nära relationer mellan de vuxna i familjen?  

 

Vilka upplevelser framkom bland BUP- terapeuter om att systematiskt fråga om förekomst av 

våld vid nybesök? 

 

Vilka erfarenheter och uppfattningar framkom bland BUP- terapeuter rörande våld i nära 

relation och psykoterapeutisk behandling? 
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3 METOD 
För att kunna uppfylla syftet med undersökningen har en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod använts. För att besvara de första frågeställningarna har en enkätstudie 

innehållande frågor om erfarenheter av våld i nära relation distribuerats till nya patientfamiljer 

vid en BUP- klinik under en tre månaders period. För att svara på de övriga frågeställningarna 

har vid samma klinik också en intervjustudie genomförts, för att fånga upp terapeuters 

erfarenhet av att ställa frågorna samt deras tankar kring våldsutsatthet och psykoterapi.  

 

3.1 Deltagare 

3.1.2 Deltagare enkätundersökning 
Det var åtta fäder och tio mödrar som svarade på enkäten om erfarenheter av våld i nära 

relation, sammantaget 18 personer. Av de elva barnen som kom med en eller båda sina 

föräldrar till kliniken var åtta pojkar i åldern 5- 17 år och tre var flickor i åldern 10- 17 år. Sju 

barn tillfrågades muntligen om erfarenheter av våld i samband med nybesöket vid kliniken 

 

3.1.3 Deltagare intervjuundersökning 
Vid tidpunkt för datainsamlingen med enkäter, december 2013 till februari 2014, ingick sex 

behandlare i bedömningsgruppen. Vid tidpunkt för intervjun, oktober 2014, hade tre av dessa 

slutat vid kliniken. Informanterna hade olika grundutbildning, som ofta är fallet på en 

barnpsykiatrisk mottagning. . De var antingen psykolog eller socionom med grundläggande 

psykoterapiutbildning som bas. Alla utförde psykoterapi med stöd av handledning.  Alla 

informanter hade som uppdrag, att som en del av sin tjänst ta emot och bedöma nya 

patientfamiljers behov av barnpsykiatriska insatser. De intervjuade hade jobbat mellan 11- 13 

år sedan sin grundskoleexamen. Erfarenheten av att jobba på en barnpsykiatrisk mottagning 

varierade från 4 år till 13 år 
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3.3 Procedur 

3.3.1 Procedur och analys av enkätstudie 
 

Under perioden 1 december 2013 till 28 februari 2014 kartlades förekomsten av våld av ett 

kliniskt bedömningsteam. Totalt togs 80 nya patientfamiljer emot under perioden, av dessa 

kartlades 11 familjer. De 69 övriga blev aldrig tillfrågande, eller tackade nej till att delta 

(Figur 1). 

 

Sekreterare kopierade upp enkäten inför alla nya besök (bilaga 1). Berörda familjer fick 

skriftlig och muntlig information om kartläggningen via behandlarna i bedömningsteamet 

under det första besöket på kliniken (bilaga1). Familjerna hade möjlighet att neka till att delta 

vid kartläggningen. Om föräldrarna accepterade att delta genomfördes kartläggningen någon 

gång under det första besökstillfället. Behandlarna hade uppmanats att låta de vuxna svara på 

frågorna enskilt under besöket och att det skulle finnas tid att följa upp svaren vid 

besökstillfället. Barnen fyllde inte i någon enkät men behandlarna uppmanades att ställa 

muntliga frågor om förekomsten av våld, när och om behandlarna träffade barnet enskilt. För 

varje familj som kartlades fyllde behandlarna i demografisk information i ett så kallat 

basdatablad (bilaga 4). 

 

Behandlare i bedömningsteamet fick i god tid innan undersökningsperioden startade 

information om undersökningen av uppsatsskrivaren. Bedömningsteamet bestod av sex 

behandlare och de hanterade så kallad generell barnpsykiatrisk problematik (till exempel 

depression, trots- och utagerande problematik, ångest och trauma) och är den grupp som tar 

emot flertalet nybesök. Bedömningsteamet ansågs vara en rimligt stor grupp med ett relativt 

stort inflöde av patienter för att pröva att införa kartläggning för våldsutsatthet vid nybesök.  

Cirka en vecka innan undersökningen påbörjades fick behandlare ta del av ett 

introduktionsbrev där en kort bakgrund om våld i nära relationer fanns att läsa samt 

information om hur enkäten skulle distribueras och journalföras (bilaga 3). 

 

Som en bilaga till informationsbladet följde också information om sekretess, upplysnings- och 

anmälningsskyldighet (bilaga 2).  Alla behandlare hade möjlighet att ställa frågor om 

instrumentet innan studien skulle starta.  



12"
"

Behandlarna var också informerade om att studien gjordes som ett uppsatsarbete på 

psykoterapeutprogrammet vid Umeå universitet. Under karläggningsperioden påmindes 

behandlarna om kartläggningen vid ett tillfälle av uppsatsskrivaren. 

 

 
Figur 1. Flödesschema över bortfall och svarsfrekvens. 

 

Vid sammanställning av enkäterna, finns inte uppgifter om hur många respondenter som 

tillfrågats och tackat nej till att delta, vilket gör det svårt att analysera bakgrunden till 

bortfallet, huruvida det berodde på att respondenter tackat nej eller om de aldrig tillfrågats. 

 

3.3.2 Undersökningsinstrument enkätstudie 

Enkäten som användes har tidigare prövats i liknande undersökningar på flera andra BUP 

klinker i Sverige (Broberg et al., 2015). Ursprungsinstrumentet Partner Violence Screen, PVS 

(Feldhaus et al., 1997), har jämförts och utprovats gentemot andra instrument. Utfallet visar 

att PVS, är likvärdigt och verksamt för att kartlägga vuxna personer som utsätts för våld i nära 

relation. Enkäten är översatt till svenska och innehåller liksom sitt ursprung, tre korta frågor 

om våld i nära relation.  
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Formuläret har i ett senare skeende omarbetas genom att frågor om våld till barnen har lagts 

till och prövats inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Boberg, Almqvist, Eriksson, 

Cater, Grip, Axberg, Hultman, Iversen, Röbäck de Souza, Draxler, Apell & Hjärthag., (In 

Press/ För tryckning). 

 

3.3.3 Procedur och analys intervjuundersökning 
En intervjuguide konstruerades (bilaga 5) för behandlarna i bedömningsteamet. Aktuella 

behandlare kontaktades via mail, där de ombads att delta vid en intervju. Intervjuguiden 

bifogades i mailet. De blev informerade om att de skulle komma att vara anonyma i uppsatsen 

och hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk. I mailet fanns också förslag på tider för 

intervjun. Alla tre behandlare valde att delta. Veckan innan intervjuerna skulle genomföras, 

skickades en påminnelse om den avtalade tiden. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen. 

De semistrukturerade intervjuerna ljudinspelades och transkriberades för 

meningskategorisering (Kvale, Brinkman, 2009). Intervjumaterialet klassificerades i sju 

huvuddimensioner. Vissa av dimensionerna kommer av intervjuguidens struktur medan andra 

kunde hittas efter bearbetning av intervjuutskrifterna. Citat används i resultatdelen för att 

exemplifiera den deskriptiva summeringen av kvalitativa intervjudata. 

 

3.3.4 Undersökningsinstrument intervjuundersökning 
Intervjumallen är av halvstrukturerad karaktär (Kvale, Brinkman, 2009) och behandlarna hade 

i förväg möjlighet att ta del av de frågor som skulle komma att ställas vid intervjutillfället. 

Intervjuaren har genomgående hållit sig till de frågor som ingått i mallen, förutom att be om 

förtydligande kring vissa utsagor som informanterna kommit med. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Studien är förankrad och godkänd av chefen för verksamheten. En viktigt etisk utgångspunkt 

var frivillighet och att alla tillfrågade familjer skulle förbli anonyma för uppsatsskrivaren. 

Denna hade följaktligen ingen kännedom om familjerna som svarade på enkäterna. Eftersom 

enkäten innehöll viktiga anamnestiska uppgifter, fördes dessa in i respektive patients 

datajournal. Behandlare ombads att låta föräldrar svara på enkäten var för sig, för att i 

möjligaste mån skydda och befrämja sanningsenliga svar. Informanterna är kända för 

intervjuaren men anonyma i uppsatsen. Identifierande uppgifter har inte tagits med i 

presentationen. Studien genomfördes där med i enlighet med Vetenskapsrådets 
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forskningsetiska riktlinjer (2011) rörande informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

 

4 RESULTAT 
4.1 Utfall av enkätundersökning 
Följande är en redovisning av elva familjer som tillfrågats om erfarenheten och förekomsten 

av våld i nära relation.  

 

4.1.2 Hur stor del av vårdnadshavare hade erfarenhet av våld i 
nära relation? 
 
Av de vuxna i de elva familjerna (åtta fäder och tio mödrar) som svarat på enkäten var det två 

av mödrarna som uppgav att de varit utsatta för våld i sin nära relation. Bland männen var det 

ingen som angav att de varit utsatta för våld i nära relation, men däremot var det en som 

svarade att han kände sig otrygg i sin nuvarande relation. De mödrar som hade erfarenhet av 

våld i nära relation hade antigen varit utsatt av sin egen förälder eller av barnets far. 

 

4.1.3 Hur stor del av barn/ ungdomar hade erfarenhet av våld i 
nära relation? 
 

Kontaktanledningen eller anledning till varför patientfamiljen sökt själva eller kom på remiss 

till BUP kliniken, där det finns angivet, varierade: bråkighet och trots, bipolaritet, nedstämd, 

ledsen och koncentrationssvårigheter, ilska och utagerande beteende, nedstämdhet med enures 

och enkopres, avvikande beteende och koncentrationssvårigheter samt hyperaktivitet.   

 

Av de elva barnen var det sex barn som remitterades från en annan samhällsinstans som t.ex. 

skola, barnhälsovården och ungdomshälsa, i de övriga fyra fallen var det föräldrarna som hade 

tagit kontakt med BUP kliniken.  

 

Av de elva barnen (åtta pojkar i åldern 5- 17 år och tre flickor i åldern 10- 17 år) som kom till 

kliniken var det sju barn som tillfrågades om erfarenhet av våld, medan fyra stycken inte fick 

frågan. Sex av de tillfrågade barnen uppgav att de inte hade erfarenhet av våld. Det barn som 
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svarade jakande hade själv varit vållande och utsatt en jämnårig för misshandel. I de två fall 

där modern hade erfarenhet av våld, hade barnet i det ena fallet, svarat nekande och i det 

andra fallet inte tillfrågats om egna våldserfarenheter. I tio av elva familjer har föräldrarna 

gemensam vårdnad om barnet, i ett av fallen hade modern enskild vårdnad.  

 

4.2 Utfall av intervjuundersökning 
Följande är en redovisning av tre intervjuer med behandlare verksamma vid den aktuella BUP 

kliniken, som i en del av sin tjänst jobbar med att ta emot nya patientfamiljer och under en tre 

månaders period hade som uppgift att rutinmässigt fråga alla nya patientfamiljer om deras 

erfarenheter av våld i nära relation. Deras upplevelser av detta kan sammanfattas i sju 

huvudkategorier: fördelar och svårigheter med förfarandet, att fråga på indikation, inte som 

rutin, alla bör tillfrågas, förutsättningar för att fråga, kompetens för att ta hand om svaret, våld 

i nära relation som en punkt på agendan och psykoterapi som behandlingsinsats. 

 
Fördelar och svårigheter 

Beträffande fördelar är alla tre överens om att enkäterna fungerade som en påminnelse att 

ställa frågan. En informant lyfter också fram att enkäter, kan bidra till mer trovärdiga svar hos 

de tillfrågade. En informant lyfter fram, att genom att man lämnar ut en enkät, så ger det ett 

större fokus till frågan, jämfört med om det bara skulle ha varit en fråga jämte alla de andra 

anamnestiska uppgifterna.  

En annan menar att på det sätt enkäten var utformad, så missar man erfarenheter äldre än tre 

år samt att den innehöll, vad som uppfattades som för mycket text i introduktionen. I övrigt 

lyfter man fram att det kunde vara svårt att hinna med under den samtalstid man förfogar 

över, en annan lyfter fram att man ville att det skulle finnas utrymme att ta hand om de 

eventuellt jakande svar, man kunde få. Informanterna lyfter också fram osäkerhet kring vad 

man gör med eventuellt jakande svar.  

Att det känns obekvämt, svårt att veta om man får sanningsenliga svar och att det inte finns 

någon vana, att ställa frågor om våldsutsatthet, bidrar alla till en ovilja, menar informanterna. 

Man tar också upp att det inte alltid var två behandlare vid nybesöken, vilket försvårade 

förfarandet. 

 
"Nya saker tar tid att implementera, och det här har var ett nytt förfarande. Jag tror också att det 
finns någon sorts ovilja, att det känns obekvämt hos oss som jobbar med det här, alltså obekvämt att 
fråga, ovilja att fråga och det är en svårighet som ligger hos oss, som vi borde prata mer om och ta 
itu med". 
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Beträffande informanternas reflektioner kring bortfallet lyfter alla tre fram glömska. Vidare 

påpekar flera att arbetsplatsen under denna period genomgick en omorganisation, det hann 

aldrig bli någon rutin, man frågade inte, om det inte fanns misstanke.  

Det var en rörig period och dåligt med tid att implementera en ny rutin samt bristande 

kunskap om vikten av att ställa frågan. 

 
"Dels den faktor hos oss behandlare, att vi har svårt eller är obekväma att fråga. Nya saker tar tid 
att implementera, det finns också en bristande kunskap hos oss, om vikten av att fråga". 
 
Fråga på indikation, inte som rutin 

Av de tre informanterna var det en, som i sin tidigare yrkesutövning i något större omfattning 

kommit i kontakt med våldsutsatta familjer och jobbat med insatser för dessa. Ingen av de 

intervjuade hade erfarenhet av att man på deras tidigare arbetsplatser systematiskt tillfrågat 

dem, som verksamheten vänder sig till om erfarenhet av våldsutsatthet. Den gemensamma 

erfarenheten var att man frågat mer utifrån att det antingen är den uttalade sökorsaken eller på 

indikation, att det verkade vara befogat att ställa frågan eller att uppgifter framkommit från en 

tredje part, med misstanke om att våld förekommit.  

I informanternas svar framkommer att frågan inte ställs som rutin i alla deras nuvarande 

ärenden innan man tar ställning till behandlingsinsatser. 

 Om att ställa frågan om utsatthet för våld i nära relation: 

 
"Nä, inte som jag minns det, inget formulär... om man frågade, antingen för att man sökte för det 
eller på indikation av annan, då frågade man. Ja, det skulle jag vilja påstå". 

 

Alla bör tillfrågas 

När det gällde frågan om hur arbetsplatsen bör förhålla sig till, att ställa frågan framöver, är 

alla tre informanter överens om att det är jätteviktigt att alla patientfamiljer tillfrågas. Man 

menar att det kan vara en avgörande orsak till symptom och är en förutsättning för att man 

skall kunna göra bra bedömningar, diagnostik och ge förslag till adekvata behandlingsinsatser.  

 
"Jag tänker att det är viktigt att frågan ställs och besvaras, för att vi ska kunna göra en korrekt 
diagnostisering - vad handlar symptomen om? Vad har de för bakgrund? För att få en bra 
bedömning är det viktigt att få en systematisering av frågandet". 
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Förutsättningar för att fråga 

Bland svaren finns behovet av internutbildning om våld, dess symptom och konsekvenser. 

Man tar upp att det är ett ämne som behöver lyftas och göras viktigt. Informanterna 

efterfrågar också konkreta hjälpmedel som intervjumall, träna sig i rollspel och samtliga lyfter 

fram att trauma, våld eller liknande rubrik i journalmallen, bör vara ett obligat sökord, som 

man inte kan hoppa över att skriva om. Informanterna säger också att det borde vara lika 

självklart som att fråga om ärftlighet och att det på samma sätt vid behandlingskonferenser, 

frågas av överläkare eller andra närvarande, om frågan om våld är ställd. Att vara bekväm, 

återkommer i alla svar, få hjälp att hitta ord som känns bekväma när man formulerar frågan, 

liksom tid och utrymme att formera sig, för att göra frågandet till en fungerande rutin.  

 

"Jag tycker att det är en jätteviktig fråga som vi behöver prata om, från ledningsnivå ner till det 

dagliga samtalet på BK (behandlingskonferens) och annat. Det borde vara en standard fråga. Har 

du kollat upp det här?... Vi skulle behöva någon hjälp med metodutveckling: hur frågar man och 

när frågar man? Någon form av hjälp med metodmaterial, intervjumaterial eller något annat. 

Handgripligt, för att komma igång på något sätt! Men det måste vara ett gemensamt grepp, inte 

enskilda behandlare, utan för hela kliniken". 

 

Kompetens att ta hand om svaret 

Flera uppfattar att kunskaperna inom deras verksamhet inte är tillräcklig och att verksamheten 

är för dåligt rustad för att ta hand om dessa erfarenheter. Beträffande metoder, är det ingen av 

informanterna som uppfattar att de har någon absolut översyn, över vad som finns. 

Informanterna uppskattar att de under föregående år 2014, hade 5- 10 patientfamiljer, där de 

har kännedom om att någon eller några i familjen har upplevt våld i nära relation. Som 

exempel på behandlingsinsatser för trauma ges EMDR, barnpsykoterapi, bildterapi och olika 

former av exponering för trauma som prolonged exposure. TF-KBT är en metod som borde 

finnas, men inte finns på arbetsplasten, uttrycker en informant. En av tre, tycker att den 

verksamhet de jobbar i har kompetens att fråga upp om problematik som rör våld, de andra 

två tycker inte det. Två av tre tyckte att det inte fanns tillräckligt med kompetens för att 

erbjuda behandling, den tredje tänkte att merparten av de anställda kan erbjuda behandling.  
 
"...och framförallt behöver fler behandlare ha specifik utbildning och kompetens för att kunna 
erbjuda psykoterapeutisk behandling till de patienter som har symptom/ trauma utifrån våld". 
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"Tänker att metodval inte alltid behöver vara det primära. Kunskaper om våldets mekanismer och 
påverkan på en familj måste vara viktigast... däremot tror jag absolut att det finns personal med 
tillräcklig kompetens för att möte och behandla barnen och ungdomarna, kanske till och med den 
största delen av personalen (?), men kompetensen är inte tillräckligt utredd. 
 
 
Våld i nära relation en punkt på agendan 

En informant säger att denna studie kan vara ett startskott för att få upp frågan på agendan, en 

annan påpekar att denna kan se en förbättring i frekvensen av frågandet gällande våld, inom 

bedömningsgruppen, nu jämfört med tidigare.  

En annan informant påpekar också vikten av att studien görs och att det finns någonting med 

detta om våld i nära relationer som gör att det är svårt att ställa dessa frågor.  

 
"Det är ett tabuämne fortfarande, svårpratat. Vi behöver få hjälp med att närma oss det. Om inte vi 
ska fråga, vem ska då fråga? Det är, som om ämnet inte finns nu". 
 
"Vi behöver bli bättre på det (att fråga). Jag tror att det är många fler som har drabbats, än vad vi 
tror. Jag tycker att det är bra att vi har börjat". 
 

Psykoterapi som behandlingsinsats 

Alla tycker att personer som bär med sig erfarenheter av att vara utsatt för våld har en absolut 

och självklar plats, där psykoterapi kan erbjudas som insats, för att bearbeta upplevelserna. 

Ibland i samråd med socialtjänst för stabilisering och trygghet för den utsatte. I lindrigare fall 

inom socialtjänstens gruppverksamheter. 

Om att erfarenhet i nära relation bör behandlas inom ramarna för psykoterapi: 

 
"Absolut! Om barnet/ ungdomen har psykiatriska symptom ska de få behandling inom BUP eller 
på Barnahus. Barn som har lindrigare symptom kan få hjälp t.ex. genom socialtjänstens inom 
grupper de har osv." 
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5 DISKUSSION 
Att göra just denna studie är i sig är ett etiskt ställningstagande, då den delvis grundar sig på 

en rädsla för att BUP verksamheter kanske missar att fånga upp patientfamiljers erfarenheter 

av våld i nära relation. Det som börjar med denna ide eller farhåga och en förhoppningen att 

studien skulle kunna säga någonting om förekomsten av våld i nära relation bland 

verksamhetens patienter, visade sig dock också bli en studie i förutsättningar och möjlighet 

hos kliniker att implementera nya rutiner.  

 

Undersökningsresultatet av enkäterna kan inte fastställa prevalensen av barn och ungdomar 

som bevittnat eller har erfarenhet av våld i nära relation på grund av det stora bortfallet.  

Sextionio patientfamiljer har under perioden för kartläggningen inte tillfrågats eller att vissa 

av dessa inte velat delta. Glömska anges som en av flera orsaker till bortfallet bland personer i 

bedömningsteamet. 

 

Vid en spekulation med siffror, där man utgår ifrån att det i två av elva familjer, som är 

resultatet av denna studie, finns erfarenhet av våld, och att detta skulle vara representativt för 

patientflödet, så skulle det ge den aktuella arbetsplatsen, till vilken det kommer cirka 900 

patienter per år, cirka 160 vuxna personer som har erfarenhet av våld i nära relation.  

Med kunskap om att våld mellan vuxna, är den viktigaste indikatorn på misshandel av barn, 

(Socialsyrelsen, 2013), så kan det ge en fingervisning om det antal barn som lever under 

sådana förhållanden att de är vittne till eller själva är utsatta för våld i nära relation. Tidigare 

forskning (Georgsson, et al., 2011) visar dock att en möjlig prevalens siffra sannolik är 

mycket högre.  

 

En tidigare studie på området (Hedtjärn, Hultman & Broberg, 2009) visar att trots att man, i 

likhet med denna studie är överens med behandlare om att frågan ska ställas till alla, blir det 

ett stort bortfall. I den refererade studien var bortfallet 30%. Detta ger också en bild av att det 

är svårt att ställa frågor om våld, även för erfaren personal.  

 

Socialstyrelsen fastslår i sin rapport (Socialstyrelsen, 2014), inte bara att det vore god klinisk 

praxis att alla som söker BUP får frågan, utan också att verksamheten måste göra etiska 

överväganden om arbetsplatsen har den kunskap och de rutiner som ger medarbetare 

förutsättningar för att göra detta jobb.  
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Mera kunskap och hjälp med praktisk tillämpning efterfrågas av informanterna och att 

verksamheten tar ett helhetsgrepp om frågan, så ansvaret inte ska ligga på enskilda individer. 

 

Informanternas erfarenheter sammanfattades i sju kategorier som rör allt ifrån hur det är att 

ställa frågor om våld i nära relation, till förutsättningar för detta, kompetens och möjliga 

psykoterapeutiska behandlingsinsatser. Det finns en övergripande inställning om att 

kunskapen om våld är viktig för förståelse av symptom och där med adekvat diagnostisering 

och efterföljande behandlingsinsatser. Dessvärre visar det sig att god vilja och goda 

intentioner, inte räcker. Det brister ofta i konsekvens när det kommer till den praktisk 

tillämpningen. 

 

Den refererade studien (Hedtjärn, Hultman & Broberg, 2009) visar i likhet med utfallet i 

denna studie att behandlarens kunskap och erfarenhet inom området, som självklart är 

påverkbart med utbildning och handledning, har stor betydelse för om man ställer frågan eller 

inte. I denna studie efterfrågar behandlarna också aktivt behovet av just utbildning.   

 

Tidigare studier visar att behandlare inom sjukvården, har känt sig obekväma med att ställa 

denna typ av frågor, utifrån en rad olika farhågor, okunskap och rädsla (Socialstyrelsen, 

2014). På liknande sätt framkommer i denna undersökning att förutsättningar, organisatoriska 

och individuella, försvårar denna typ av frågor till patientfamiljer, trots insikt i och en 

ambition om vikten av att ställa frågan. 

 

Precis som informanterna svarar finns det också forskning som stödjer att barn som har eller 

lever med erfarenhet av våld i nära relation, uppvisar en rad olika symptom (Socialstyrelsen, 

2013), psykiatriska diagnoser och deras fysiska, psykologiska och kognitiva hälsa äventyras 

(Grip, 2012). Utifrån denna forskning, är det liksom informanterna framhåller, avgörande att 

som behandlare ha kunskap, om de patientfamiljer man möter, bedömer och behandlar, har 

dessa erfarenheter för att kunna ställa riktiga diagnoser och ge adekvat och anpassad 

behandling. Tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2014) visar att det i mycket liten utsträckning 

går att identifiera barn som upplever våld i nära relation, på basis av symptom eller diagnos. 

Bland de kartlagda barnen och ungdomarna fanns heller inga symtom, som i sig, var entydigt 

avgörande för om barnet erfarit eller bevittnat våld i nära relation. 
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Denna studie visar att psykoterapeutisk behandling i sig men också i kombination med 

skyddande och stabiliserande arbete tillsammans med socialtjänsten, är möjliga insatser för 

den som drabbats av våld i nära relation och dess konsekvenser. Behandlare i denna studie 

uppfattar att psykoterapi som insats, är en insats som bör erbjudas den som drabbats av våld i 

nära relation och som behöver det men ibland också i kombination med andra insatser. 

 

5.1 Metoddiskussion  
Förfaringssättet med att ställa frågor om känsliga ämnen via enkät, så som våld i nära 

relationer, understödas av tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2014). Enkäter minskar enligt 

denna forskning risk för ledande frågor och skeva urval. Ett annat sätt att försöka fånga en 

stor grupp människors erfarenheter, än via enkät, är svårt att föreställa sig. I efterhand, kan 

man dock tänka sig att bedömningsgruppens arbete hade behövt en mer stöttande struktur runt 

om förfarandet, för att om möjligt motverka en del av bortfallet. Att sedan fånga terapeuternas 

upplevelser av att systematiskt lyfta frågan om våld i nära relation, kan anses vara mest 

lämpade att göra genom just intervju, för att möjliggöra efterföljande frågor och 

förtydliganden samt få deras nyanserade bild av processen. 

 

5.2 Slutsatser 
En viktig slutsats med denna studie är att om verksamheten i fråga och andra verksamheter 

med den, avser att alla nya patientfamiljer ska få frågan om erfarenheten av våld i nära 

relation. Så krävs betydande insatser för att säkerställa att en sådan rutin implementeras och 

fullföljs över tid. Lika viktigt är att det finns kunskap för hur man tar hand om jakande svar 

och att det finns upparbetad kliniks praxis och behandlingsmetoder att erbjuda de drabbade. 

Först efter att en sådan rutin finns och fullföljs, skulle det vara möjligt att få fram en relevant 

prevalenssiffra för verksamheten, när det gäller patientfamiljers vuxna och barns erfarenhet av 

våld i nära relation. Detta är tillika också en förutsättning för att undvika stora bortfall i 

studier och framtida forskning med samma ambition som denna.  

 

Ansvaret för fungerande rutiner kring våld i nära relationer kan inte enbart ligga på enskilda 

terapeuter, det behöver finnas en resonans i hela organisationen om vikten och kunskapen om 

denna fråga. 
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7 BILAGOR 
Bilaga 1  

Utsatthet för våld i nära relationer [PVS] Vuxen 

 

 

Varje år utsätts 10 000-tusentals barn för att någon vuxen i hemmet utsätter den andre vuxne, och 
ibland även barnet, för våld. Våldet kan ta sig olika former (misshandel, kränkningar, hot, 
förödmjukelse m.m.) men de innebär alla en förhöjd otrygghet för den som utsätts för våldet och 
för de barn som finns i hemmet. Våldet leder till allvarligt försämrad livskvalitet för dem som 
drabbas, och ofta också till olika former av psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att lyfta fram 
problemen i ljuset. 

 

Som en del i vår verksamhet har vi under en period (1/12- 2013 till 28/2- 2014) beslutat oss för att 
fråga alla som får kontakt med oss om förekomsten av våld i hemmet. För att säkerställa att 
frågorna ställs på samma sätt till alla använder vi oss av ett kort formulär, som vi ber dig fylla i 
och lämna till oss. Du är självklart också välkommen att ta upp de här frågorna direkt med oss i 
våra samtal, men vi vet av erfarenhet att det kan dröja lång tid innan man vågar tala om 
förekomsten av våld.  

 

Vi ställer frågorna till alla som kommer i kontakt med verksamheten, så det handlar inte om att vi 
har någon misstanke om att just du eller din partner är utsatt. Det är vår förhoppning att Du som 
haft förmånen att slippa våld i en nära relation inte tar illa upp för att vi frågar. 

 

 

 

 

 

 

Annika Morin, ansvarig för kartläggningen 

090- 785 66 00 
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Utsatthet för våld i nära relationer [PVS] Vuxen 

 

 

Datum:_______________ 

 

Ifyllt av (ange relation till barnet):___________________________________              

 

 

1. Har Du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt under de senaste åren?  

! Ja under de senaste 12 månaderna 

! Ja, under de senaste tre åren 

! Nej 

Om du blivit skadad av någon under de senaste tre åren, vem var det som skadade dig? 

En person som jag har ett förhållande med __ 12 månader __ 3 år 

En person från ett tidigare förhållande __ 12 månader __ 3 år 

Någon annan __ 12 månader __ 3 år 

 

 

 

2. Känner du dig trygg i ditt nuvarande förhållande? __ Ja  __ Nej 

__ Har inget förhållande för närvarande 

 

 

 

3. Finns det en person från ett tidigare förhållande som gör sådant som får dig att känna dig 
otrygg för närvarande?  __ Ja  __ Nej 
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Bilaga 2 Information om sekretess, upplysnings- och 

anmälningsskyldighet 

 
Utgångspunkten är att all personal inom hälso- och sjukvården omfattas av sekretesslagen. Personalen 
har tystnadsplikt men patienten kan ge tillstånd genom sitt medgivande att sekretessen får brytas. Vis 
situationer när patientens medgivande ej går att inhämta kan sekretessprövning vidtas i varje specifik 
fråga. Om sekretessbelagd uppgift eller handling kan lämnas ut avgör patientansvarig läkare. 
Uppgifter som är till men för patienten får inte lämnas ut. (Sekretesslagen 1980:100 7 kap). Motivera 
till polisanmälan och erbjud stöd under rättsprocessen. Om inte kvinnan vill polisanmäla kan personal 
i fall där påföljden är mer än ett års fängelse frångå sekretessen och anmäla från vårdens sida. 
Exempel på fall där detta är tillämpbart är grov misshandel, våldtäkt, grovt koppleri, mord och dråp. 
Vid tveksamhet kan polis eller åklagare rådfrågas utan att kvinnans identitet röjs. I de flesta fall är det 
dock bäst om kvinnan själv gör anmälan eftersom hennes medverkan under rättsprocessen är central 
för polisens förundersökning. 

Var och en som får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa till en 
underårings skydd bör anmäla. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldig att genast till socialnämnden 
anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Myndigheter, 
befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan 
vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd. (Socialtjänstlagen 2001:453, 1 kap 
§1). Anmälan sker till respektive distriktsnämnd inom socialförvaltningen. Under jourtid kontaktas 
socialjouren. 

Anmälan - och uppgiftsskyldighet bryter enligt Sekretesslagen (1980:100), SekrL, sekretessen mellan 
myndigheter. det integritetsskydd som sekretessen syftar till får ge vika för barns behov av skydd. 

14 kap. 
1§...Sekretessen hindrar inte heller att uppgifter lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet 
följer av lag eller förordning. 
4§ Sekretess för uppgift till skydd för underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får 
inte efterges av denne, om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för 
vårdnadshavaren. Lag (1989:385) 
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Bilaga 3  
Till behandlare i bedömningsgruppen 

Kartläggning av förekomst av våld i nära relation vid BUP 

Mäns våld mot kvinnor inom nära relationer är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem. Alltför många 
barn tvingas leva i en familjemiljö där hot och våld förekommer mellan de vuxna i familjen/mellan barnets 
omsorgspersoner. När man frågar ungdomar i Sverige själva svarar mellan 8 och 11 % att de vid något tillfälle 
har upplevt våld mellan de vuxna i familjen (Annerbäck, Wingren, Svedin, & Gustafsson, 2010; Gilbert et al., 
2009). En kartläggning av 15-åriga elevers erfarenheter av våld mellan vuxna i familjen visade att 6 % av de 
drygt 3000 eleverna hade sådana erfarenheter, och att 2 % hade erfarenheter av upprepat våld (Janson, Jernbro, 
& Långberg, 2011). De svenska studier som finns rörande erfarenheter av våld i nära relation hos föräldrar som 
söker/har en BUP kontakt har legat runt cirka en femtedel till en fjärdedel (Hedtjärn, Hultmann & Broberg, 
2009; Broberg m. fl., 2011). 

Jag är intresserad av att skriva om och kartlägga, huruvida de vuxna och barn vi träffar på kliniken har erfarenhet 
av våld i nära relationer, i min uppsats på psykoterapeutprogrammet vid Umeå Universitet. 

Min känsla är att denna problematik många gånger förbises och frågorna ställs inte till alla. 

Detta är ett försök att systematiskt ställa frågan och kartlägga denna förekomst under en given perioden, 1 
december 2013 tom 28 februari 2014, för alla PLANERADE nybesök. 

Med denna introduktion bifogas ett kort skattningsformulär, som lämnas till de vuxna som har ansvar för barnet 
ni träffar i samband med deras nybesök på kliniken. Eftersom det på förhand är omöjligt att avgöra om våld 
förekommer i familjen, möjliggör att de vuxna får chans att svara på frågorna enskilt i anslutning till besöket. 
Samla in formulären och lyft frågan kring våld i samtalet. Det viktigaste är att alla får frågan och chans att 
svara! 

Det finns inget skattningsformulär till barnen, men självklart bör denna typ av frågor också rutinmässigt ställas 
till alla barn som besöker kliniken. Det är också möjligt att familjemedlemmarnas vittnesmål, kan skilja sig åt. 

Erfarenhet och tidigare kartläggningar visar att det bara är en liten, liten del av de som söker hjälp vid en 
psykiatrisk klinik, som anger våld som kontaktorsak. Därför vill jag i detta arbete också ta del av vilken 
kontaktorsak som är angivet inför nybesöket. 

I mina etiska övervägande har jag landat i att alla familjer kommer att vara anonyma för mig. Vilket är bra för 
familjerna och skyddar deras integritet, men innebär lite extra jobb för er. 

Informationen måste överföras till journalsystemet (lämpligt under rubriken trauma). Blanketterna behöver 
häftas ihop och ev. identifierande uppgifter raderas, en bunt per familj! Förutom enkäten till de vuxna medföljer 
ett basdatablad, med grundläggande uppgifter om familjeförhållanden, kontaktorsak osv. som ifylles av er och 
lämnas i märkt fack i postrummet. 

 

Mitt varma tack för er hjälp med denna studie och med hopp om att resultatet ska komma våra familjer till gagn i 
behandlingsarbetet.  

 

 

Annika Morin, Umeå 2013-11-25 
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Bilaga 4 

Basdata  
Systematiskt kartläggning av våld mellan barnets omsorgspersoner 

 

1. Ålder:  ___ år 2. Kön: (  ) Fl (  ) Po 3. Datum första besök: _____________________    

4. Kontaktväg:  (  ) Remiss Annan kontaktväg:  _______________________________  

5. Remittent:  (  ) Förälder (  ) Socialjour (  ) Polis (  ) Annan socialtjänst (  ) MVC/BVC 
 (  ) Skola (  ) Annan, vem?   

6. Kontaktorsak: 

 

7. Boende:  (  ) M+P+B  (  ) M+B  (  ) Växelvis varannan vecka     

       (  ) M+StyvP+B (  ) P+B   (  ) P+StyvM+B        (  ) Annat vad?   ________________       

8. Umgänge minst ca 1g/månad med: (  ) P (  ) M (  ) Inte umgänge med någon förälder 

9. Vårdnad: (  ) Gemensam (  ) M ensam  (  ) P ensam   (  ) Annan vad? _________________  

10. Barnet född i:  (  ) Sverige (  ) Annat land, vilket? _________________________  
 (  ) Vet ej  
11. Mamma född i:  (  ) Sverige (  ) Annat land, vilket? _________________________   
 (  ) Vet ej 
12. Pappa född i: (  ) Sverige (  ) Annat land, vilket? _________________________  (  ) Vet ej 

13. Mammas civilstånd (  ) Gift/Sambo med barnets förälder 
   (  ) Gift/Sambo med barnets styvförälder 

   (  ) Ensamstående  
   (  ) Annat, vad?  ______________________________  
 (  ) Vet ej 

14. Pappas civilstånd: (  ) Gift/Sambo med barnets förälder 
   (  ) Gift/Sambo med barnets styvförälder 

   (  ) Ensamstående  
   (  ) Annat, vad?  ______________________________  
 (  ) Vet ej 

15. Utslag på PVS – Mamma: (  ) Ja      (  ) Nej     (  )  Ej screenad  

16. Om ja, var förövaren   (  ) Pappa till barnet  (  )  Styvfader  
 (  ) Annan, vem?    

17. Om ej tillfrågad, varför?  

18. Utslag på PVS – Pappan:  (  ) Ja      (  ) Nej (  )  Ej 
screenad    

Kodnr:  
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19. Om ja, var förövaren   (  ) Mamma till barnet  (  ) Styvmoder  (  ) Annan, vem? 

   

20. Om ej tillfrågad, varför?  

21. Barnet har tillfrågats om erfarenheten av våld och svarat (  ) Jakande    (   ) Nekande 

                                             (  ) Har inte tillfrågats 

 

 

Ev. kommentar:   __________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________                
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Bilaga 5  

Intervjuguide 
 

Grundutbildning? 

 

Yrkesverksamma år sedan examen? 

 

Antal år på BUP? 

 

Har du tidigare erfarenhet av att jobba med "våldsutsatta grupper" (ex. frivilligorganisationer 
som kvinnojour, BRIS eller liknande)? 

 

Har du erfarenhet av att tidigare använt något formulär för att kartlägga våld?  

 

Under perioden 1 december 2013 till 28 februari 2014, fick bedömningsgruppen i uppdrag att 
systematiskt fråga alla nya patientfamiljer om erfarenheter av våldsutsatthet. Med detta som 
bakgrund vad upplevde du som  

- fördelar med förfarandet?  

-  hinder med förfarandet? 

 

Under perioden 1 december 2013 till 28 februari 2014 tog klinken emot 80 nya 
patientfamiljer, av dessa var det elva som kartlades, vad är dina tankar om hur man kan förstå/ 
förklara bortfallet? 

 

Hur tänker du, att kliniken bör förhålla sig till att fråga om patientfamiljers erfarenhet av 
våldsutsatthet, framöver? 

 

Föreställ dig att klinken bestämmer sig för att alla ska tillfrågas om erfarenheter av 
våldsutsatthet vid nybesök, vilket stöd behöver man som behandlare i en bedömningsgrupp, 
vid ett sådant uppdrag? 
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När en behandlingskontakt/psykoterapeutisk insats påbörjas, utgör frågor om våld i nära 
relation en självklar del av den anamnes du gör./ Är frågor om våld i nära relation, en del av 
din bedömning, innan psykoterapi påbörjas? 

 

Tänker du att den verksamhet du arbetar i har rätt och tillräcklig kompetens för att möta barn 
och ungdomar, med erfarenhet av våld i nära relation? 

 

Uppfattar du att det inom den BUP-verksamhet där du jobbar finns effektiv psykoterapeutisk 
behandling för ungdomar som har en symtombild som kan kopplas ihop med erfarenheter av 
våld i nära relation? Om ja, vilken/vilka metoder? 

 

Om Du tänker på de familjer/ärenden som Du träffat senaste året på BUP. Uppskatta i hur 
många ärenden som Du vet att det har förekommit våld mellan barnets föräldrar. 

 

Tänker du att erfarenhet av våld i nära relation (barn som bevittnat och själva utsatts), är ett 
område som bör behandlas inom ramarna för psykoterapi? 

 

 

 

 

 

 

 

 


