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Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om socialtjänstens arbete med barn som 

bevittnat våld, har förändrats efter lagändringen och om lagändringen möjligen har haft någon 

betydelse för utvecklingen av insatser när det gäller skyddsfaktorer och undvikande av 

riskfaktorer. För att samla kunskap i ämnet har vi använt oss av olika litteratur så som 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och böcker. Studien har en hermeneutisk ansats 

och ett fenomenologisk förhållningssätt, analysen har genomförts genom att tematisera den 

empiri vi erhållit genom enkäter och intervjuer. Dessa samlades in genom en 

enkätundersökning där 79 socialsekreterare svarade, och genom intervjuer med fem 

socialsekreterare som arbetar med barnutredningar i Stockholms län. Resultatet i studien visar 

att lagändringen inneburit att dessa barn fått brottsofferstatus, men socialsekreterarna anser att 

det är andra faktorer som påverkat arbetet och insatserna för barn som bevittnat våld. De 

menar att fokus på dessa barn inom forskning gör att barnen uppmärksammas mer nu än 

tidigare eftersom kunskaperna om målgruppen i samhället har ökat. I intervjuerna och 

enkäterna diskuterades barns behov av insatser i form av stöd och hjälp men också behovet av 

utbildning för att kunna möta dessa barn på ett adekvat sätt. Studiens slutsats visar att det är 

skillnader när det gäller insatser mellan de olika kommunerna/stadsdelarna. Gemensamt var 

dock diskussionen socialsekreterarna förde kring brister i samverkan mellan de myndigheter 

som ska samarbeta omkring dessa barn som bevittnat våld.  

 

 

 

 

Sökord: child, domestic violence, law, barn, bevittna våld, lagstiftning, utvecklingsekologiskt 

perspektiv och risk- och skyddsfaktorer. 
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1. Inledning 

När det gäller antalet barn som bevittnat våld i hemmet har man bara grovt uppskattat dessa 

till cirka 190 000 per år. Detta är baserat på antalet polisanmälningar som gäller 

kvinnomisshandel, vilket gör man kan tänka sig att mörkertalet för dessa barn troligtvis är 

stort (Arnell och Ekbom 1999). Intresset att studera ämnet barn som bevittnat våld har funnits 

länge hos oss författare av flera olika skäl. Först och främst är vi båda mödrar till sammanlagt 

åtta barn, och vi har båda kommit i kontakt med barn som bevittnat våld på olika sätt innan vi 

påbörjade vår utbildning till socionomer. Under utbildningen har vi funnit att kurser och 

förläsningar som berört utsatta barn, varit särskilt viktiga eftersom oavsett vilka sociala 

problem människor än har så har de alla varit barn i början. Vi har också ett stort intresse av 

hur samhället och dess institutioner påverkar människor som grupp och individer och vice 

versa, om hur till exempel kunskaper om utsatta individer påverkar samhället som stiftar lagar 

vilka påverkar socialtjänstens arbete och därmed påverkar individen.  

 Våld i familjen drabbar barnen som blir en tredje part i situationen och barns upplevelser 

av att en förälder bli slagen kan innebära ett trauma i sig. Barn som bevittnat våld i familjen 

tenderar att i större utsträckning än andra att utsättas för våld eller utsätta andra för våld. Risk- 

och skyddsfaktorer i barnens omgivning är viktiga. Tidig upptäckt och ett gott stöd fyller 

viktiga funktioner för att barn skall få en vettigt och fullgod framtid trots dysfunktionella 

familjemönster, som till exempel familjevåld där en förälder misshandlar den andre. Barn fick 

brottsofferstatus år 2006 och således rätt enligt Brottskadelag (1978:413), i fortsättningen 

BrL, till brottsskadeersättning (BrL 5,4st). Denna lag uppkom då det fanns brister i hur dessa 

barn uppmärksammades (proposition 2002/03:53). Dessutom omarbetades Socialtjänstlagen 

(2001:453), i fortsättningen SoL, 5:11 genom att kompletteras med en tredje punkt där det 

anges att Socialnämnden bör särskilt beakta att barn som bevittnat våld kan ha behov av hjälp 

och stöd. För att ytterligare stärka barnets perspektiv kompletterades lagen året efter, 2007, då 

lydelsen ”bör särskilt beakta” ändrades till ”skall särskilt beakta” och lyder nu i sin helhet 

enligt följande; 

Socialtjänstlag (2001:453), 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
Brottsoffer 
11 §  
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. 
Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag 
(2007:225). 
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 Innan lagändringen, beskrevs i en rapport från Rädda Barnen, att polisen måste vara 

noggrannare med att se till att polisanmälningar om misshandel i familj alltid innehåller 

uppgifter om barn som finns i familjen. Detta för att barnen ska få det stöd de kan behöva 

(Frisk, 2003). Efter lagändringen beskriver Socialstyrelsen i rapporten Våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld – Alla kommuners ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn 

2008–2009 att stödet till dessa barn fortfarande inte är tillfredsställande och betonar vikten av 

samverkan mellan myndigheter (Andersson, Envall, Jansson & Thörn, 2009). Det finns alltså 

fortfarande betydande brister i skyddet och stödet till barnen som bevittnat familjevåld.  Ett 

exempel på detta fick vi själva uppleva när vi under termin sex hade en kurs som handlade om 

utsatta barn. Där gjorde vi en litteraturstudie om bakgrunden till lagändringen 2007, vilken 

även kom att innehålla en telefonintervju med en socialsekreterare i en kommun. I intervjun 

framkom att många av de barn som bevittnat våld inte fick något särskilt stöd från 

socialtjänsten då deras mödrar i princip uteslutande tackade nej till den hjälp genom 

krisbearbetning som socialtjänsten erbjöd. Mödrarna uppgavs endast vilja ha stöd med bostad 

och försörjning. Vi blev då intresserade av att titta på om andra socialsekreterare beskriver 

detta på samma sätt. Vi funderade på om kompletteringen av lagen SoL § 5:11 ändå inte 

lyckats förändra arbetet i önskad riktning för att ge stöd till barn som bevittnat våld? Borde 

kanske lagstiftaren göra om den till en tvångslag? Enligt Svensk lagstiftning ska barnets bästa 

komma i främsta rummet vid allt arbete som berör barn, hur upplever då socialsekreterare 

som arbetar med barn som bevittnat våld i nära relation på lagändringens betydelse för deras 

arbete?  

1.1. Problemformulering 

Forskningen har under senare år uppmärksammat att barn som bevittnat våld inte fick den 

hjälp och det stöd de kunde vara i behov av. Detta gjorde att regeringen år 2006/2007 

inrättade en ny lagstiftning. Denna nya lagstiftning innebär att barn som bevittnat våld skall 

betraktas som brottsoffer och att de har rätt till stöd och hjälp. Vi vill se om den nya lagen 

SoL 5:11 har förändrat situationen för barn som bevittnat våld av eller mot närstående, enligt 

socialsekreterare med erfarenhet inom området. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om socialtjänstens arbete med barn som bevittnat våld har förändrats 

efter lagändringen och om lagändringen möjligen har haft någon betydelse för utvecklingen 

av insatser när det gäller skyddsfaktorer och undvikande av riskfaktorer.  

1. Vilka insatser ger socialtjänsten för att minska risken och öka skyddet för barn som 

bevittnat våld innan respektive efter lagändringen? 

2. Hur resonerar socialsekreterarna om lagändringens betydelse när det gäller risk- och 

skyddsfaktorer för arbetet med barn som bevittnat våld? 

1.3. Bakgrund om barn som bevittnat våld  

Mindre än 1/3 av de barn som bevittnat våld, var under 2007 kända hos socialtjänsten 

(Barnombudsmannen, 2007). Oberoende av om ett barn bevittnar våld eller självt blir slaget 

måste barnet hitta ett sätt att hantera den ångest som detta framkallar. Många barn utvecklar 

därför olika psykiska försvar, vilket gör att symtombilden kan te sig komplex. Förnekande, 

fragmentering och återgivning är vanliga försvar och skydd som barnen brukar använda sig av 

för att tillfälligt hantera vardagen. Det är flera faktorer som är avgörande för hur ett barn 

reagerar på våld i sin närmiljö. Ett stort antal av de barn som växer upp med våld i hemmet, 

upplever en ensamhet, de letar fel hos sig själva som individer och de känner sig annorlunda. 

Många upplever sin situation som ”pinsam”, som en tonåring beskrev det i Rädda Barnens 

forskningsrapport, ”jag skäms för våldet och vill helst inte att de ska tala med pappa och 

mamma om problemet och jag skäms” (Högberg, Liljeblad & Överlien, 2006). Weinehalls 

(1997) studie som beskriver ungdomars upplevelser av våld i hemmet, där de menar att det 

känns som ett fullständigt svek från vuxenvärlden, avsaknaden av trygghet gör att de får svårt 

att lita på någon (refererad i Hällberg, 2004). Många barn som misshandlats eller bevittnat 

våld får skador för resten av sina liv. Det kan innebära både psykiska och fysiska skador. 

Många barn blir deprimerade, oroliga eller aggressiva (Högberg m.fl., 2006). 

 Förutom våldets omfattning är exempelvis kön och ålder viktiga faktorer. Barn som växer 

upp i våldsamma miljöer riskerar att utveckla Post Traumatic Stress Disorder, PTSD (Arnell 

& Ekbom, 2006). Enligt flera av de författare som skrivit om detta problem och i likhet med 

socialstyrelsens rapport (2002) är det primära att i första skedet titta på barnets eventuella 

skyddsbehov. Att kunna skydda barnet och att erbjuda en trygg vardagsmiljö är ett första steg 

för en framtid utan våldsinslag (Almqvist, Broberg & Tjus, 2003). När vardagsmiljön är 

säkrad, är en viktig del att starta behandling. I denna behandling är det nödvändigt att ge tid 

till barnet för att hon eller han ska få möjlighet att börja tala om, uttrycka och bearbeta sina 
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känslor och tankar om upplevelsen. Vissa barn behöver ytterligare behandling och det är 

mycket viktigt att vara uppmärksam på om dessa barn visar symtom trots att våldet har 

upphört (Christensen & Hildingson Boqvist, 2009). Om så är fallet kan det vara nödvändigt 

med en barnpsykiatrisk behandling, då det för dessa barn är en upplevelse av att de 

fortfarande lever mitt uppe i misshandeln. Att ständigt påminnas om det som hänt kan 

upplevas precis lika skrämmande och obehagligt som när själva misshandeln eller 

bevittnandet av det som pågick (Carlsson, Ekbom, Johannesson, Landberg, Långberg & 

Taliercio, 2007).  

 Ett dilemma socialtjänsten har är när de ska utreda barnets behov av skydd och det 

eventuella skyddsbehovet, är att detta alltid skall ske skyndsamt (SoL 11:1). Man har ofta 

ansett att värdet och kvalitén av barnets berättelse i polisens förhör skulle bli försämrad om 

socialtjänsten intervjuat barnet innan polisen. Detta har gjort att socialtjänsten fått vänta med 

sina insatser tills efter det att polisen har haft sitt förhör. Detta leder till att insatserna för 

barnet har blivit fördröjda och detta har in sin tur ibland lett till komplikationer för barnet. Det 

vill säga att skyddsaspekten för barnet blir fördröjd (Nordin, 2009). Bjälke (2008) menar att 

barnet bör erbjudas krissamtal så nära händelsen som möjligt för att ge barnet en möjlighet till 

lättnad och för att öppna upp för vidare bearbetning (Personlig kommunikation 12-13 maj 

2008).  

 För att undvika att det ska bli en fördröjning med skyddsbehov och insatser har flera 

kommuner öppnat Barnahus (Carlsson m.fl., 2007). Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 

Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen fick i februari 2005 ett uppdrag av Regeringen att 

starta Barnahus. Samma år öppnades barnahus som en projektverksamhet i sex olika städer i 

Sverige.  Nu finns det 15 barnahus på elva orter i Sverige och flera planeras att starta (Rädda 

Barnens webbplats, 2010). Här samarbetar flera myndigheter; socialtjänst, polis, åklagare, 

barnläkare, rättsläkare, barnpsykiatri och dessa samordnas av personal på barnahusen. Tanken 

med Barnahus är att samla all kompetens under ett och samma tak och att utifrån 

barnperspektivet stödja barnet i rättsprocessen samt att kunna erbjuda skydd, stöd och 

behandling. Alla inblandade myndigheter arbetar i team omkring varje barn, men varje 

myndighetsutövare i teamet ansvarar för sin moderorganisation. Att ha alla myndigheter 

samlade innebär att man snabbt kan göra en bedömning också av barnets behov av skydd och 

behandling. Krissamtal och stöd till föräldrarna kan även erbjudas direkt. Namnet Barnahus 

kan variera beroende på vart i Sverige man befinner sig, men grundtanken är alltid densamma 

(Carlsson m.fl., 2007). 
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1.4. Bakgrund om lagen gällande barn som bevittnat våld 

1.4.1. Historiskt om familjevåld och lagstiftning  

Historiskt sett har mannen haft laglig rätt att utöva grovt våld mot sin hustru, barn och andra 

personer i hushållet. År 1734 förbjöds mannen enligt lag att aga sin hustru så att hon blev 

allvarligt skadad eller avlider, men han kunde fortfarande slå henne utan att bli straffad. Detta 

ändrades när lagen om husaga avskaffades år 1864. År 1915 kom en lag som gav kvinnan rätt 

att skiljas om skälet var ”djup och varaktig söndring”, detta gjorde att skilsmässoantalet ökade 

markant. Som första land i världen stiftade Sverige år 1965 en lag mot våldtäkt inom 

äktenskapet, före dess kunde en kvinna inte anmäla sin man för detta, utan det sågs som en 

familjeangelägenhet. Även om denna lagändring kom så var samhället ändå inte riktigt beredd 

att förändra sina normer och värderingar, utan kvinnorna stod ofta utan stöd i att anmäla och 

ensamma med bevisbördan. De första kvinnojourerna startade år 1978 i Stockholm och 

Göteborg. År 1982 kom kvinnomisshandel att sorteras in under allmänt åtal, nu kunde 

mannen åtalas utan att kvinnan själv anmälde och även om hon tog tillbaka sin anmälan. 

Kvinnofridsreformen år 1998 fick till följd att lagstiftningen skärptes ytterligare när det gäller 

mäns våld mot kvinnor, då infördes bland annat det nya brottet grov kvinnofridskränkning i 

och med lag 4 kap. 4a § i Brottsbalken (1962:700) i fortsättningen BrB. Då inkluderades även 

psykiskt och sexuellt våld med en straffsats på upp till sex års fängelse, och begreppet 

våldtäkt utvidgades till att gälla alla former av påtvingade sexuella kontakter (Eliasson & 

Ellgrim, 2006). År 2007 kom den lag som ger barn som bevittnat våld av eller mot närstående 

vuxna, rätt till stöd och hjälp genom SoL, 5 kap. 11 §. 

1.4.2. Lagstiftningens utveckling om utsatta barn & Barnkonventionen 

Socialtjänstlagen trädde i kraft år 1980 och ersatte då tidigare barnavårdslagen, 

nykterhetsvårdslagen, vårdlagen och socialhjälpslagen. SoL är den lag som reglerar den 

kommunala socialtjänsten och ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet. det 

står även i SoL 2:1 att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjälp som de behöver. SoL är en ramlag, det vill säga att den innehåller 

målsättningar och allmänt hållna riktlinjer. En ramlagstiftning innebär att kommunerna har 

stor frihet vid val av tillvägagångssätt och detta gör att det blir möjligt att ta hänsyn till vad 

den enskilda klienten önskar och behöver. SoL skall verka för trygghet, demokrati och 

jämlikhet. Dessa övergripande mål och övergripande värderingar för samhällets socialtjänst 

framgår av lagens portalparagraf (SoL § 1). År 1998 gjordes en rad olika förändringar i SoL i 
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syfte att anpassa lagstiftningen till att bättre svara mot samhällsförändringarna som ägt rum 

under 1980- och 1990-talet. En av de grundläggande förändringarna som gjordes den 1 

januari 1998 var att försöka införa ett generellt barnperspektiv och att stärka barns rätt i SoL. 

De ändringar som gjordes kan ses som ett försök att få in barnperspektivet i lagstiftningen 

(SOU 2000:77).  

 Under senare år har barnperspektivet alltmer hamnat i fokus i socialtjänstens ärenden där 

barn är involverade. Lagen har också stärkts utifrån barnets bästa, ”barnets bästa” är ett 

begrepp som dök upp redan i början på 1900-talet i svensk lagstiftning. Sveriges ratificering 

av Barnkonventionen år 1990, har lett fram till att man i SoL infört tolkningsprincipen 

”barnets bästa”. Denna princip samt bestämmelser har lett fram till att barns rätt att komma 

till tals i alla frågor som berör dem har varit ett sätt att försöka införa ett barnperspektiv inom 

socialtjänsten. Den 1 juli år 2006 förändrades föräldrabalken och lagstiftaren tydliggjorde 

bland annat att i beslut om vårdnad, boende eller umgänge ska man särskilt värdera risken för 

att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld. Familjevåld har tidigare varit känt 

inom socialtjänsten, dock ansågs inte den misshandlade kvinnan eller barnet som brottsoffer 

tidigare, utan det har varit en process som egentligen fortfarande pågår i samhället.  

 Kvinnoperspektivet började på allvar uppmärksammas under 1970-talet och när det gäller 

barnperspektivet så uppmärksammades först de barn som själva utsattes för våld, ofta i 

uppfostrande syfte, och de som utsatts för sexuella övergrepp. Sverige ratificerade år 1990 

FN:s Barnkonvention, vilken definierar de rättigheter som gäller för alla barn i hela världen 

och ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. De finns fyra 

artiklar som bildar ramverket i konventionen; artikel 2 som syftar på alla barns lika värde, 

artikel 3 som handlar om att alltid se till barnets bästa, artikel 6 betonar barnens rätt till 

utveckling och artikel 12 innebär att alla barns rätt till lika människovärde leder till att de 

också har rätt att göra sin röst hörd och kunna påverka sin egen situation. Dessutom slår man 

fast i artikel 19 att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld, såväl fysisk som 

psykiskt och artikel 39 ser till just barnen som lever med familjevåld (Hammarberg, 2006). 

 Barnperspektivet började inte uppmärksammas förrän på 2000-talet när bland annat lagen 

ändrades år 2003, då trädde BrB 29:2 punkt 8, i kraft. Den lyder ”om brottet varit ägnat att 

skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person” vilken 

syftar till att synliggöra barn som bevittnat våld. Detta var ett steg i att göra en 

straffskärpning. när bland annat barnpsykolog Kjerstin Almqvist och Anders Broberg 

presenterade sin studie ”Barn som bevittnat våld mot mamma” (2004). 

Barnmisshandelskommitténs betänkande SOU 2001:72, innehåller vissa värderingar av barns 
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utsatthet när de bevittnar våld i nära relationer samt ett antal andra reformer. Detta har lett 

fram till proposition 2002/03:53 där politikerna ansåg att det finns ett behov av att förstärka 

stödet och rättigheterna för barn som bevittnar brott av och mot närstående personer. Barn 

som på detta sätt drabbas av brott kan ha samma behov av stöd som barn som själva utsätts 

för brott. För att lyfta fram det behov av stöd och hjälp som denna grupp barn kan ha, och för 

att förtydliga socialtjänstens ansvar för att tillgodose dessa barns behov, föreslås i 

propositionen att det skall slås fast i SoL att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående vuxna är offer för brott. 

 En av socialtjänstens huvuduppgifter är att lämna enskilda människor den hjälp och det 

stöd som de behöver om detta inte kan tillgodoses på annat sätt (SoL 1:1). När det gäller barn, 

har socialtjänsten ett ansvar att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 

goda förhållanden. När hjälp eller stöd från annat håll inte är tillräcklig eller barnet behöver 

skydd är det socialtjänstens uppgift att ingripa. Vidare skall socialtjänsten i nära samarbete 

med hemmen bland annat främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk 

och social utveckling hos barn och ungdomar, särskilt följa utvecklingen hos barn och 

ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling samt i nära samarbete med hemmen 

sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd 

som de behöver (SoL. 5:1). I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har 

socialtjänsten också ett huvudansvar att se till att samverkan med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs kommer till stånd (SoL 5:1 a). Lagen ändrades enligt 

förslaget och den nya lagen trädde i kraft den 15 november 2006.  

 Enligt lagändringen år 2006 då barn kom att ses som brottsoffer om de bevittnat våld, 

förändrades, som vi redan nämnt, också BrL 4 om brottsskadeersättning (prop. 2005/06:166; 

2005/06:JuU19). Ett tillägg i lagen gjordes med § 4a som formulerades: Brottsskadeersättning 

betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten 

hos barnet i dess förhållande till en närstående person. (Lag 2006:933).  Rätten till denna 

kompensation kan medverka till att barn, som bevittnat våld upplever att händelsen bekräftas 

och tas på allvar. Lagändringen innebär att staten åtagit sig ett ersättningsansvar för de barn 

som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet saknar rätt till skadestånd från 

förövaren.  

 De handlingar som kan tänkas vara till grund för brottsofferersättning när det gäller barn 

som bevittnat våld, är främst vålds- och sexualbrott, men även när en förälder hotat den andra 

föräldern eller slagit sönder det gemensamma hemmet inför barnet. Brottskadeersättning 

bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är (BrL 5, 4 
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st.) Det vill säga att den skada, kränkning och fara som brottet kan antas ha skapat, ska 

beaktas när bedömningen görs. Barnet har rätt till ersättning, dels om brottet begåtts i Sverige, 

dels om barnet har sin hemvist i Sverige och bevittnat brott utomlands, till exempel under en 

semesterresa (BrL 1, 2 st.). Brottsoffermyndigheten (2010) skriver på sin hemsida, att i det 

enskilda fallet inte krävs någon utredning om att en psykisk påverkan på barnet faktiskt har 

uppkommit, endast fällande dom angående kvinnomisshandel. Skulle en sådan utredning ändå 

finnas kan barnet vara berättigat till skadestånd respektive brottsskadeersättning för 

personskada vid sidan av den nya formen av ersättning (a. a., 2010-03-23). 

1.4.3. Kommunernas ansvar, Nationell tillsyn från Socialstyrelsen  

Länsstyrelserna i Sverige är den myndighet som har tillsynsansvar över socialtjänstens arbete. 

För första gången, har de i 80 kommuner och stadsdelsnämnder under åren 2008-2009, 

genomfört en tillsyn med gemensamma bedömningskriterier. Socialstyrelsen publicerade 

nyligen resultatet av denna tillsyn i rapporten ”Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 

våld – Alla kommuners ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn 2008–2009” (Andersson, 

Envall, Jansson & Thörn, 2009). Denna rapport ger en övergripande bild av hur arbetet 

bedrivs i kommunerna med målgruppen. Där framkom att det är skillnader i hur kommunerna 

och nämnderna tar sitt ansvar, och att det finns brister inom flera områden i majoriteten av 

kommunerna och nämnderna. Dock är de flesta brister av mindre allvarlig karaktär, men sju 

kommuner och nämnder har haft så omfattande brister att de fått allvarlig kritik av 

länsstyrelserna. Nedan följer sammanfattningen från rapporten av de brister som upptäcktes i 

socialtjänstens arbete (a. a., s. 7-8): 

• Informationen behöver utvecklas i de flesta kommunerna för att nå ut till alla våldsutsatta kvinnor som 

behöver stöd från socialtjänsten. Det är viktigt att anpassa informationen till olika grupper av 

våldsutsatta kvinnor, till exempel kvinnor som talar andra språk samt kvinnor med olika 

funktionsnedsättningar. 

• Många kommuner saknar rutiner för hur de ska samverka med olika myndigheter och organisationer, 

men också för den interna samverkan inom kommunorganisationen. 

• Nästan alla granskade kommuner saknar uppgifter över antal våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld, samt över vilka insatser som görs i kommunen. Det är också få kommuner som har 

kartlagt hur många kvinnor som har varit utsatta för våld i en nära relation och hur många barn som 

bevittnat våld. Många kommuner saknar mål och följer inte upp sitt arbete som rör våld i nära 

relationer. Ledningssystem för kvalitet saknas och kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå inom området 

har brister i många kommuner. 
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• Personalen inom individ- och familjeomsorgen har ofta någon form av kompetens om våld i nära 

relationer, men de flesta kommuner har väldigt lite eller ingen sådan kompetens inom äldreomsorgen 

och omsorgen om personer med någon funktionsnedsättning. 

• Socialtjänsten behöver utveckla sitt arbete med att identifiera och uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. 

I många kommuner saknas också boenden till skydd och stöd för särskilt utsatta grupper, t.ex. 

missbrukande kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. 

• De flesta kommuner handlägger och dokumenterar sina ärenden i enlighet med de gällande lagarna och 

bestämmelserna. Det finns dock brister i tio kommuner som alltså inte lever upp till lagstiftningens 

krav. Länsstyrelserna har även konstaterat brister i utredningar, bland annat att våldets omfattning och 

personens behov av stöd och hjälp inte alltid framgår av dokumentationen. 

• I flera kommuner uppmärksammar man inte barn som bevittnat våld och ger dem inte heller det stöd 

och hjälp de kan behöva. Vidare görs inte alltid förhandsbedömningar eller så tar 

förhandsbedömningarna för lång tid. Barnens situation utreds inte fast det finns behov av det. 

• När det gäller ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge finns det brister i rutinerna när det finns 

misstanke om våld i nära relationer och i dokumentationen av riskbedömningar. 

• Barn som bevittnat våld kan få insatser i alla granskade kommuner utom två, även om utbudet, 

innehållet och kvaliteten i insatserna varierar. Vissa kommuner har särskilt utbildad personal som 

arbetar efter bestämda metoder riktade till barn. 

• De flesta kommuner kan erbjuda insatser för män som utövar våld mot närstående. Det varierar dock 

vilken typ av stöd och hjälp de kan få.  

1.4.4. Våldets ekonomiska baksida  

Våldet mot kvinnor och deras barn medför stora ekonomiska påfrestningar för samhället. 

Socialstyrelsen uppger att det finns en rad utländska studier som visar på att våldet innebär 

stora kostnader för framförallt sjukvården men också för socialtjänsten, men att det saknas 

liknande studier i Sverige. Enligt proposition 1999/2000:1 anger regeringen att det är 

Socialstyrelsens uppdrag att följa och beskriva de samhällsekonomiska kostnaderna för hälso- 

och sjukvården samt för omsorgen. Dock finns det stora svårigheter i att studera fenomenet 

våld mot kvinnor, eftersom mörkertalet är stort, vilket innebär väldigt osäkra data att basera 

kostnaderna på.  

 År 2004 gjorde därför Socialstyrelsen en försiktig analys, vilket resulterade i en rapport 

”Kostnader för våld mot kvinnor. En samhällsekonomisk analys.”, där man redogör för de 

direkta och indirekta kostnaderna olika samhällssektorer antas ha när det gäller våld mot 

kvinnor (Envall, Eriksson & Marnell, 2004). I resultatet uppger man en antagen 

samhällsekonomisk kostnad till mellan 2 695-3 300 miljoner kronor per år för dessa kvinnor 

och deras barn. Av denna summa räknar de att socialtjänsten står för 706-1 149 miljoner 

kronor, de övriga direkta kostnaderna faller under sjukvård (21-38 milj.), rättsväsendet 
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(1 098-1 189 milj.), kvinno- och brottsofferjourer (73-79 milj.), motsvarande insatser i 

offentlig regi och stöd till behandling av män (cirka 44 milj.), centrala myndigheter (17-18 

milj.) och Försäkringskassan (cirka 19 milj.). De indirekta kostnaderna har man uppskattat 

genom värdet av produktionsbortfall (679-720 milj.), samt värdet av ideellt arbete (38-44 

milj.). Dessutom uppges summan för transfereringar med ett uppskattat värde till 690 miljoner 

kronor, fördelat på ekonomiskt bistånd (378 milj.), sjukpenning (347 milj.) och 

brottsskadeersättning (10 milj.). Utöver detta finns kostnader som inte kunnat beräknas så 

som tandvård, läkemedel, barnens skador, smärta och lidande. Inte heller kostnaderna för 

psykiatrisk vård, framför allt den öppna psykiatriska vården, har kunnat beräknas. Denna 

borde vara rätt omfattande, våldets konsekvenser i form av exempelvis posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) som man vet kan vara en följd för både mamman och barn. Det finns 

stora svårigheter i att värdera de kostnader, som den enskilda våldsutsatta kvinnan, hennes 

barn och omgivning bär, i form av förlorade framtida inkomster och möjligheter liksom 

fysiskt och psykiskt lidande. Socialstyrelsen har ändå, genom att omräkna utländska studiers 

resultat, uppskattat kostnaderna för smärta och lindande med mera, till 34 800 miljoner kronor 

per år (a. a.).  

 Socialstyrelsens rapport påvisade också relativt omfattande utvecklingsbehov för att 

möjliggöra en bättre och säkrare förståelse av problemet. Där a) kartläggning över våld mot 

kvinnor och de barn som bevittnat våldet, b) rapporteringen av brott där man kan följa även 

primär- och sekundäroffer och c) rapporteringen från vården behöver utvecklas. Även så 

kallade levnadsundersökningar kan behöva kompletteras och fokuseras till att fånga upp 

särskilt utsatta grupper, och undersöka tillräckligt stora populationer för att kunna användas i 

beräkningar av våldets konsekvenser och ekonomiska följder (a. a.). 

1.5. Två modeller i socialt arbete med barn som bev ittnat våld  

1.5.1. BBIC – en modell och ett instrument för utredning i socialtjänsten 

Barnets Behov i Centrum, BBIC är Socialstyrelsens (2006) utredningsinstrument. BBIC är en 

metod för att utreda och följa upp barns behov inom social barnavård med syfte att stärka 

barnets ställning. Visionen för modellen är att barn som är föremål för socialtjänstens insatser 

ska ha samma livschanser som andra barn. BBIC används som utredningsinstrument i så gott 

som alla kommuner i Sverige. Genom att tillämpa BBIC vill man stärka barnets situation i 

den sociala barnavården, förbättra samarbetet kring barnet mellan familj, vårdgivare och det 

sociala nätverket, få en mer strukturerad handläggning och genom nationell enighet i 

utredning, planering och uppföljning stärka rättssäkerheten och kvalitén.  
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 BBIC bygger på aktuell svensk barnavårdsforskning, värdegrund, teori och metodsyn, 

svensk lagstiftning, praxis samt det som anses vara bäst för barnet och där utvecklingsekologi 

står i centrum och har följande grundprinciper;  

• Barn och unga i centrum 

• Barnets bästa och rätt till inflytande i praktiken 

• Likvärdiga möjligheter för alla barn 

• Samarbete med barn och unga och deras familjer, bemötande, delaktighet, bygga på 

resurser 

• Teoretiska utgångspunkter, utvecklingsekologiskt synsätt, andra teorier om barns och 

ungas utveckling 

• Helhetssyn och bred samverkan 

• Kunskap och beprövad erfarenhet 

 

 

Figur 1) Grunderna i systemet BBIC illustreras med hjälp av en triangel (Socialstyrelsen, 2006, s. 14).  
 

Triangelns tre sidor är: Barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Det 

viktiga är att se helheten, då barnet hamnar i centrum och föräldrarnas förmåga, miljö och 

familj sätts i relation till barnets behov. Alla de olika sidorna i triangeln påverkar varandra 

och alla de övriga delarna kan kopplas samman och ge flera olika kombinationer. Detta ger 

socialarbetaren stöd i att kartlägga de tre triangelsidorna och se hur de samspelar med 
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varandra (se figur 1). I utredningen ska handläggaren identifiera såväl resurser som brister. 

Tanken är att triangeln ska vara ett hjälpmedel vid analys i samband med utredning och även 

en hjälp vid uppföljning av insatser. Triangeln och grundprinciperna genomsyrar BBIC:s 

dokumentationssystem, som består av olika formulär och stöddokument som följer processen 

i ett barn- eller ungdomsärende. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas i 

arbetet (Socialstyrelsen, 2006). 

1.5.2. Trappan – en modell för krissamtal med barn som upplevt våld 

Trappan är en arbetsmodell som bygger på psykosocialt arbete. Upphovsmakarna till Trappan 

menar att modellen tar hänsyn till att barn har en dubbel verklighet, den inre personliga och 

den yttre samhälliga verkligheten. Trappan-modellen är en arbetsmodell som används vid 

individuella krissamtal med barn som bevittnat våld i sin familj. I behandlingen skall föräldern 

eller annan för barnet signifikant person vara delaktig, detta för att personen finns med i barnets 

verklighetsbild. Denna krisbehandling genomförs vid tre till åtta strukturerade samtal med barnet i 

tre steg (Arnell & Ekbom, 1999; Källström Cater, 2008). Målet med interventionen är att barnet 

skall få stöttning i och möjlighet att bearbeta den traumatiska händelsen i ett så tidigt skede som 

möjligt, genom att det ges en möjlighet att ge utlopp för känslor och funderingar. Samtalsledaren 

och barnet arbetar tillsammans med för barnet åldersanpassade uppgifter.  

 Det finns olika sätt att närma sig det traumatiska barnet har upplevt, detta kan bestå i att låta 

barnet berätta sin historia, ibland med hjälp av olika typer av material så som ”temabilder”, 

”upptäcktsbilder” med olika motiv på tillexempel en blomma, ett hus, en pappa som slår mamman 

och ett ledset barn. Behandlingen består av tre steg som följer på varandra, först kontakt, sen 

rekonstruktion och sist kunskap (se figur 2). I första trappsteget bygger samtalsledaren upp en 

kontakt och ett förtroende mellan sig och barnet. Detta genom att samtalsledaren visar ett intresse 

för barnet och dennes situation och att barnet får berätta om sig själv. Vidare talar samtalsledaren 

med barnet om att familjer kan se olika ut och att olika familjer har olika problem. I andra 

trappsteget går samtalsledaren in på att försöka återskapa det barnet har upplevt, utifrån dennes 

perspektiv och berättelse. Även det som föräldern eller signifikant annan för barnet har berättat, 

tas upp, för att i behandlingen kunna samtala om det utmärkande våldstillfället. Barnet ges då 

möjlighet att berätta om sin upplevelse och uttrycka sina känslor. Även här kan samtalsledaren 

använda olika typer av material för att iscensätta den svåra händelse barnet varit med om. 

Samtalsledaren för samtalet om den dubbla bilden som barnet kan ha av exempelvis pappan. Med 

den ”dubbla bilden” menas att han har både en god och en ond sida, samtalsledaren skriver 

tillsammans med barnet ned de respektive egenskaperna som varje sida har. I tredje steget ger 

samtalsledaren barnet kunskap och information om vilka reaktioner som kan uppstå vid 
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traumatiska händelser. Barnet ges också möjlighet att berätta hur det mår och om tankar barnet har 

om framtiden. I detta steg är det viktigt att kontakten mellan samtalsledaren och barnet inte 

avslutas för hastigt, då finns risken att arbetet är ofullständigt och att barnets upplevelse kan bli att 

inte vara tagen på allvar (a. a.).  

 

 
Figur 2) Trappan som samtalsmodell (Anrell & Ekbom, 1999, s. 46) 
 

 Detta sista stadie avslutas med att ta reda på vilket nätverk som finns omkring barnet, 

dessutom fyller samtalsledaren tillsammans med barnet i ett ”hjälpkort” där viktiga 

telefonnummer skrivs upp. Barnets läkningsprocess har nu börjat och barnet börjar kunna 

kontrollera minnen och känslor som orsakats av traumat, i och med detta kan barnet se den 

traumatiska händelsen i olika steg; början, mitt och slut. Trappan-modellens arbete syftar till att 

barnet ska få en möjlighet att se och känna ett sammanhang och att barnet kan börja tänka mer 

långsiktigt, börjat förstå vad som hänt och varför, och kan därmed koncentrera sig på annat 

(Arnell & Ekbom, 1999; Källström Cater, 2008).  

 Enligt en utvärdering av Trappan-modellen framgår det att modellen inte är manualstyrd 

och att det inte krävs någon certifiering för att få arbeta med modellen i behandlande syfte. 

Resultatet av utvärderingen visar att modellen möjligen kan förbättra barns generella 

allmänna psykiska hälsa och livssituation. Utvärderingens slutsats är att modellen upplevs av 

praktiker som en uppskattad hjälp för samtal. Men dess bärkraft eller förändringspotential har 

vissa begränsningar i denna studie då möjligheten att bedöma modellen då studien inte haft en 

kontrollgrupp att jämföra med (Källström Cater, 2008). 
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1.6. Begreppsförklaringar och motiveringar till dem  

• När vi skriver barn i studien, använder vi barnkonventionens och socialtjänstlagens 

definition av barn, det vill säga individer från 0-18 år (SoL kap. 1:2). Vi anser att det 

är tillräckligt då vi inte avser att särskilja någon specifik åldersgrupp i vår studie. 

• Bevittnat våld uttrycks inte explicit i lagen men vi har valt att tolka begreppet som 

flera forskare uttryckt i litteraturen vi läst. Nämligen att ha sett eller hört våldet, men 

också när man kan förstå av konsekvenserna att våld förekommit i familjen (Haddix, 

1995; Eriksson, 2009; Brottsoffermyndighetens hemsida, 2010). 

• SoL 3:3 uttrycker att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet samt att 

kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Därav 

föreslår lagrummet att socialnämnden sammanställer en handlingsplan som 

kontinuerligt följs upp och revideras.  Handlingsplan generellt sett är den konkreta 

plan, som på kort sikt styr arbetet för alla inom den verksamhet handlingsplanen har 

fastställts. Den är uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka ska leda fram 

till de mål verksamheten ställt upp på kort och på lång sikt. Handlingsplanen ger 

struktur och ska ge svar på frågor som när i tiden något skall göras, på vilken plats, hur 

det skall göras och handlingens konkreta mål anges. Socialstyrelsens riktlinjer för 

Socialnämndens arbete i kommunerna utrycker vikten av att regelbundet kartlägga 

omfattningen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående, samt 

omfattningen av barn som bevittnat våld, detta bör finnas i handlingsplanen 

(Socialstyrelsen, 2009). 

• När det gäller familjevåld/kvinnovåld har vi i denna studie skrivit mannen/pappan trots 

att det inte alltid är pappa som slagit mamma och barnet har bevittnat detta. Vi har 

gjort detta val då vi främst intresserat oss för barnets perspektiv, barnet påverkas 

oavsett vem som slår vem. Den tidigare forskningen och litteraturen vi läst i ämnet 

beskriver oftast att det till största delen är män som utsätter kvinnor när det gäller 

familjevåld, även om det också alltid nämns att även kvinnor slår män. Om våld inom 

samkönade relationer finns inte mycket skrivet i litteraturen. 

1.7. Tidigare forskning 

När vi letat efter tidigare forskning i vårt ämne, fann vi det svårt att hitta sådan som belyser 

området ”socialsekreterare - lagändring - arbetsförändring” när det gäller barn som bevittnat 

våld. Med sökorden ”child, domestic violence, law, barn, bevittna våld, lagstiftning” har vi, 

förutom böcker och rapporter från myndigheter och organisationer, erhållit 222 vetenskapligt 
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granskade artiklar. Endast en av dessa artiklar kom från Sverige, genom att läsa i 

källhänvisningar i all litteratur vi studerat fann vi även två vetenskapligt granskade artiklar 

från Norge och Danmark. Många artiklar diskuterar utsatta barn i vid mening och 

kvinnovåldet, men även hur kvinnornas barn påverkas av våldet de bevittnat. En del av 

artiklarna diskuterade i någon mening det juridiska och om förändring i lagstiftning, medan vi 

fann att rapporter och böcker utgivna i Sverige på senare tid, fokuserar på forskning omkring 

vad som saknas inom området barn som bevittnar våld. 

1.7.1. Våldets typologi 

Under 1970-talet kom barnen, i familjer där våld förekom, bara att uppmärksammas om de 

själva hade utsatts för våld. Forskningen visade då att de män som misshandlade och 

våldförde sig på sin kvinna, ofta använde våld mot barnen i uppfostrande syfte, men även att 

barn också utnyttjades sexuellt av mannen. Våldet betraktades som ett familjeproblem som 

inte samhället i stort skulle inkräkta på om inte våldet var av våldsam art (A.B.A., 1978). Med 

våldsam art menade man att om våldet inte var i princip dödande för kvinnan eller barnen så 

skulle inte domstolarna befatta sig med familjevåldet.  

 Ett decennium senare rapporterade Mc Neely och Robinson-Simpson (1987) sin forskning, 

vilken uttrycker massiv kritik till all den tidigare forskningen om kvinnovåldet, genom att 

kritisera feminismen och media, vilka utmålade männen som barbarer och kvinnorna som 

hjälplösa offer. Mc Neely och Robinson-Simpson studerade 51 olika vetenskapliga artiklar 

gjorda under åren 1972-1985 från bland annat USA, Canada och England. Resultatet av 

studien demonstrerade hur tidigare forskning vilseledde samhället genom att förutsätta att 

våldet: a) bara utfördes av män, b) bara förekom i låginkomsthushåll i utsatta områden, och c) 

endast förekom i ”svarta” familjer. Mc Neely och Robinson-Simpson diskuterade också att 

kvinnor nu, använde sig av det manliga våldet som argument till att skilja sig, och att maken 

misshandlat och begått sexuella övergrepp på deras barn (a. a.). I ett retrospektivt perspektiv 

är att det viktigaste i Mc Neely och Robinson-Simpsons forskning, att de förde fram ny 

kunskap om att familjevåldet går att finna i alla samhällsklasser och existerar oberoende av 

ursprung. 

 Även Finn (1989) diskuterar medias påverkan och lyfter frågan om genus och sociala 

strukturer när det gäller mäns våld mot kvinnor i artikeln ”Taking gender in account in the 

”Theatre of Terror”: Violence, media, and the maintainence of the male dominance”. Där förs 

fram att medias rapportering om våld mot kvinnor syftade till en sorts social kontroll över 

kvinnorna ”Like media reports of wife-killing and child-assaults, features on rape provide an 
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effective form of social control: they keep women nervous and they keep us in our proper 

place – subordinate and submissive to men” (Finn, 1987, p. 387).  

 Barn som växt upp i familjer där föräldrarna separerat på grund av kvinnomisshandel, har 

ett svårare liv än andra barn visar Christensens forskning (2004, refererad i Eriksson, 2007) 

från Danmark. Separerade familjer är enligt studien ofta resurssvaga, men det är svårt att veta 

om det är separationen som orsakat problemen, om svårigheterna redan existerade innan 

separationen eller om det kan ha funnits andra bidragande faktorer till svårigheterna och 

problemen. 

1.7.2. Om vårdnad och umgänge 

Genom skilsmässoreformen i Kalifornien, USA, under 1970-talet infördes ny lagstiftning om 

delad vårdnad efter skilsmässa, eftersom gällande forskning visat att barn mår bäst av att ha 

tillgång till både en far och en mor även efter föräldrars separation (Allisson, Furstenberg, & 

Morgan, 1987, refererad i Geffner & Pagelow, 1990). Lagen ändrades sedermera år 1981 då 

familjerätten införde en obligatorisk medlingsprocess när det gäller umgängesformer (Geffner 

& Pagelow, 1987). Detta med bakgrund i studier som visat att en del av de våldsamma 

männen tog ut sin ilska och aggressivitet på barnen när makan inte längre fanns tillgänglig, 

enligt ”power-powerlessness theory of scapegoating” vilket ledde till att kvinnorna stannade 

kvar i förhållandet så att de i alla fall kunde skydda barnen (Pagelow, 1984; Haddix, 1996). 

Sveriges lagstiftning angående vårdnad, boende och umgänge ändrades år 1998 då 

Regeringens proposition 1997/98:7 föreslagit att gemensam vårdnad var av intresse för 

barnets bästa. Vilket medföljde att Föräldrabalken (1949:381), FB 6:7 ändrades till att lyda:  

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 
skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som 
sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam//…//  

 

Den här utvecklingen ser vi även i andra länder, som till exempel Sydafrika, där man år 1996 

antog en helt ny grundlag som reformerade barn- och familjerätten helt. Det skedde en stor 

utveckling i områden inom familjevåld, vårdnad vid skilsmässa, och illegitima barns 

rättigheter (Sloth-Nielsen & Van Heerden, 2003, p. 121). Sloth-Nielsen och Van Heerden 

(2003) gör jämförelser med exempelvis länder i Skandinavien när de uppmärksammat att 

acceptansen för samkönade relationer i det Sydafrikanska samhället, och att deras juridiska 

rättigheter, utvecklats jämsides i och med Sydafrikas grundlagändring. De diskuterar att 

samhället i de skandinaviska länderna länge har haft acceptans för samkönade relationer, men 
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att lagstiftningen inte i samma takt gett dem samma rättigheter när det gäller barn och familj 

(a. a., p.140).  

1.7.3. Att bevittna våld, se, höra och/eller uppleva familjevåld 

Att barn påverkas av att se och höra våldet var under mitten av 1990-talet ingenting nytt, men 

forskningen utvecklades så att man även tog in aspekten att barn far illa även om de inte 

direkt sett eller hört våldet, utan även när barnet endast ser konsekvenserna av våldet. Att de 

påverkas av att exempelvis se sin mors blåmärken, brutna ben och/eller när de blir separerade 

från modern vid eventuella sjukhusvistelser (Haddix, 1995).  

 Children living in close proximity to violence suffer severe emotional consequences, even if they do not  

 directly witness the abuse (Haddix, 1995, p. 763). 

Forskningen kom att se barnen som delaktiga och ofrivilliga vittnen till kvinnovåldet och att 

barnen bevittnat våldet (Hydén, 1995) Begreppet bevittna har flera svagheter, då det kan 

tolkas som att förutsätta att barnet sett eller hört våldet, vilket Eriksson (2009) diskuterat och 

kom att utvidga begreppet till att dessa barn har upplevt våld. I den svenska litteraturen 

används dessa båda begrepp synonymt när man talar om målgruppen. 

 

1.7.4. Riskfaktorer för normbrytande beteende hos barn som bevittnat våld  

När det gäller normbrytande beteenden hos ungdomar finns samband med normbrytande 

beteenden som barn. Vid olika studier har man funnit att ett normbrytande beteende vid fem 

års ålder som dessutom varit en predicerande faktor till utpräglat normbrytande beteende vid 

nio till tretton års ålder (White, Moffitt, Earls, Robbins & Silva, 1990, refererad i Andershed 

& Andershed, 2008; Ashkar & Kenny, 2009).  

 I Ashkars och Kennys (2009) studie om 16 unga män som avtjänar straff i 

ungdomsfängelse i Australien, forskade de på sambandet mellan familj och skola när det 

gäller kriminallitet. Resultatet redovisar att elva av männen beskriver sin familjesituation i 

barndomen som konfliktfylld och instabil, ofta med skilda föräldrar och ensamstående mödrar 

som inte ”klarade av dem”. Fyra av männen hade växt upp i familjer där extremt våld 

förekommit, där både pojkarna och deras mammor utsatts för våldet av pojkarnas pappor eller 

styvpappor. Tretton av de unga männen i studien beskrev skolsituationen som starkt 

problematisk, där låg motivation, inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt dåliga 

relationer till lärare varit dominerande (a. a.). När barn blir vittnen till fysisk misshandel 

mellan föräldrar ökar det sannolikheten för att de ska utveckla aggressivt normbrytande 

beteende (Jaffe, Hurley & Wolfe, 1990, refererad i Andershed & Andershed, 2008).  
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1.7.5. Lagstiftning som vill förändra livsvillkoren för barn som bevittnar våld  

I flera studier under skiftet 1990-2000-talet uttrycks att barn som bevittnar våld, trots 

uppmärksamheten på deras utsatthet under de senaste decennierna, ändå varit relativt osynliga 

då de inte får det stöd eller den hjälp de behöver (Edleson, Gassman-Pines & Hill, 2006; 

Bancroft, Chuthbert, Driggers, Mesh, Silverman & Slote, 2005; Choudhry & Herring, 2007). 

Forskning i USA uppskattar att en högre andel barn bevittnar våld än i Sverige, där man talar 

om upp till 37 procent (Holden, 1998, refererad i Överlien, 2007). Edleson m.f. (2006) 

diskuterar i sin studie om lagändringen år 1999 i staten Minnesota, USA, vilken syftade till att 

definiera att barn som exponerats för familjevåld skulle ingå i samma lagrum som utsatta barn 

(child´s negelct). Lagändringen resulterade i att det rapporterades en stor mängd barn till 

statens Child´s Protective Services, men resurserna var så ansträngda att dessa barn inte erhöll 

några insatser. Detta innebar i förlängningen att Minnesotas ”countys” (översättning ”län”) så 

småningom slutade att rapportera de barn som bevittnat våld, och senare även tog bort kravet 

på rapportering till myndigheterna av barn som bevittnat våld. Edlesons m.fl. (2006) slutsats 

var att det inte går att komma tillrätta med ett socialt problem, om inte insatserna finns att 

tillgå innan lagen ändras (a. a.). 

 I Sverige har man gått en annan väg, där man först utrett vilka behov barnen som bevittnat 

våld har, vilka insatser som fungerar och sedan ändrat lagstiftningen för att barnen skall 

erhålla det stöd de behöver. År 1991 aktualiserade Brottofferjourernas Riksförbund (BOJ) och 

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) en ansökan till Socialdepartementet, i syfte att studera de 

barn som drabbas av brott indirekt. Denna ansökan ledde till ett treårigt projekt som 

utmynnade i Gullbergs rapport (1997, refererad i Wergrens, 2002) Barn som kriminalitetens 

offer. Samarbetsprojekt mellan BOJ och BRIS vilken syftade till att ge uppmärksamhet och 

stödsamtal till barn som bevittnat våld, för att förändra barnens livsvillkor. Rapporten gjorde 

att regeringen år 1998 beslutade att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att 

utreda och definiera barnmisshandel, och därmed sammanhängande frågor. Detta arbete ledde 

i sin tur fram till Kommittén mot barnmisshandels rapport SOU 2001:72, vilken följdes av 

proposition 2002/03:53, som föreslår en del lagändringar i syfte att stärka skyddet för utsatta 

barn. Där lyfter de bland annat fram att samverkan är viktigt för att i tidigt skede hjälpa utsatta 

barn: 

Ett barn som far illa behöver all hjälp – hjälp som kommer från olika instanser. Vinsten av samverkan för det 

enskilda barnet kan innebära att problem upptäcks tidigare och att barnet får nödvändiga insatser. Hjälp 

eller stöd som barnet eller familjen efterfrågar blir mera lättillgängligt när alla berörda samordnar sitt 

arbete.  Samverkan fyller i sådana fall en förebyggande funktion, förebyggande i den meningen att förhindra 
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att insatserna blir mer omfattande i ett senare skede. Tidiga insatser är ofta mindre ingripande och därmed 

mindre kostsamma – både ur ett ekonomiskt och individuellt perspektiv. (a. a., s. 60). 

 

SoL 14:1 anger att ”var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”. Även 

Polislag (1984:387) § 3, anger polisens skyldighet att samverka med andra myndigheter samt 

om anmälningsskyldigheten när det gäller barn förtydligas genom att hänvisa till SoL 14:1. 

Dock har Rädda Barnen (Frisk, 2003) rapporterat i en studie att endast 13 av 39 

polisanmälningar där barn nämnts har kommit till socialtjänstens kännedom. I samma rapport 

påtalas behovet av att tydliga riktlinjer och handlingsplaner upprättas både inom socialtjänsten 

och inom polisen, då de är nödvändiga för att barn som bevittnat våld skall få det stöd de 

behöver och har rätt till. Man uppger också att kunskapsnivån om barn som bevittnat våld 

behöver ökas.  

 Ovanstående överensstämmer med forskning som presenteras av Fantuzzo, Fusco, Mohr 

och Perry (2007), där man i en studie om polisens arbete med barn som bevittnat våld kom 

fram till att ett starkt samarbete mellan polis och kommun (police department and community) 

leder till att som barn bevittnar våld uppmärksammas bättre och i större utsträckning får stöd 

från socialtjänsten (social services). De menade att polisanmälningar om kvinnovåld behöver 

innehålla tydligt dokumenterade uppgifter i de fall där kvinnorna har barn, vilket kan uppnås 

med utbildning av poliskåren (a. a.).  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Då vi har en induktiv ansats i vår forskning så kom vi att under uppsatsens arbete begrunda 

olika tänkbara teoretiska perspektiv. Medan vi samlade vår empiri formades tankar om hur 

delarna i en helhet påverkar varandra och vice versa, vidare kom vi att diskutera om att 

socialtjänstens arbete är att agera som en skyddsfaktor kring de barn som bevittnar våld. 

Därför valde vi att till analysen använda oss av Uri Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teori, samt teori om Risk- och skyddsfaktorer, då vi anser att de är passande instrument till att 

belysa vår empiri med.  

2.1. Utvecklingsekologiska perspektivet  

 
Figur 3. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Socialstyrelsen (BBIC),  2006, s. 20). 
 
Den rysk-amerikanske psykologen Uri Bronfenbrenner, beskriver sin utvecklingsekologiska 

modell som en interaktion mellan olika system. Den bygger på att man inte kan förstå ett 

barns utveckling utan att ta hänsyn till det sammanhang barnet befinner sig i. Det pågår hela 

tiden ett ömsesidigt samspel mellan barnet och de föränderliga miljöer, det samhälle och den 

tid där barnet ifråga lever. Den utvecklingsekologiska modellen består av system som 

befinner sig på olika nivåer i samhället, med vilka barnet har relationer. Dessa system i miljön 
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ser Bronfenbrenner som sammanhängande strukturer där mesosystemet befinner sig i 

exosystemet som i sin tur är en del av makrosystemet. Den innersta nivån där barnet ingår 

består av olika mikrosystem som t.ex. familj, skola, kamrater, fritidsaktiviteter och så vidare. 

Relationerna mellan de olika mikrosystemen har stor betydelse för barnets situation och bildar 

tillsammans mesosystemet. När barnet blir äldre ökar antalet mikrosystem som denne ingår i.  

 De viktigaste komponenterna i mikrosystemet är en persons aktiviteter, roller och sociala 

relationer som ingår där. Ju fler mikrosystem det finns som stödjer och kompletterar varandra 

vad det gäller aktiviteter, roller och sociala relationer, desto större betydelse har det för ett 

barns positiva utveckling. Det kan också vara tvärtom att olika mikrosystem kan motverka 

varandra på ett negativt sätt, vilket kan komma att påverka barnet i negativ utveckling. Nästa 

system som påverkar barnet om än indirekt är exosystemet. Hit hör t.ex. hälso- och 

sjukvården, föräldrarnas arbeten, psykiatrin och socialtjänsten som är viktiga för barnets 

välbefinnande även om ingen direkt kontakt sker. Ju äldre barnet blir, desto fler kontaktytor 

berör barnet direkt på exonivå. Den yttersta nivån är makrosystemet som är den övergripande 

struktur som påverkar alla i ett visst samhälle och utgörs av dess institutioner och ideologier. 

Hit hör kultur, politik, religion, samhällsekonomi, lagar, regler, vanor, normer och värderingar 

(Lagerberg & Sundelin, 2008). Kärnan i den utvecklingsekologiska modellen är de processer 

och förutsättningar som påverkar en människas hela utveckling (Skerfving 2008). I varje ålder 

finns det vissa viktiga uppgifter som barnet behöver lösa och avklara för att komma vidare i 

sin utveckling Föräldrarnas uppgift är att hjälpa barnet att lösa de eventuella uppgifterna 

(Almqvist m.fl., 2007).  

2.2. Risk- och skyddsfaktorer 

2.2.1 Familjefaktorer 

Barn som växer upp i familjer där våld förekommer saknar ofta positiva vuxna förebilder. I 

hemmiljön misslyckas ofta föräldrarna med att ge barnen kunskap om vad som är ett normalt 

och acceptabelt beteende. De kan ofta växa upp utan de erfarenheter som är nödvändiga för 

att kunna mogna och fatta egna beslut. Dessa barn kan även ofta komma att sakna positiva 

förebilder då det gäller hälsosamma nära relationer eftersom det kan vara svårt att utveckla 

positiva och sunda relationer om man växer upp i en miljö med familjevåld. I dessa miljöer 

undertrycks och förvrängs känslor i stor utsträckning som en strategi för överlevnad. Ofta 

talar man inte om känslor överhuvudtaget då barnet lär sig att hålla tillbaka sina känslor, 

vilket i sin tur kan leda till att de slutar att känna något alls. Barn i dessa miljöer kan tidigt ta 

på sig en vuxenroll och brukar inte enbart överta ansvaret för olika sysslor som den vuxne 
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normalt utför, utan de agerar även ställföreträdande förälder gentemot både sina egna 

föräldrar och sina eventuella syskon (Andershed & Andershed, 2005; Werner & Smith, 1992).  

 Andershed och Andershed (2005) definierar riskfaktorer som en händelse, egenskap, 

förhållande eller en process som ökar sannolikheten för ett normbrytande beteende i 

barndomen.  Oftast är familjevåldet något som hemlighålls inom familjen vilket gör att barn 

inte får en chans att bearbeta det som hänt, varken inom eller utom familjen. Det är vanligt att 

både fysiskt och psykiskt övergrepp förekommer och ibland även sexuella övergrepp, eller 

olika kombinationer av dessa, vilket även tidigare forskning påvisat. Alla barn har olika 

anpassningsstrategier för att anpassa sig till sin omgivning, och barn som utsätts för våld i 

familjen kan utveckla en destruktiv anpassningsstrategi. Vilket kan leda till att barnet till sist 

hamnar i en känsla av att inte finnas till och att han/hon känner sig värdelös, eftersom familjen 

inte visar sig fungera (a. a.). Det finns dock undersökningar som tyder på att vissa av barnen 

klarar sig relativt bra (Werner & Smith 1992). Dessa motståndskraftiga barn verkar vara 

utrustade med en rad skyddande egenskaper som reglerar, förbättrar och förändrar en persons 

sätt att agera på och anpassa sig till sin utsatta position, exempelvis barnets temperament eller 

hur barnet hanterar stress och påfrestning. Forskare som har studerat detta har kommit fram 

till att faktorer i barnets omkringliggande miljö så som att dessa barn haft en känslomässigt 

stabil relation med åtminstone en annan signifikant vuxen person under sin uppväxt. Denna 

person - en nära släkting eller en annan stödperson - får närmast rollen som ställföreträdande 

förälder vilken får barnet att känna sig älskad, respekterad och värdefull (Werner & Smith 

1992; Killén, 2009).  

 Forskning visar att största risken för normbrytande beteende ligger både på en individ- och 

familjenivå. Bristfälliga uppfostringsmetoder som till exempel bristande engagemang och 

bristande övervakning och tillsyn av barnet, samt föräldrars tvång, fientlighet gentemot barnet 

och hårda bestraffningsmetoder kan kopplas till utvecklingen normbrytande beteende. Liksom 

om modern inte svarar på sitt barns signaler, eller om fadern inte är närvarande i barnets liv. 

Tidigare forskning visar att barn med normbrytande beteende har ofta en mindre trygg, eller 

otrygg anknytning till sina föräldrar (Andershed & Andershed, 2005). Halldis Leira (1990) 

menar att barn som upplever våld i sin familj, kan kallas för ett leva med ett tabuiserat trauma. 

Med tabuiserat trauma menas att familjevåldet är ett skambelagt brott i vår kultur och något 

som man inte talar eller berättar om för någon. Då denna skam även påverkar offret bidrar det 

till att om någon i familjen skulle tala om våldet som pågår, riskerar den personen att drabbas 

av skam och omgivningens förakt. För att undvika detta, menar Leira att individen 

underordnar sig de rådande kulturella reglerna, om att våldet ska osynliggöras och ogiltiggör 
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därmed den drabbades våldsupplevelser. Med begreppet ogiltiggöra vill Leira betona att 

upplevelsen inte är osynliggjord eller gömd, utan subjektivt försvunnen, både för individen 

och för de i individens närhet. Men hon säger också att det går att göra våldsupplevelserna 

giltiga, det vill säga att våldsupplevelserna görs verkliga för barnen. Detta kan ske om barnen 

delar sin upplevelse med en annan människa som ger barnet erkännande och bekräftelse på 

det som barnen upplevt så som Werner & Smith (1992) och även Killén (2009) också 

beskriver. För om våldet blir en interpersonell verklighet, och inte enbart en upplevelse som 

finns i barnets inre, menar Leira att barnen, dels kan inse att de inte behöver skämmas för 

föräldrarnas våldsamhet, men också att barnen inte har något ansvar för föräldrarnas 

våldshandlingar. Leira benämner den process där våldet synliggörs som 

giltighetsgörandeprocessen (a. a.).  

 Det våldsamma familjesystemet präglas ofta av att det inom familjen utvecklas regler och 

roller, i syfte att försöka skapa en ordning och stabilitet i det ökande kaoset och den instabila 

livssituationen. Det finns fyra oskrivna regler som brukar förekomma i dessa familjer: 

rigiditet (regler som inte går att ifrågasätta), tystnad, förnekelse och isolering (Killen, 2009). I 

familjer där våld förekommer är en positiv, trygg och känslomässig gemenskap ofta en 

bristvara. Utmärkande drag är istället ständiga konflikter, otrygghet, tvivel och misstro. I takt 

med att våldet ökar, kan barnet bli alltmer isolerad och självcentrerad, då barnet försöker 

skydda sig själv och familjen från fortsatta pinsamheter genom att isolera sig från världen 

utanför familjen. Vardagen i familjen präglas av känslomässig stress som bland annat tar sig i 

uttryck i rädsla för det förutsägbara (Lena Ramström, personlig kommunikation, 5 maj 2009).  

 Det är vanligt förekommande att barn i familjer där någon utsätts för våld både bevittnar 

och utsätts för våldet själva, vilket utgör ytterligare en riskfaktor. Det är inte heller ovanligt att 

dessa barn försöker förhindra våldsförövaren och därmed själva blir utsatta för övergrepp och 

misshandel. Familjevåld är en riskmiljö, där skydd för barnet saknas. Detta då den ena 

föräldern är våldsförövaren och den andre föräldern är upptagen av att oroa sig för när våldet 

kommer att utbryta, att omsorgsförmågan brister från båda parter. Barn i dessa miljöer 

belastas ofta med traumatiska upplevelser som är bestående under lång tid och svåra att 

bearbeta utan professionell hjälp. Huruvida barnet påverkas av våldet i liten eller stor 

utsträckning beror på våldets allvarlighetsgrad och förekomst, samt familjens övriga funktion 

och barnets personlighet. Forskning påvisar även att riktigt små barn påverkas av våld i 

hemmet och anknytningen till modern kan bli svår i de fall våldet påverkar moderns 

omsorgsförmåga. Att växa upp i denna typ av riskmiljö kan bidra till att barnet känner stor 

ambivalens inför de båda föräldrarna. En bidragande riskfaktor för barn som bevittnat/upplevt 
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våld kan vara att de utvecklas till att bli mindre socialt kompetenta. De riskerar även att fara 

illa genom att utsättas för fler av de tidigare nämnda riskfaktorerna samtidigt, vilket kallas 

multipla riskfaktorer (Hindberg 2006).  

 

2.2.2. Påverkan på barnet 

Att bevittna våld kan jämföras med att själv bli misshandlad och bestående psykiska skador 

drabbar barn som misshandlas. Dock varierar skadorna beroende på faktorer som typ av våld, 

barnets ålder, hur länge misshandeln pågått och förövarens relation till barnet, men också på 

barnets egen personlighet. Barn tar ofta själva på sig skulden till misshandeln vilket kan leda 

till låg eller dålig självkänsla. De kan även bli mobbade eller mobbare själva. Barns 

möjligheter till en god uppväxt, utan psykiska problem, minskar betydligt när de utsätts för 

misshandel. Barn som blir misshandlade kan exempelvis få psykiska besvär som: 

• Aptitlöshet 

• Att de känner sig ledsna, rädda och ensamma.  

• Failure to thrive (tillväxthämning) 

• Huvudvärk 

• Magont 

• Posttraumatiskt stressymtom  

• Relationsstörningar 

• Självmordstankar 

• Sömnlöshet 

 

 Barn som blir utsatta eller som har bevittnar svåra händelser kan utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Vid konfrontation med stress som kommer plötsligt, oväntat och 

katastrofalt så kan en individs förmåga att hantera situationen inte räcka till och denne fylls av 

intensiv rädsla och maktlöshet (Cullberg, 2006). Ett obearbetat trauma kan leda till att PTSD 

utvecklas. En vanlig definition på trauma är: En extremt påfrestande händelse/situation som 

inte kan undflys eller hanteras av individens tillgängliga resurser (Hindberg 2006; Cullberg, 

2006).  

 Det dubbla budskapet och de dubbla känslorna som förövaren ger barnet kan bli svåra för 

barnet att hantera då denna person kanske också är den som ger barnet närhet och värme. 

Många barn är rädda för att göra något, eftersom det skulle kunna förvärra situationen. Barn 

”biter ihop”, ”står ut”, anpassar sig på något annat sätt eller försöker undvika situationen. 
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Steinvåg (2007) menar att allt hjälparbete som handlar om barn som lever med våld i familjen 

innebär att säkra upp omkring dessa barn, det vill säga att göra en bedömning av barnets 

säkerhet. Kunskaper om säkerhet och förmågan att förmedla denna kunskap är en 

förutsättning för att våldsutsatta barn och föräldrar ska kunna tala med oss och berätta om de 

villkor de lever under, vidare är denna kunskap nödvändig för att kunna ingripa i barnens liv 

på ett sätt som främjar deras utveckling och inte utsätter dem för mer våld i sin vardag (a. a.). 
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3. Metoder och material 

Här beskriver vi de metoder vi använt oss av och de metodologiska ställningstaganden vi gjort 

under uppsatsens tillblivelse. Vidare beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in empiri 

och de verktyg vi använt oss av, så som enkät och intervjuguide. Vi gör också en beskrivning 

av vår undersökningsgrupp. Till sist diskuterar vi uppsatsens reliabilitet och validitet.  

 Vår studie omfattas av tre olika angreppssätt då vi studerat om socialsekreterare anser att 

deras arbete har förändrats sedan lagstiftningen ändrades 2006-2007 när det gäller barn som 

bevittnat våld då de numera ses som brottoffer och har rätt stöd och hjälp. För det första har vi 

gjort en litteraturstudie där vi sökt efter information i böcker, tidskrifter, rapporter och 

avhandlingar i bibliotekets databaser, på Internet och i tidigare kurslitteratur. Detta har vi gjort 

för att beskriva ämnets bakgrund, tidigare forskning och teorier. För det andra har vi gjort en 

enkätstudie med 79 socialsekreterare som i sitt arbete möter barn som bevittnat våld. Till sist 

har vi intervjuat fem socialsekreterare vilka också möter barn som bevittnat våld, detta för att 

fördjupa enkätresultatet i någon mån.   

3.1. Författarnas arbetsfördelning 
Uppsatsens författare har, enligt skolans direktiv i studieguiden, ansvarat för olika delar i 

uppsatsen, men alla delar har bearbetats gemensamt till en ömsesidig slutform. Ibland har 

ansvaret varit över en hel rubrik, ibland har det varit delar av ett stycke som satts samman till 

en gemensam text under en rubrik. Carina har i stora delar ansvarat för att skriva tidigare 

forskning och resultat medan Linda i stora delar ansvarat för att skriva om teorier, 

arbetsmodellerna, sammanfattning och analysmetod. Dessutom har Linda skrivit om två 

teorier som vi förkastat under arbetets tillkomst. I övriga kapitel har vi skrivit olika delar. 

Innan vi skrivit något överhuvudtaget har vi ändå arbetat fram en gemensam grund att stå på.  

3.2. Kvalitativ metod med ett fenomenologiskt förhå llningssätt 

Vi har med hermeneutisk, induktiv ansats använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden 

och ett fenomenologiskt förhållningssätt för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Detta är lämpligt då vi avser att studera vilken erfarenhet utredande 

socialsekreterare har av eventuell förändring i sitt arbete efter lagändringen 2007. Genom 

denna ansats framhäver vi betydelsen av vår förståelse och vår inlevelse då vi strävar efter att 

ge en nyanserad bild av det fenomen vi ämnar undersöka (Thurén, 2006; Kvale, 1997). Vi har 

inte för avsikt att komma med någon definitiv sanning om fenomenet, utan vi synliggör 

rösterna från just de socialsekreterare vi har intervjuat och de som besvarat vår enkät. 
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Backman (2008) menar att då man ämnar forska på hur individer uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten, är den kvalitativa forskningsmetoden den mest relevanta. Detta då 

forskaren kan interagera med det studerade objektet i ett ömsesidigt utforskande av området 

(a. a.). Därför är det viktigt att beakta att våra personliga erfarenheter, vår förförståelse, 

kommer att prägla processen med att tolka empirin. Vår förförståelse kommer troligen att 

förändras efterhand då vår kunskap byggs på efter insamling av empiri (Neuman, 2006; 

Thurén, 2006; Ödman, 2007) 

 För att undersöka på vilket sätt socialsekreterare eventuellt upplever att arbetet har 

förändrats sedan lagändringen, har vi valt att dels göra en enkät för att få många röster hörda 

och dels gjort intervjuer för att på något sätt fördjupa vårt resultat. Vi ville se om och i så fall 

hur arbetet förändrats sedan lagändringen infördes 2006/2007.   

3.3. Förförståelse  

Uppsatsens ämne formades utifrån de diskussioner vi haft i tidigare kurser under utbildningen.  

Vi har kommit att diskutera om hur risk- och skyddsfaktorer hos barn påverkar det fortsatta 

livet som ung och som vuxen. Vi har även diskuterat att alla vuxna har ansvar för allas barn, 

sett utifrån barnperspektivet. Barnkonventionens grundläggande princip om barns bästa 

vägleder oss i detta uppsatsarbete och i vår framtida yrkesroll som socionomer. I vår framtida 

yrkesroll som socionomer, kommer vi med stor sannolikhet att komma i kontakt med de barn 

som bevittnat våld och då blir det vårt arbete att uppmärksamma dem för att de ska få den 

hjälp och stöd de eventuellt behöver. 

 Under våra praktikperioder har vi kommit i kontakt med kvinnor som levt med familjevåld 

och deras barn som har bevittnat våldet. Den ena uppsatsförfattaren har dels varit praktikant 

som kurator på BUP och dels som praktikant inom socialtjänsten i. Den andra 

uppsatsförfattaren har dels varit praktikant som kurator på akutsjukhus och dels som 

praktikant på Socialjouren. Före utbildningen har vi på olika sätt kommit i kontakt med och 

har erfarenhet av barn som bevittnat våld. En av oss har ett insiderperspektiv och den andre 

har ett outsiderperspektiv, sammantaget med våra praktikerfarenheter, kan detta komma att 

påverka vår insats i studien och resultatet i det vi forskar om. Den hermeneutiska ansatsen 

innebär att forskaren egentligen inte står helt utanför det han eller hon forskar om och därmed 

är en del i resultatet. De båda perspektiven medför därför att det är viktigt för oss att ha ett 

medvetet förhållningssätt till forskningsfrågan. Detta för att inte riskera att tolka in företeelser 

från tidigare erfarenheter i det vi forskar om utan vara öppna för det vi läser och hör.  



 29 
 

3.4. Urval, avgränsningar och svårigheter 

Till att börja med avsåg vi att intervjua flera socialsekreterare i två olika kommuner eller 

stadsdelar i eller i kranskommuner till Stockholms Stad, vi ämnade att samtidigt med dessa 

intervjusituationer lämna enkäter till samtliga socionomer på respektive arbetsplats. Det 

visade sig dock vara svårigheter i att få tag på respondenter både för intervjuer och till 

enkäterna, vilket dels berodde på uttalad tidsbrist hos socialsekreterare, dels på vår 

begränsade tid att skriva denna uppsats. Tanken när vi började med denna uppsats var att vi 

aktivt skulle begränsa oss, till att försöka finna socialsekreterare, som arbetat med ärenden 

som handlade om barn som varit utsatta för våld, innan, liksom efter lagändringen. När det 

sedan visade sig att det var stora svårigheter att få tag på respondenter, avstod vi ifrån att 

begränsa oss på detta sätt. Dock kan det finnas svar i vår empiri, som härleder till våra tankar 

om de begränsningar vi ämnade göra, i början av detta arbete med denna uppsats.  Via 

Internet sökte vi så småningom på olika kommuners hemsidor och eftersökte de socialkontor, 

vilka själva uttryckligen var positiva till att sprida kunskap. Vi fann en kommun som stack ut 

lite extra i det hänseendet och kontaktade socialkontorets sektion för barnutredningar. Efter ett 

par samtal på telefon och via mailkontakt, hade vi snart bokat in intervjuer med fyra 

socialsekreterare på socialkontoret i den kommunen.  

 Dessutom erhöll vi, via en av våra praktikhandledare, namn på passande person att 

intervjua i en annan kommun. Vid telefonsamtal visade sig denne också villig att ställa upp på 

att bli intervjuad och tid bokades för möte på socialkontoret (ändamålsenligt 

urval/snöbollsmetods urval, Neuman, 2006). På dessa socialkontor fick vi också möjlighet att 

lämna enkäter vilka besvarades av socionomer på respektive socialkontor. Dessutom fick vi 

möjlighet att lämna enkäter under en utbildningsdag på Ersta Sköndal Högskola för 

barnutredande socialsekreterare och till ytterligare ett socialkontor som arbetar med 

utredningar som ibland handlar om barn. De första enkäterna lämnade vi till två 

socialsekreterare, och svaren från dessa två fick utgöra ett pilottest på frågorna.  

 Vid sammanställningen av enkäterna framkom att ingen socialsekreterare hade angett 

alternativet Children Are People too (CAP) vid insatser, varken före eller efter lagändringen. 

Inte heller vid intervjuerna kom den insatsen på tal, därför har vi uteslutit det alternativet i vår 

resultatredovisning och därmed även i diskussionen. När vi efterfrågade information på 

Internet om CAP insåg vi att denna insats härrör sig från trakterna kring Västra Götaland och 

Hallands län. 
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3.5. Tillvägagångssätt vid datainsamling 

3.5.1. Artikelsökning 

För att finna tidigare forskning utförde vi en artikelsökning via Ersta Sköndal Högskolas 

bibliotekslänkar i sökmotorerna ASP: Academic Research Premier, och Assia: Applied Social 

Sciences Index and Abstracts, med sökorden “child*, domestic violence, law”. Detta gav ett 

resultat med sammanlagt 238 stycken vetenskapligt granskade artiklar. Vi valde då att lägga 

till sökorden ”social service*” för att i någon form begränsa oss utifrån vårt syfte att 

undersöka socialsekreterares arbete, med barn som bevittnat våld med utgångspunkt i 

lagändringen 2006/2007. Med ett resultat av 40 artiklar publicerade under åren 1990-2010. 

Här valde vi att gå tillbaks till det första sökresultatet då det senare riskerade att bli för snävt. 

Vid jämförelse av sökningarna i Assia och ASP, så framkom att 16 av artiklarna fanns med i 

båda resultaten, vilket innebar att vi kom att söka tidigare forskning i sammanlagt 222 

artiklar.  

 Under åren 2001–2010 publicerades 172 artiklar, 1991-2000 publicerades 44 artiklar och 

under åren 1978-1989 publicerades 4 artiklar. Dessa studier härstammar från Australien, 

Kanada, England, Ghana, Sverige (endast en artikel) och USA, och behandlade i huvudsak 

familjevåld och/eller barns rättigheter utifrån områden som skilsmässa och vårdnadstvister, 

män och kvinnor som våldsutövare/våldsoffer och vice versa, misshandlade mödrar med barn 

som emigrerat och sänds tillbaks på grund av brister i lagstiftning, om domstolarnas arbete 

och om deras brister, och om polisens arbete och utredningsförfarande när det gäller 

familjevåld. De tidiga artiklar som försvann ur sökningen med tillägget ”social service*” 

syntes mestadels handla om barn som själva utsatts för våld. Resultatet av sökningen gav oss 

en föreställning om, att även om man under åren 1978-1990 uppmärksammade barnen som en 

tredje part i familjevåldet, så fanns inte mycket att tillgå varken när det gäller insatser eller 

lagstiftning för målgruppen. Det vi kom att sakna i resultatet var forskning om 

socialsekreterares/social services arbete med målgruppen, vilket vi tolkar som att vår 

forskning kan bidra med kunskaper ur ett relativt outforskat perspektiv.  

 De tolv artiklar vi valde ut att studera grundligare valdes då sammanfattningarna föreföll 

resonera kring frågor om barn som bevittnat våld och barnens behov av stöd, om samhällets 

uppmärksamhet på målgruppen, förändringsarbete kring familjevåld, om barnens rättigheter 

och om juridiska utgångspunkter. Eftersom det fanns mycket material från USA fann vi det 

intressant att välja forskning från andra länder, där vi tyckte att i synnerhet Syd Afrika 

utmärkte sig på grund av det statliga paradigmskiftet år 1996.  
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 Eftersom artikelsökning ovan resulterade endast i en svensk studie valde vi även att söka i 

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en portal för en gemensam söktjänst och ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 27 lärosäten. 

Sökorden ”barn, bevittna*, våld, lag*” gav ett resultat med sex uppsatser skrivna under åren 

2003 (1 st.), 2006 (1 st.) och 2007 (3 st.). Tre av studierna var skrivna på polisutbildningen i 

Umeå och de andra var skrivna från sociala och samhällsvetenskapliga utbildningar vid 

Linköping, Stockholm och Örebro. Vi har inte använt någon av dessa uppsatser i vår studie på 

grund av att vi ändå hittade tillräckligt med material. 

 Uppsatserna var dels en översiktsstudie vilken förtydligar hur våldet påverkar barnen som 

bevittnar våld, hur mödrars, barns och behandlares röster beskrivs litteraturen om barn som 

bevittnat våld samt hur lagstiftning, insatser och behandling diskuteras i litteraturen om barn 

som bevittnat våld i familjen. Dels en kvalitativ studie om socialtjänstens erfarenheter om hur 

barn påverkas som bevittnat våld mellan föräldrar. Tre studier som var slutförda år 2007, 

handlade om hur den då nya lagändringen, påverkat polisens och socialtjänstens arbete och 

deras samverkan, där den ena var en diskursanalys av tre dokument som informerade om 

lagändringen. Den sjätte studien handlar om vad barnmisshandel är, vilka misshandlar sina 

barn och varför, var sker misshandeln, hur upptäcker man barnmisshandeln och vilka åtgärder 

görs idag och diskuterar FN:s Barnkonventions intentioner i sammanhanget. Vi ser därför att 

vår studie är motiverad utifrån att området inte är tillräckligt utforskat ännu och därmed fyller 

ett tomrum. 

3.5.2. Litteratur 

För att samla empirisk kunskap till inledningen har den litteratur vi har valt att läsa inför och 

under arbetets gång behandlat ämnet barn som bevittnar våld. En del av den litteraturen 

handlar i stort om kvinnovåldet, men har kapitel som handlar om kvinnornas barn. För att 

samla kunskap till teoriavsnittet, har vi sökt litteratur som handlat om Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv och litteratur om risk- och skyddsfaktorer. De flesta böcker 

har vi hittat i bibliotekskatalogen när vi sökt på orden våld, familj, utvecklingsekologiskt 

perspektiv och risk- och skyddsfaktorer. En del av böckerna har vi valt ut direkt i 

bibliotekshyllan på grund av deras uppenbara relevans för ämnet vi studerar. Några av 

böckerna vi har använt har varit kurslitteratur under utbildningen. När det gäller barn som 

bevittnat våld har vi uppmärksammat att det finns en antal återkommande författare, vilket vi 

anser borde borga för att de är kunniga i ämnet. 
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3.5.3. Enkäter 

Totalt har vi lämnat ut och fått svar på 79 stycken enkäter till barnutredande socialsekreterare 

i Stockholms län. Dessa socialsekreterare beskrivs närmare i vår resultatredovisning.  

  De två första enkäterna vi fick svar på använde vi som ett pilottest på frågorna. Detta för 

att kunna upptäcka frågor som var felaktigt formulerade och frågor som var svåra att förstå 

(Neuman, 2006).  Efter att vi erhållit svar från de två respondenterna och läst deras 

kommentarer till frågorna, bestämde vi att formulera om en av frågorna och ändrade lite på 

enkätens form för att öka användbarheten.  

 Enkäterna innehöll frågor om antal år som anställd i socialtjänsten, antal år arbetade med 

barn som utsatts för våld i nära relationer, om erhållen utbildning i att bemöta barn som 

bevittnat våld, om kommunen hade och eller har handlingsplan före lagändringen respektive 

efter lagändringen 2006/2007 när det gäller barn som bevittnat våld, vilka insatser de anser sig 

ha använt före lagändringen samt använder sig av efter, om de ansåg att arbetet hade 

förändrats efter lagändringen, om de såg någon förändring i arbetet som inte gällde insatser 

efter lagändringen och om de ansåg sig remittera barn vidare i större utsträckning efter 

lagändringen än innan. De flesta frågorna gick att besvara med kryssmarkering och en del 

frågor gavs utrymme att vidare kommentera. Vi avslutade formuläret med en fråga om et var 

något de ville tillägga som de ansåg vara av relevans för vår studie (se bilagor Enkät). 

3.5.4. Intervjuer 

Vi har intervjuat fem barnutredande socialsekreterare i Stockholms län, vilka också de 

presenteras närmare i resultatredovisningen.  

 Vid intervjuerna spelade vi in dessa på en Mp3 spelare för att kunna använda dessa vid 

transkriberingen av materialet. En av intervjuerna blev dock inte inspelad på vår Mp3 av 

okänd anledning. Detta såg vi inte förrän tre dagar senare, vilket innebar att vi inte kunde sätta 

oss och rekonstruera intervjun efteråt då vi inte mindes intervjun ordagrant längre. Vi ansåg 

dock att vi klarar oss med de fyra transkriberingarna vi har i dess helhet, vilket gjorde att vi 

valde att bortse från den intervjun i vår resultatredovisning. Då vi hade ett så stor antal enkäter 

ansåg vi att resultatet ändå kunde diskuteras på ett trovärdigt sätt. Dessutom kraschade en av 

våra datorer vilket medförde att de fyra transkriberingar vi gjort försvann. Eftersom vi hade 

missat att kopiera dessa till ett annat minne, fick vi transkribera dessa intervjuer en gång till. 

Men vi insåg att detta blev ett steg i tolkningsprocessen eftersom vi blev mer insatta i hur 

intervjuerna fortlöpte och underlättade därmed tematiseringen av materialet. 
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 Varje intervju har börjat med fyra grundfrågor, vilka klargjort antal år som anställd i 

socialtjänsten, antal år de arbetat med barn som utsatts för våld i nära relationer, om erhållen 

utbildning i att bemöta barn som bevittnat våld, samt om kommunen hade och eller har 

handlingsplan före lagändringen respektive efter lagändringen 2007, när det gäller barn som 

bevittnat våld. Dessa fyra frågor fanns i motsvarande form på enkäten. Det innebär att vi har 

samma underlag att diskutera kring vad gäller socialsekreterarnas erfarenhet och utbildning. 

Samt kommunernas handlingsplaners betydelse för arbetet med barn som bevittnat våld. 

Vidare använde vi en semistrukturerat frågeguide där vi hade frågeområden som motsvarades 

av enkätens frågor, men där det fanns utrymme för oss att komma med spontana följdfrågor, 

vilka syftade till att fördjupa svaren till våra frågeställningar (se bilagor, Frågeguide). När vi 

skrivit resultatet har vi givit våra respondenter pseudonymer för att de ska var anonyma i 

redovisningen, däremot kan de känna igen sig själva när de läser. 

3.6. Analysmetod 

För att analysera vår empiri har vi i redovisningen tematiserat materialet i de olika 

frågeområden vi använt i vår undersökning. I detta har vi lagt in citat från intervjupersonernas 

svar, i de fall de anses relevanta och belysande av området. Detta för att ge en blandning av 

översiktliga referat och illustrerade citat från de personer vi intervjuat. Sedan lades även de 

svar som frambringats i enkäterna in i tematiseringen, vilka tillsammans med intervjuerna gav 

en bredare bild av hur socialsekreterare ser på sitt arbete med barn som bevittnat våld, om 

arbetet har förändrats efter lagändringen samt  om de tror att lagändringen möjligen har haft 

någon betydelse för utvecklingen av insatser. Intervjuerna och enkäterna skapar tillsammans 

ett sammanhang utan att det är givet att vi får någon sammanhängande bild av just de 

personer som ingår i själva studien. I analysen syntetiserade vi först materialet från 

resultatredovisningen för att kunna göra en tolkning med de teorier vi valt om 

utvecklingsekologi och risk- och skyddsfaktorer. Sedan har vi också gjort en analys mellan 

tolkning och tidigare forskning. Slutligen har vi fört en diskussion utefter de slutsatser vi 

funnit i vårt material (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

3.7. Etiska överväganden 

Eftersom vår studie bedrivs på högskoleutbildning har vi inte funnit Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor tillämpbar, då 2 § påvisar att lagen inte berör 

sådan forskning som utförs inom ramen för högskoleutbildning varken på grundnivå eller på 

avancerad nivå. Detta innebär att vi inte ansökt om den etikprövning som lagen föreskriver.  
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 Däremot har använt oss av de olika etiska riktlinjer som omnämns i skriften Vad är god 

forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel och kapitlet om Forskningsetiska principer 

inom human och samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet. Då vi format 

vår studie har vi beaktat de fyra huvudprinciperna som är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har därför informerat 

respondenterna om forskningens syfte och att deltagandet var frivilligt. Dessutom har vi 

inhämtat samtycke till medverkan från de vi intervjuade och/eller lämnade enkäter till. 

Respondenterna informerades om att endast yrkesroll samt vilket län respondent arbetar i 

kommer att framgå i uppsatsen och att vårt intervjumaterial kommer förvaras så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. De intervjuade fick information om att materialet endast 

kommer att användas till vår studie och att transkriberingar och enkäter förstörs efter att 

studien är framlagd och godkänd på högskolan (Vetenskapsrådet, 2005). 

 Vi har dessutom valt att beakta den värdegrund som återfinns i International Council for 

Science – ICSU rekommendationer till europeiska forskare. ICSU har där beskrivit 

värdegrunden för vetenskapen och diskuterat vilka konsekvenser forskningen bör få, i 

dokumentet "Freedom, Responsibility and Universality of Science". Sveriges universitets- och 

högskoleförbund, har beslutat att skriva under denna och nu väntas svenska universitet och 

högskolor följa efter. I denna värdegrund beskrivs enskilda forskares ansvar att utföra sitt 

arbete med ärlighet, integritet, öppenhet och respekt, och ett kollektivt ansvar för att 

maximera nyttan och minimera missbruk av vetenskapen för samhället som helhet. En central 

aspekt för att säkerställa forskningen i framtiden och den enskilde vetenskapsmannens 

forskning, handlar inte bara om att forska på ett ansvarsfullt sätt utan också att kunna 

offentligt visa att forskningen bedrivs ansvarsfullt (Gustavsson & Smith, 2008).  

3.8. Reliabilitet, validitet och validering 

Validitet handlar om undersökningens korrelation med frågeställningen, att vi mäter det som 

vi har förutsatt oss att mäta. Frågor om undersökningens validitet har diskuterats kontinuerligt 

under skrivandeprocessen och vi har hela tiden gått tillbaka till vårt syfte och frågeställningar 

för att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt för att se till att vi undersöker det vi verkligen 

avsett att undersöka. För att öka vår undersöknings validitet har vi fortlöpande under arbetet 

jämfört vår insamlade empiri med tidigare forskning och litteratur inom området (Kvale, 

1997). För att försäkra oss om att undersökningen skulle bli tillförlitlig och att båda 

författarna varit konsekventa, så deltog vi båda i utformningen av frågorna som användes vid 

intervjutillfällena och vid utformningen av frågorna i enkäten. Dock är det så att 
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informationen vi samlat in inte talar för sig själv, utan det är vi som tolkar den och därmed 

förändras den i viss mån. Dessutom är ett av grundantagandena för kvalitativ forskning att 

verkligheten är holistisk, flerdimensionell och stadd i ständig förändring (Kvale, 1997).  

 Reliabiliteten i uppsatsen har också diskuterats under arbetets gång. Reliabilitet som 

begrepp handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet. Hög reliabilitet innebär att 

testet/forskningen är tillförlitligt och begreppet används mestadels inom kvantitativ forskning. 

Inom kvantitativ forskning används däremot både teknisk utrustning och människor som 

”instrument”, där reliabiliteten består av kvalitén på den tekniska utrustning som använts. I 

vår studie räknas enkäterna, intervjuerna som spelades in på en Mp3-spelare med inbyggd 

mikrofon och de transkriberingar vi gjort som tekniska instrument. För att öka reliabiliteten 

har vi använt samma grundfrågor i samtliga intervjuer och samtliga enkäter (Neuman, 2006). 

Vidare består reliabiliteten av kvalitén på forskaren, i vårt fall oss själva och det arbete vi 

gjort när vi beskrivit vår förförståelse, vår förmåga att intervjua samt när vi tolkat den data vi 

samlat in (Kvale, 1997). 

 När det gäller generaliserbarhet i kvalitativ forskning nämner Kvale (1997) flera former, vi 

har valt att använda den naturalistiska generaliseringen som vilar på personliga erfarenheter. 

Eftersom vårt urval inte på något sätt representerar populationen av socialsekreterare överlåter vi 

åt våra läsare att avgöra om resultatet kan vara till nytta i något sammanhang inom socialt 

arbete. 

 Kvale (1997) beskriver hur man kan gå till väga för en validering av sin studie där han 

beskriver sju stadier: Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering. Tematiseringsstadiet rör hur välgrundade de teoretiska antagandena är och om 

det finns en logik mellan teorin och de forskningsfrågor som ställs. Planeringsstadiet handlar 

om ifall planeringen är adekvat utförd i kombination med om rätt metoder har använts. I ett 

etiskt perspektiv blir en forskningsplanering valid om den producerar kunskap som främjar 

människan och bidrar med så lite skadliga konsekvenser som möjligt.  Vi anser att de teorier 

vi valt är kopplade till de frågeställningar vi har och under planeringen har vi regelbundet 

ställt oss frågan om utformningen av, till exempel, vår intervjumanual kan hjälpa oss att 

producera den kunskap om socialsekreterarnas erfarenheter som vi söker.  

 Intervjustadiet innehåller två delar. Det ena är den slutgiltiga rapportens tillförlitlighet och 

den andra är kvaliteten på intervjuerna. Inför intervjuerna har vi gjort ett etiskt 

ställningstagande genom att beakta gällande riktlinjer för forskning. Därefter har vi under 

intervjutillfällena har försökt att skapa ett bra samtalsklimat. Utskriftsstadiet behandlar 

språkformen för utskriften, det vill säga översättningen från talspråk till skriftspråk. Gällande 
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de transkriberade intervjuerna i denna studie har vi transkriberat ordagrant från inspelningarna 

och inget har ändrats i övergången från talspråk till skriftspråk. Dock har vi inte låtit de 

intervjuade läsa transkriberingarna, vilket kan vara en brist i vårt resultat då vi kan ha 

missförstått ett uttalande eller ett sammanhang.  

 Analysstadiet avser kontrollera att frågorna stämmer överens med intervjutexten och om 

logiska tolkningar har gjorts. Eftersom vi är två uppsatsförfattare har vi i analysen kunnat  

resonera kring analysens validitet. Valideringsstadiet innefattar en välgrundad bedömning om 

vilka valideringsformer som är av betydelse för en viss studie och användningen av konkreta 

valideringsförfaranden. Validering sker genom hela forskningsprocessen, här har under 

studiens gång stannat upp för att kontrollera att den röda tråden finns i hela materialet.  

 Rapporteringsstadiet, det sista stadiet i valideringsordningen, undersöker om det färdiga 

resultatet, det vill säga rapporten, är giltig ur valideringssynpunkt. De som tar del av vår 

utvärdering, opponenter, uppdragsgivare och deltagare, kan också förstärka valideringen 

genom sina åsikter (Kvale, 1997). 
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4. Resultat  

4.1. Sammanställning av enkäter och intervjuer 

Här redovisar vi resultatet utifrån de frågor som ställts i enkäterna och intervjuerna. Först 

sammanställer vi resultaten från enkäterna och intervjuerna var för sig. Sedan kombinerar vi 

empirin i en sammanställning över resultatet. Före varje intervju fick socialsekreterarna 

besvara samma grundfrågor vi ställt i enkäten. När det gäller intervjuerna så redovisas först 

resultatet för de första två frågorna som motsvaras av de två första i enkäten, sedan redovisar 

vi de övriga frågorna som ställdes under intervjun. De som svarat på vår enkät kommer från 

hela Stockholmsområdet, de arbetar alla i någon form med barn och möter de barn som 

bevittnat våld. De flesta arbetar med att utreda barn i socialtjänsten. De socialsekreterare vi 

intervjuat kommer från två olika kommuner i Stockholms län. De arbetar alla med att utreda 

barn inom socialtjänsten.  

4.1.1. Enkäter 

Antal år i socialtjänsten, och antal år med barn som bevittnat våld 

De socialsekreterare som besvarade enkäten har arbetat inom socialtjänsten mellan 1 och 37 

år, och de har arbetat med barn som bevittnat våld mellan 1 och 28 år med ett meridianvärde 

på 5 år.  

 

Utbildning 

När det gäller socialsekreterarnas utbildning gällande barn som bevittnat våld, uppger 25 

socialsekreterare att de har fått sådan, de allra flesta under åren 2005 – 2008. En 

socialsekreterare uppgav år 1991, en uppgav år 1994 och tre socialsekreterare uppgav år 2009 

som utbildningsår. Av dem som uppgett att de hade gått utbildning angav tre socialsekreterare 

Trappan-utbildning. De andra uppgav enstaka kurser, föreläsningar och seminarier som 

anordnas av respektive arbetsplats. Dessa utbildningar var ”Att samtala med barn av Haldor 

Øvereeide”, ”Utredande samtal med barn som varit/misstänks vara utsatta för våld/övergrepp, 

5p” och ”Barn som bevittnat våld”. 

 

Handlingsplan 

19 socialsekreterare uppgav att de har haft handlingsplan både före och efter lagändringen. 

Elva socialsekreterare uppgav att de hade handlingsplan endast efter lagändringen. 19 

socialsekreterare uppgav att de inte hade handlingsplan vare sig före eller efter lagändringen 
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och 30 socialsekreterare uppgav ”vet ej” på frågan om handlingsplan. Flera socialsekreterare 

gav kommentarer om att handlingsplanen för barn som bevittnat våld finns i handlingsplanen 

för misshandlade kvinnor. 

 
Om eventuell förändring i arbetet efter lagändringen 

De socialsekreterare som ansåg att arbetet med barn som bevittnat våld hade förändrats på 

grund av lagändringen var 25 stycken, medan 45 stycken ansåg att lagändringen inte hade 

förändrat deras arbete. Nio socialsekreterare uppgav att de inte visste om arbetet hade 

förändrats på grund av lagändringen. Sju av de socialsekreterare som uppgav att förändring 

skett, beskrev att det nu är mer fokus på barn som bevittnat våld och ökad medvetenhet om 

våldets verkan som orsak till förändring. Två socialsekreterare beskrev uttryckligen att lagen 

var orsaken, medan tre andra socialsekreterare uppgav att förändring skett, men inte på grund 

av lagändringen. En socialsekreterare uppgav sig inte känna till lagändringen. Två 

socialsekreterare uppgav att kvinnofridsteam/kvinnofridsgrupp hade bidragit till förändringen. 

Tre socialsekreterare uppgav att insatser så som Trappan och Barnets rum bidragit till 

förändringen i arbetet med barn som bevittnat våld. En socialsekreterare uppgav att utbildning 

bidragit till arbetsförändring.  

 

Insatser före lagändringen 

När det gäller insatser i kommunerna före lagändringen uppgav 46 socialsekreterare BUP, 44 

uppgav Trappan, 22 visste ej vilka insatser kommunen gav, 15 uppgav annan remiss, 9 

uppgav Barnahus och 6 socialsekreterare uppgav Nätverksarbete med nätverksterapi (se figur 

4). På frågan om de remitterar vidare fick socialsekreterarna även möjligheten att precisera 

svaret med egna ord, då uppgav 17 socialsekreterare insatser som systemiskt familjearbete, 

BUP Bågen, familjestöd i hemmet, Ersta, behandlare på enheten, Orienthälsan, Barnets rum, 

extern barngruppsverksamhet och öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten. En 

socialsekreterare uppgav att det inte fanns några specifika insatser före lagändringen (se figur 

5). 

 

Insatser efter lagändringen 

När det gäller insatser i kommunerna efter lagändringen uppgav socialsekreterarna följande 

ordning; 66 uppgav Trappan, 55 uppgav BUP, 26 uppgav annan remiss, 21 uppgav Barnahus, 

10 uppgav Nätverksarbete med nätverksterapi och 5 socialsekreterare visste ej vilka insatser 

kommunen gav (se figur 4). Även här fick socialsekreterarna möjligheten att precisera svaret 
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om de remitterar barn vidare som behöver stöd när de bevittnat våld, då uppgav 24 

socialsekreterare (varav två socialsekreterare uppgav två olika remissinsatser) insatser som 

Barnets rum, Barncentrum, Barnahus, BUP Bågen, familjestöd i hemmet, Ersta, Trappan 

inom egen öppenvård, Orienthälsan, Familjebehandling och öppenvårdsverksamhet inom 

socialtjänsten, samt individuell anpassning av insats (se figur 5).  
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Figur 4. Diagrammet beskriver vilka insatser socialsekreterare beviljat före och efter lagändringen. 
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Figur 5.  Diagrammet beskriver de olika insatser socialsekreterare remitterade till, före och efter 
lagändringen. 
 

Arbetsförändring som inte gäller insatser efter lagändring 

Vid frågan om socialsekretare upplever någon annan förändring i arbetet förutom insatser, 

efter lagändringen svarade 28 stycken ja på frågan och 42 stycken svarade nej. Nio 

socialsekreterare valde att svara varken ja eller nej, utan skrev vet ej på raden för 
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kommentarer. De socialsekreterare som svarade ja och beskrev vad som förändrats, uppgav 

att synen på barnen som brottoffer påverkat och att man inleder fler utredningar för barn som 

bevittnat våld. De uppgav också att dessa barns behov uppmärksammas mer genom 

implementeringen av BBIC. Vidare uppgavs att socialsekreterare nu är mer observanta än 

innan lagändringen. Dessutom kan de använda lagändringen om stöd och lagändringen om 

barnets brottsofferstatus, som motivationshöjare till insats, vid utredning om barn som 

bevittnat våld. De socialsekreterare som svarade nej på frågan, beskrev att de önskade sig 

skyddsbedömningsinstrument för barnen som bevittnat våld, ännu mer barnfokus och mer 

vuxenstöd vid våld i nära relation. 

 

Remitterar barnet vidare i större utsträckning efter än före lagändringen 

På frågan om socialsekreterare anser att de remitterar vidare barn som bevittnat våld i större 

utsträckning efter lagändringen än innan, var det 44 som svarade nej, 13 som svarade ja, 17 

svarade vet ej och 5 svarade enbart med en kommentar att de lämnar över till annan 

utredande. Av dem som svarade ja lämnade 17 socialsekreterare kommentarer till frågan där 

de gav exempel på Trappan, Familjestöd i öppenvård, Barnets rum, barnets brottsofferstatus, 

uppmärksamheten, större barnfokus, BUP, till behandlingsteam knutna till socialtjänsten samt 

att anmälan enligt SoL 14:1 SKA utredas.  

4.1.2. Intervjuer 

Vi har intervjuat fem socialsekreterare som arbetar med barnutredningar i två olika kommuner 

i Stockholms län. En intervju blev delvis utesluten ur resultatet då den inte spelades in, därför 

använder vi inte några citat från den intervjun, men den är medräknad i de första 

grundfrågorna. De vi intervjuat är: 

• Maria har arbetat 38 år i socialtjänsten varav 38 år med barn som bevittnat våld.  

• Jonna har arbetat sex år i socialtjänsten varav fyra år med barn som bevittnat våld 

• Camilla har arbetat tolv år i socialtjänsten varav fyra år med barn som bevittnat våld 

• Jasmin har arbetat fyra år i socialtjänsten varav tre år med barn som bevittnat våld 

• Bettan har arbetat åtta år i socialtjänsten varav åtta år med barn som bevittnat våld 

Maria arbetar i kommun A, och de övriga i kommun B. Bettan är den socialsekreterare vi inte 

fick inspelad och därmed ej transkriberad eller citerad.  

 

Antal år i socialtjänsten, och antal år arbetat med barn som bevittnat våld 
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De socialsekreterare som vi intervjuat har arbetat inom socialtjänsten mellan 4 och 38 år, de 

har arbetat med barn som bevittnat våld mellan 2 och 28 år med ett meridianvärde på 4 år. 

 

Utbildning 

Av de fem intervjuade socialsekreterarna svarade Bettan och Maria ja och de övriga tre 

svarade nej på grundfrågan om vidareutbildning. Bettan uppgav att hon hade Trappan-

utbildning och Maria uppgav att hon hade en högskoleutbildning på 5p och att hon har ”tyst 

kunskap” genom lång erfarenhet. Av de tre som svarade nej, uppgav ändå Jasmin och 

Camillas att de hade gått enstaka kursdagar och föreläsningar.  Under intervjuerna framkom 

att det finns få utbildningar om just barn som bevittnat våld, men en socialsekreterare sa: 

 //…//om man är medveten socialsekreterare, om vad det innebär så tycker jag att det finns möjligheter att få 

stöd och hjälp. Men problemet är väl att fortfarande släpar kunskaperna inom min kår om jag får uttrycka 

mig så, det tycker jag att det gör (Maria). 

Däremot uppgav de alla att enstaka interna utbildningsdagar och föreläsningar förekommer, 

alla önskade mer utbildning inom området och gärna att det återkommande utbildningsinsats 

då personalstyrkan ständigt är föränderlig.  

Det är en oerhörd rotation på arbetskraften, vilket gör att vi ständigt skulle utbilda för det här området. Så 

det vore ju smartare om de hade med sig det när de kom (Maria). 

Maria funderade på varför inte socionomutbildningen har obligatoriska kurser om ämnet, då 

det är så många barn som har bevittnat och utsatts själva för våld samtidigt som hon själv höll 

utbildning för nyanställda socialsekreterare i kommunen. 

det ingår ju inte idag vad jag vet i socionomutbildningen, även om hälften av våra ärenden här innehåller 

våld och våldet har ju uppmärksammats mer och mer då i vårt samhälle så det är möjligt att det kommer in i 

utbildningen så småningom //…// Så det vore ju smartare om de hade med sig det när de kom, självklart om 

man så att säga lyfte upp det här området som är oerhört stort och mörkertalen är enorma och vi har här 

mycket invandrare som inte vänder sig till socialtjänsten i såna här situationer eller. Så det vi ser är bara 

toppen på isberget (Maria). 

 

Handlingsplan 

Maria uppgav att de har haft handlingsplan både före och efter lagändringen och att den finns 

i handlingsplanen för misshandlade kvinnor, medan de socialsekreterarna uppgav att de hade 

handlingsplan endast efter lagändringen. Vid intervjuerna kom också fram att man hade 

ärendedragningar minst var fjortonde dag där de talade om nyinkomna anmälningar om barn 

som far illa där det lyftes många svåra frågor rörande barnen. Familjer med barn som 

bevittnat våld uppgavs ta mycket resurser i anspråk. Handlingsplanerna för kvinnovåld lägger 
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naturligtvis mer fokus på just kvinnans situation, därav beskriver socialsekreterarna ett behov 

av en egen handlingsplan, eller riktlinjer för barnen som bevittnat våldet. Tydligare riktlinjer/ 

handlingsplan skulle kunna bidra till att mer effektivt utnyttja socialtjänstens resurser 

gentemot gruppen ”barn som bevittnat våld”. 

 

Hur arbetade socialsekreterare före lagändringen och vilka insatser erbjöds 

Jasmin har inte arbetat så länge och Jonna har inte arbetat alls före lagändringen, vilket gjorde 

att de hade de svårt att uttala sig om hur arbetet bedrevs tidigare. Dock framkom från Maria 

och Camilla, att det innan lagändringen inte fanns ett självklart fokus på de barn som bevittnat 

våld vilket de ansåg innebära att dessa barn inte uppmärksammades lika tydligt då. Maria 

berättade att deras barnverksamhet funnits länge, i tio till tolv år. På barnverksamheten 

arbetade de med barnens kreativitet och bedrev bildterapi, endast för barn som bevittnat våld.  

Maria talade om lekens fördelar vid samtal och bearbetning av de händelser barnet varit utsatt 

för, hon sade att leken inte är en metod, det är barnets eget sätt att fungera, lära sig och 

organisera sina erfarenheter på. Hon talar också om att barn under skolåldern uttrycker sig 

bättre med lekar, teckningar och sagor eller fantasifulla berättelser. Hon menar att när barnen 

vet att det handlar om familjevåldet som de upplevt, kan barnet använda sina egna 

uttrycksformer att bearbeta med. Detta eftersom att barn lever i nuet, barn orkar inte arbeta 

och koncentrera sig länge, då är barnverksamheten ett bra alternativ säger hon. Jasmin, 

Camilla och Jonna andra berättade att de hade Trappansamtal att erbjuda barn som bevittnat 

våld, men att före lagändringen så hänvisade de bara till insatsen, men de då inte hade något 

uppföljningsansvar. Det var oftast upp till familjen att ta kontakten med verksamheten som 

socialtjänsten erbjudit. 

//…//när jag började så hade man även då insatser i form av Trappansamtal men mer på frivillig nivå kan 
man säga (Jasmin). //…// förut har man sagt,” den här möjligheten finns” också har man gett en 
informationsbroschyr, ”föräldrar varsågod och hör av er” (Camilla). 

 

Hur arbetar socialsekreterare efter lagändringen och vilka insatser har de att tillgå 

Socialsekreterarna vi intervjuat anser att det inte har blivit någon större skillnad i arbetet med 

barn som bevittnat våld efter lagändringen. Däremot berättar Camilla, Jasmin och Maria att 

barn som bevittnat våld lättare hamnar i fokus eller uppmärksammas mer efter lagändringen. 

Jonna säger att hon tror det inte är någon större förändring utan att det ser likadant ut, när det 

gäller att uppmärksamma dessa barn, som innan lagändringen. Jasmin, Camilla och Jonna, 

som alla arbetar i kommun B, säger dock att det finns fler möjligheter till att ge insatser nu 
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efter lagändringen, och diskuterar om detta som ett resultat av att barnen uppmärksammas i 

större utsträckning ute i samhället efter lagändringen. 

//…// jag kan ju tänka mig att det har blivit tydligare i och med lagändringen att det inte bara är bra om man 
erbjuder insatser utan att det faktiskt är något vi ska göra. Och då tror jag att det här är vad jag tror, och då 
tror jag att det hänger ihop med den lagändringen hänger ihop med att det har blivit så att vi beviljar det 
som en insats och att vi tydligare håller i tömmarna på (Jonna). 

 

De säger också att de kan använda lagen till att motivera föräldrarna bättre nu i och med rätten 

till stöd och barnets brottsofferstatus som vittne till familjevåld. I kommun B erbjuds Trappan 

som en obligatorisk insats för de barn som bevittnat våld. Maria i kommun A berättar att 

köerna har minskat avsevärt till barnverksamheten då personaltätheten ökat från en till tre 

anställda terapeuter, hon kopplar det till den ökade uppmärksamheten ute i samhället. 

Lagändringen har inneburit att socialsekreterarna har ett uppföljningsansvar, vilket medför att 

de beviljade insatserna dokumenteras. Både kommun A och B har ärendedragningar om varje 

enskilt fall, minst var 14:e dag. Efter lagändringen förekommer också uppdragsmöten där 

besluten följs upp, eftersom insatsen har formaliserats som följd av lagändringen. 

Det som har blivit annorlunda är - innan så var det mer någonting som vi hänvisade till medan nu så är det 
så att det kan bli en insats som beviljas i som ett beslut härifrån och då följer vi ju också upp det. Vi har 
uppdragsmöten så att det har formaliserats lite mer som en insats, inte bara nånting som man får utom 
socialtjänsten, utan det är genom oss, det är mer tydligt (Jonna). 

 

Maria talade om att hon upplevde ett glapp i organisationen, då det inte finns någon som 

ansvarar för mamman när det gäller utredning om våld i nära relationer. Vilket hon sa kunde 

innebära att mammorna inte får det stöd de har rätt till och behöver för att tillgodse barnens 

behov av omsorg.   

Eftersom vi ansvarar för barnen här och deras väl och ve, vi har ett glapp i vår organisation och det är ingen 
som ansvarar för mamman tyvärr på utredningssidan. Så hon kan hamna emellan stolarna, och det ser jag 
som nåt som är jättetokigt. För även där har lagstiftningen förändrats år 2007, där det står att kvinnor som 
varit utsatta för våld SKALL istället för BÖR, och då vet jag att det hänt väldigt mycket i olika kommuner, 
runt kvinnorna. Och det är klart jobbar vi inte med kvinnorna innan dess så mår ju inte barnen bra, så är det 
ju (Maria).  

 

De andra tre socialsekreterarna, Jasmin, Jonna och Camilla beskrev en verksamhet som var i 

startgroparna i deras kommun. Verksamheten är ett kvinnofridsteam, som dels har som 

uppgift att göra utredningar och dels stötta mamman och pappan/mannen. I och med detta 

hoppades socialsekreterarna i kommun B, att det skulle medföra att de kunde fokusera på 

barnperspektivet vid utredning, istället för att kvinnovåldet tar stor plats i 

utredningsförfarandet. 
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 Alla de socialsekreterare vi intervjuade påpekade för oss att det inte bara handlar om 

lagändringen, utan att det handlar om att fokus på barn som varit våldsutsatta gör att de nu är 

synligare utifrån ett samhällsperspektiv sett. De nämnde bland annat FN:s Barnkonvention där 

barnets röst framhävs genom att det uttalas att man ska lyssna på mer vad barnet säger och att 

barnet har rätt att komma till tals i ärenden som rör barnet. Socialsekreterarna anser sig ha 

blivit bättre, nu än tidigare, på att våga ställa frågor om våld och att våga tala om våldet med 

barnen. En metod, som Jasmin och Camilla anser vara till hjälp vid utredning av barn som 

bevittnat våld, är implementeringen av BBIC som utredningsinstrument och de diskuterar om 

att metoden säkrar utredningens noggrannhet. Detta förutsatt att man dokumenterar och går 

igenom de rubriker som finns och som är av relevans för ärendet. Camilla berättar att BBIC 

med ganska hög sannolikhet kommer att kompletteras med specifika frågor för att underlätta 

utredningen angående barn som har bevittnat våld. 

Jag tror att tidigare //…// att dom lättare glömdes bort förut, att man inte tänkte på att dom var //…// att dom 
var brottsoffer och så där då, att dom var utsatta och att det påverkar dom jättemycket. Ja så att vi utvecklar 
hela tiden och vi har blivit mycket duktigare på det. //…// man vågar ställa frågor och mer kring dom här 
barnen och om jag inte missminner mig så har, och vi utreder enligt BBIC, tror nog nu att frågor kommer att 
läggas in specifikt utifrån de här ärendena också. Så att man inte ska glömma, glömma bort att fråga dom. 
För det är ju en jätteviktig målgrupp (Camilla). 

 

Alla utom Maria, uppgav att de hade Trappansamtal att tillgå som insats och att denna insats 

nu har ökat då den ses som obligatorisk för dessa barn. Camilla och Jasmin talar om att 

Trappan är en bra modell som de använder och i deras kommun är det tio socialsekreterare 

som är utbildade och utgör ett ”Trappanteam”. Camilla berättar också om ett alternativ till 

Trappan som finns att tillgå i kommunen. De arbetar även med en insats som heter Barn I 

Grupp (BIG). Ytterligare ett annat alternativ som uppgavs av alla intervjuade, var insatser 

med personligt stöd, exempelvis familjebehandlare både inom och utanför socialtjänsten. Med 

Maria kom vi att tala om kommunens resurser och hon berättade att deras barnverksamhet har 

fått mer resurser under åren och har utvecklats från att i början enbart ha bildterapi, till att ha 

flera olika terapeutiska metoder att tillgå nu efter lagändringen.  

Det kan vara en, det vet inte jag //…// en effekt av lagstiftningen, men mer resurser har dom fått (Maria). 
 

En annan insats, som Jasmin nämner efter lagändringen, är en umgängesverksamhet där 

möjligheten finns till en kontaktperson om föräldrarna har för stora och för svåra konflikter, 

att de inte bör träffa varandra. Då kan denna kontaktperson lämna och hämta barnet på neutral 

plats så att föräldrarna slipper att träffa varandra. Dessutom kan kontaktpersonen närvara vid 

umgänget mellan barn och förälder om så behövs. 
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Arbetsförändring på grund av uppmärksamhet kring dessa barn efter lagändringen 

Jasmin, Jonna och Camilla i kommun B tyckte att barnen som bevittnat våld uppmärksammas 

mer nu än tidigare. De var dock tveksamma till om det är lagändringen i sig som påverkat 

arbetet, utan uttryckte att det nu är ett större fokus på de barn som utsätts för våld och kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. Dessutom talade de om det faktum att vi nu har mer 

kunskaper om hur dessa barn drabbas av att leva i en familjekonstellation där våld 

förekommer, vilket i sin tur leder till att dessa barn uppmärksammas mer. Jasmin talade om 

att det också märks mer i domstolarna nu, då barnen ses som brottsoffer och genom att en del 

barn blir tilldömda skadestånd.  

så märker man ju mycket i domstolarna och sånt också //…// implementerar även i domstolarna så att barn 
även kan bli tilldömda skadestånd genom att dom blir dömda som //…// brottsoffer idag också (Jasmin). 

 

Jonna talade om att politikerna uppmärksammat målgruppen, barn som bevittnat våld, vilket 

hon menar gör att det ställs krav på att dessa barn uppmärksammas utifrån lagen.  

Det kan jag tänka att det har att göra med att politikerna som ju är våra uppdragsgivare, är medvetna om att 
detta krav, vi skall beakta det här. 

 

Camilla talade om att våld i nära relationer överlag har uppmärksammats mer efter 

lagändringen, vilket hon diskuterade om att detta medfört ökade resurser till att starta 

kvinnofridsteamet som ska jobba med kvinnan och med mannen i ett samarbete med dem som 

utreder barnet. Vidare beskriver hon att detta gör att man uppmärksammar hela familjen, man 

får en helhetssyn på familjen. Jasmin talar om helhetssyn på barnen när hon beskriver BBIC 

som ett instrument som ”lyfter barnet” i utredningen vilket i sig ökar uppmärksamheten. 

Maria påtalar dock problemet med begränsade resurser då hon menar att alla som behöver 

stöd inte får det. 

 Dom som uppmärksammas dom har så att säga möjligheter, men det är så, skulle alla barn som har  

 bevittnat våld, uppmärksammas i det här området så skulle inte barnverksamheten räcka till (Maria). 
 

Remitteras barnen vidare i större utsträckning efter än före lagändringen 

Maria och Jasmin uppger att de inte remitterar vidare i större utsträckning efter lagändringen, 

och Maria resonerar utifrån att BUP har förändrats och har nu fått en tremånadersgaranti, 

vilket innebär att de kan ta emot barn i en snabbare takt. Camilla å sin sida anser att de absolut 

remitterar vidare eftersom uppmärksamheten på målgruppen ökat i och med 

brottsofferstatusen. Jasmin menar att då Trappan är en väldigt bra samtalsmodell så behovet 
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av att remittera vidare just barn som har bevittnat våld ansåg hon inte vara nödvändigt. Ifall de 

fall vidare remittering var nödvändigt, bestod problematiken inte enbart av bevittnandet av 

våld utan av större dignitet, var mer komplext, något som sitter djupare.  

Att man remitterar vidare till BUP kan ju ha andra orsaker och att det oftast sitter djupare på nåt vis, att det 
är andra saker som barnen har varit med om också tidigare i livet. 

 
 
Om socialsekreterarnas önskemål inför framtiden i arbetet för barn som bevittnar våld 
 
I intervjuerna framkom flera olika tankar om framtiden för arbetet omkring barn som bevittnat 

våld. Jasmin tog upp att byråkratin borde bli mindre krånglig i politiskt styrda organisationer 

för att underlätta samarbete med andra myndigheter runtomkring dessa barn och familjer, men 

också för att underlätta samarbetet inom den egna organisationen. En annan tanke som flera 

av de intervjuade tog upp under intervjuerna, var att den misshandlade mamman skulle få en 

möjlighet till någon form av ekonomiskt bistånd i det akuta skedet. Istället för som idag att 

under krisen behöva tänka på att betala räkningar och hitta någonstans att bo. Detta skulle 

innebära att mamman skulle kunna fokusera på sig själv och på sina barns behov under krisen 

och ges möjlighet till en nystart i livet, istället för att gå tillbaka till den misshandlande 

partnern eftersom ekonomi och boende blir för stort problem i situationen. Mammorna får en 

chans till att hämta kraft för att komma vidare på bästa sätt och att inom en överskådlig 

framtid kunna ”inta sin föräldraroll till fullo.” 

Vi säger att pappa slår mamma, för det är ändå det som är mest vanligast, och man exempelvis tvingar 
mamman att, tvingar och tvingar, men säga ”att du måste skydda ditt barn från det här, det här barnet får 
inte växa upp under //…// förhållanden där hemma” och säger då till mamman att ”du måste flytta med 
barnet” och man får iväg mamman med barnet samtidigt som den här mamman ska försöka jobba och få in 
ekonomin och samtidigt ska hon finnas där för barnet som säkert behöver mycket stöd i det här. Man ställer 
så stora krav på dom här familjerna som de här förekommer i. Ibland önskar man att man skulle ha ett bättre 
samarbete med tillexempel arbete och försörjning, att dom första månaderna de kan få någon form av 
ekonomiskt bidrag eller nånting och kunna sjukskriva sig för att kunna, ja, reda ut det som behöver redas ut 
hemma. Och kunna ge barnen det stöd dom behöver, och detta är väl en sak som jag har tänkt på väldigt 
många gånger, att man skulle kunna om resurserna fanns. Man skulle kunna, om resurserna fanns, ge 
familjerna istället för att ställa så himla mycket krav på dom. Det är ofta en stor orsak till att mammorna går 
tillbaka till dom slående männen( Jasmin). 

 

Ovanstående förstärktes av Marias önskemål, då hon uttryckte att mammorna skulle få en 

egen socialsekreterare som utredde hur våldet ser ut, hur påverkad av våldet mamman är och 

hennes behov av stöd.  Hon menade att det stöd mammorna får idag via kvinnorådgivningens 

stöd och hjälpverksamhet inte räcker till, då många av dessa mammor är väldigt ensamma.  

 I motsats till detta menade Camilla att det läggs för mycket fokus på kvinnan och 

kvinnovåldet, så att fokus flyttas från barnet som bevittnat våld. Hon önskade att 

socialsekreterare inte glömmer bort att våga fråga om våldet och att barnperspektivet skall 
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vara styrande. Hon önskar att socialsekreterare vid barnutredningar skulle ”bli bättre” på att 

tala med barnen om deras situation, samt att de skulle få möjlighet till lite mer tid i varje 

enskilt ärende. Dessutom önskade flera av de intervjuade att fokus verkligen fick ligga på 

barnet som bevittnat våld och inte överskuggas av kvinnovåldet.  

Jag var på en föreläsning bara förrförra veckan //…//  men då blir det, kvinnovåld och så blir det att men va 
fasiken skulle vi inte prata om dom utsatta barnen (Camilla). 

 

 Jonna som anser att Trappan är en mycket bra samtalsmodell önskar att den skall utvecklas 

om bättre utredningsinstrument. Hon ser fram emot att det planerade Barnahuset i kommunen 

kommer igång och ser det som något mycket positivt, då barnen som bevittnat våld inte 

behöver berätta sin historia flera gånger. Eftersom det finns professionell expertis samlad i 

Barnahuset för att kunna bemöta dessa barn på bästa sätt. 

//…// det tror jag kommer att bli jättebra för där tror jag att verkligen att man kommer att och underlätta 
väldigt mycket för dom här barnen, som slipper gå och sitta och berätta hos polisen det här och sedan sitta 
hos BUP och berätta, utan det blir verkligen barnfokus. Att vi liksom skyddar dom och att vi blir specialister 
där på att verkligen bemöta det här ännu mer. Vi är ju det, vi som jobbar här, men det blir ännu mer riktat 
tror jag på Barnahuset. Så det tror jag kommer var en jättevinst (Jonna). 

4.2. Analys av resultatet 

I denna uppsats har vi fokuserat vår analys genom begrepp hämtade från Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och från teori om risk- och skyddsfaktorer. Vi har först 

syntetiserat resultatet från varje tema/intervjufrågeområde för att sedan tolka resultatet med 

teorierna. För att kunna diskutera har vi även analyserat vårt resultat med den tidigare 

forskning som finns inom vårt område. Först sammanfattningar om våra teorier, vi börjar med 

den utvecklingsekologiska modellen sen följer risk- och skyddsfaktorer:  

Makronivå  - Samhällsstrukturer och värderingar. Den övergripande nivån där man finner 

samhällsvärderingar till exempel samhällets värderingar för barns utveckling, kultur och 

normer, samt politiska beslut återfinns här, liksom lagändringar. Dessa påverkar de 

underliggande nivåerna. 

Exonivå – Organisationer, arbetsplatser, myndigheter, skola, Socialtjänstens arbete och 

möjligheter till socialt stöd för barnet och familjen återfinns på exonivå. Förhållanden som 

ligger utanför de miljöer som barnet har direkt kontakt med, vilka har betydelse för barnets 

levnadsbetingelser.  

Mesonivå – De samspelsfaktorer i familj och miljö som barnet ingår i. Består av många olika 

mikrosystem och interaktionen mellan dessa påverkar barnets mesosystem. Dessutom finns 

uppfattningar om krav och förväntningar mellan de olika miljöerna. 

Mikronivå  – Mittpunkten i systemet är individen själv. I vårt fall barnet som bevittnat våld. 
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Riskfaktorer  – En händelse, egenskap, förhållande eller en process som ökar ett 

normbrytande beteende i barndomen. Finns på olika nivåer, hos individen/barnet så som 

egenskaper, dysfunktionella anpassningsstrategier barnet utvecklar, hos familjen så som 

avsaknad av positiva förebilder, att familjevåldet hemlighålls (normer), hos föräldrarna så 

som missbruk, arbetslöshet, psykisk sjukdom.  

Skyddsfaktorer – Egenskaper och förutsättningar hos barnet som skyddar och motverkar 

riskfaktorernas inverkan. Det kan vara att barnet har tillgång till en stabil känslomässig 

relation med en vuxen person under sin uppväxt. Det kan också vara en egenskap barnet 

besitter, som reglerar, förbättrar och förändrar barnets sätt att agera på och anpassa sig till sin 

situation, exempelvis barnets temperament eller hur barnet hanterar stress och påfrestning. 

 

Antal år i socialtjänsten, och antal år arbetat med barn som bevittnat våld 

I resultatet finns socialsekreterare som arbetat både längre och kortare tid, mellan 1 till 38 år 

och de har arbetat med barn som bevittnat våld mellan 1 till 28 år. Alla har inte arbetat före 

lagändringen. 

 Socialsekreterarna hör till den nivå som Bronfenbrenner kallar exosystemet där vi finner 

till exempel hälso- och sjukvård, föräldrars arbetsplatser och liknande organisationer. När vi 

tänker kring risk- och skyddsfaktorer så innebär att ju längre erfarenhet, desto större 

kontaktnät har socialsekreteraren hunnit skaffa sig. Vi finner det vara väsentligt att 

socialkontor som möter de barn som bevittnat våld har både erfarenhet och aktuella kunskaper 

i sin personalstyrka. Alltså att det bör finnas både de som arbetat länge och de som har 

socionomutbildningen nyligen avklarad. Det är dessutom av stor vikt att vidareutbildningar i 

ämnet utvecklas och kommer socialsekreterare tillgodo. 

 Den forskning vi har beaktat i detta arbete har inte tagit upp något om erfarenhet hos 

socialarbetare/socialsekreterare, men vi har heller inte haft sökord i litteratursökningen som 

uttrycker detta.  

 

Utbildning 

Vi frågade socialsekreterarna om de hade särskild utbildning när det gäller barn som bevittnat 

våld. Resultatet visade att ungefär en tredjedel uppgav att de hade sådan, dock var den 

utbildning de beskrev enstaka utbildningsdagar, kurser och seminarium. En socialsekreterare 

berättade för oss att det bara finns en enda högskoleutbildning på 5p. Flera socialsekreterare 

ansåg att det är för lite utbildning i ämnet både under och efter socionomutbildningen.  
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 Högskolelagen (1992:1434) styr hur utbildningsplanerna utformas på Sveriges Högskolor 

och universitet. Våra lagar och regelverk hör till den nivå Bronfenbrenner kallar 

makrosystemet. Socialsekreterarna (exonivå) uttalar ett behov av särskild utbildning inom 

ämnet barn som bevittnat våld, både om hur man på bästa sätt utreder och om vilka behov 

barnen har. Vi kom också att resonera omkring anställningstidens betydelse för kunskaperna 

hos socialsekreterarna där kort tid som anställd (nyutexaminerad) kan innebära att man har 

med sig teoretiska kunskaper medan lång tid som anställd kan innebära erfarenhetsbaserade 

kunskaper.  

 Kunskaper om risk- och skyddsfaktorer är viktiga i arbetet med dessa barn, för att deras 

utveckling skall bli så gynnsam som möjligt, vilket även forskningen visar (Andershed & 

Andershed, 2008; Ashkar & Kenny, 2009).  

 

Handlingsplan 

I vårt resultat framkommer det att det inte alltid finns en handlingsplan/riktlinje i 

kommunerna, varken före eller efter lagändringen, för att kunna möta de barn som har 

bevittnat våld på ett likartat sätt som det finns för barn som själva utsatts för våld. Det var ett 

stort antal socialsekreterare, 37 procent, som inte visste om det fanns handlingsplan eller ej, 

varken före eller efter lagändringen. Eftersom handlingsplanerna vägleder arbetet på 

socialkontoren kom socialsekreterarna att tala om ärendedragningar. På respektive 

socialkontor hade man ärendedragningar minst en gång var fjortonde dag där det fanns stora 

behov av att diskutera varje enskilt barn och dess behov av stöd och insatser på alla plan.  

 Sett ur Bronfenbrenners perspektiv ser vi att en handlingsplan/riktlinjer, uttryckta explicit 

för målgruppen, kan vara till hjälp för socialsekreterarna när de utreder barnen som bevittnat 

våld. Detta för att kunna utreda barnets behov (mikronivå), föräldrarnas förmåga att tillgodose 

barnets behov (mesonivå) vilket gör att socialtjänstens uppdrag med att tillgodose barnets 

behov av eventuellt skydd och stöd (exonivå) när omsorgsförmågan brister hos föräldrarna. 

Samverkan mellan olika myndigheter sker också på Regeringens beslut om förtydligande i 

lagstiftningen (makronivå), som avser att skydda och stödja dessa barn, är ett verktyg för 

socialtjänstens arbete, och handlingsplaner är därför nödvändiga för att uppnå ett likartat 

arbete i kommunerna.  

 Även tidigare forskning talar om vikten att samverkan och påvisar att när dokumentationen 

hos polisen är noggrann och tydlig, när det gäller kvinnovåld och om barn finns i familjen 

samt när socialtjänst och polis har ett starkt samarbete, så får även barnen som bevittnat våld 

stöd (Fantuzzo m.fl., 2007).  
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Hur arbetade socialsekreterare före lagändringen och vilka insatser erbjöds 

Innan lagändringen var det en lite mer än hälften av socialsekreterarna, nästan 60 procent, 

som uppgav att de har haft tillgång till Trappan-samtal att erbjuda som krisbearbetning till 

barn som bevittnat våld. Resultatet från enkäterna visade att det fanns flera andra insatser att 

tillgå, verksamheter riktade till både familjen och det enskilda barnet. Det fanns 

gruppverksamheter och verksamheter med individuellt stöd. Barnahus/Barncentrum startade 

år 2005 för att öka samverkan mellan olika myndigheter i syfte att barn som utsatts för våld 

inte skall behöva berätta sin historia flera gånger för olika myndighetspersoner, och vid behov 

bli medicinskt undersökt och eventuella skador kan dokumenteras. Barnet sätts i fokus och 

slipper därmed utredas och förhöras på till olika myndigheter. Barnahusen kan ge både skydd, 

stöd och behandling på samma ställe.  

 Bronfenbrenners modell bidrar här till att vi ser hur de olika delarna i systemet samverkar, 

men även att de olika systemen på samma nivå samverkar. Det enskilda barnet (mikronivå) 

som bevittnat våld (mesonivå) upptäcks av samhället på olika nivåer, forskaren (exonivå) 

sammanställer vad som är skadligt och vad som är bra för barnen, det vill säga risk- och 

skyddsfaktorer. Medan socialtjänsten (exonivå) påbörjar ett arbete med att finna metoder och 

modeller för att kunna skapa skyddande faktorer i barnets miljö. Forskningen påverkar också 

samhället i stort, våra normer och värderingar (makronivån) när barnen som bevittnat våld 

erkänns som offer för brott. Barnahusen samlar olika myndigheter (exonivå) för att barnen 

skall i så liten grad det är möjligt utsättas för påfrestande utredningar. Barnahusen utgör på så 

sätt en skyddsfaktor för det enskilda barnet.  

 Tidigare forskning påtalar vikten av insatser för dessa barn, då följderna för barnen i en del 

fall kan bli svåra. Normbrytande beteende som börjar tidigt i barndomen tenderar att bli 

bestående för en del barn, där det brister i skyddsfaktorer både i miljön runt barnet och/eller 

på grund av barnets egna egenskaper (Andershed & Andershed, 2008; Ashkar & Kenny, 

2009) 

 

Hur arbetar socialsekreterare efter lagändringen och vilka insatser har de att tillgå, och 

Om eventuell förändring i arbetet efter lagändringen (enligt frågan i enkäten) 

Efter lagändringen uppgav nästan 89 procent av socialsekreterarna Trappan-samtal som 

insats, vilket är en ökning med cirka 32 procent.  Även de andra insatserna har ökat; annan 

remiss (47 procent), BUP (11 procent), Barnahus/Barncentrum (57 procent). En insats hade 

dock minskat, Nätverksarbete/Nätverksterapi (-19 procent), men med bakgrunden att det före 

lagändringen var sex socialsekreterare som uppgav detta, medan efter lagändringen var det 
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fem som uppgav nätverksarbete/nätverksterapi som insats, kan vi inte säga att det har 

utvecklats i någon riktning egentligen. Vid intervjuerna nämner flera av socialsekreterarna 

BBIC som ett bra instrument i deras utredningsarbete, då det strukturerar arbetet och hjälper 

socialsekreterarna att inte glömma bort att ställa de frågor som bidrar till en mer komplett 

utredning. Umgängesverksamhet med kontaktperson som en insats, för barn där föräldrar inte 

kan mötas av olika orsaker efter en separation, tog några socialsekreterare upp vid 

intervjuerna.  

 BBIC är ett instrument som, förutom att barnets röst skall bli hört, har intentionen att se till 

hur de olika systemen i barnets omgivning fungerar. Här tänker vi att likt Bronfenbrenners 

modell så är detta av stor vikt, för att kunna stärka både barnet och dess omgivning och att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Dessutom kan BBIC innebära att barnets rättssäkerhet 

stärks och att barnet vid eventuell rättsprocess kan komma att erhålla brottsskadeersättning. 

Det krävs licens från socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC och 

detta kopplar vi till makronivån i Bronfenbrenners modell. På så sätt förändras 

förhoppningsvis även normer i samhället (makronivå), där barn som bevittnat våld ses som 

brottoffer. Umgängesverksamheten är ett sätt att stärka upp i barnets mesonivå då relationen 

mellan föräldrarna är problematisk. 

 I tidigare forskning finns erfarenheter där lagstiftning föregått utvecklingen av insatser 

vilket gjorde att barn som bevittnat våld inte bara blev utan insats, utan också att de inte blev 

rapporterade till en myndighet som skulle handlägga dessa ärenden (Edleson m.fl., 2006). 

Ibland pågår samhällsutvecklingen i samma takt som lagstiftning som vid sett i Sydafrikas 

grundlagsreform, vilken har lett till stora förändringar i hela samhället när det gäller 

människors, familjers och barns villkor, medan det i andra samhällen tar mycket längre tid, 

exempelvis här i Sverige där barns utsatthet uppmärksammats sedan 1970-talet, men där 

lagstiftning har dröjt till 2000-talet (Sloth-Nielsen & Van Heerden, 2003; Eliasson & Ellgrim, 

2006). Tidigare forskning finner, likt några av socialsekreterare vi intervjuade, att medling 

och umgängesverksamheter kan stärka barnets rättigheter till båda föräldrar samtidigt som 

mammorna får stöd i att våga låta barnen träffa pappan (Allison m.fl., 1987, refererad i 

Geffner & Pagelow, 1990; Pagelow, 1984: Haddix,1996) 

 

Arbetsförändring med att uppmärksamma dessa barn efter lagändring 

Studien visar att barn som bevittnat våld uppmärksammas mer nu än tidigare, men 

socialsekreterarna säger också att det är just själva uppmärksamheten som är större än själva 

lagändringen i sig. Socialsekreterarna menar att deras roll påverkas av lagförändringen till en 
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viss del, samtidigt som de anser att det är uppmärksamheten som nu riktas mot dessa barn 

som har den största påverkansfaktorn. Socialsekreterarna påtalade att det är den ökande 

forskningen om barn som bevittnar våld som gör att barnen uppmärksammas mer. 

Brottsofferstatusen gör att domstolarna kan tilldöma barnen skadestånd, även detta gör att 

barn som bevittnat våld får mer uppmärksamhet. Våld i nära relationer har också fått mer 

uppmärksamhet, vilket medfört att resurser tilldelats till att starta kvinnofridsteam. Detta har i 

sin tur medfört att fokus på barnen har stärkts då de barnutredande socialsekreterarna kan 

fokusera enbart på barnets behov. 

 Bronfenbrenners modell erbjuder ett helhetsperspektiv, där vi ser att uppmärksamheten, 

när det gäller risk och skyddsfaktorer för barnen (mikronivå) som lever med familjevåld 

(mesonivå), har genom forskningsresultat påverkat samhället (exonivå), som i sin tur har 

påverkat politikerna och lagstiftaren (makronivå), vilket utmynnat i en lagändring 

(makronivå). Lagändringen påverkar i sin tur domstolen, socialtjänsten och socialsekreteraren 

(exonivå) i arbetet med det utsatta barnet för att i familjen (meso) öka dess skydds- och 

minska riskfaktorer. Uppmärksamheten kan därför sägas påverka synen på barnet ur ett 

helhetsperspektiv, och visar hur barn står i ett intimt förhållande till sin omgivning så som 

Bronfenbrenners modell visar.  

 Forskning om de barn som bevittnar våld har ändå lyckats förändra livsvillkoren för 

barnen, dels genom att den görs och våra kunskaper ökar, men också genom att den påverkar 

samhällen och lagstiftningar världen över (Edleson m.fl., 2006; Bancroft m.fl., 2005; 

Choudhry & Hill, 2007). Organisationer som BOJ och BRIS påverkade genom ett projekt 

”Barn som kriminalitetens offer” där de gav stödsamtal till barn som bevittnat våld, vilket 

ledde till att Kommittén mot barnmisshandel påbörjade arbetet med den lagstiftning vi nu har, 

när det gäller barn som bevittnat våld (SOU 2001:72). 

 

Remitterar barnet vidare i större utsträckning efter än före lagändringen 

Barnen som remitterades vidare både före och efter lagändringen hade oftast inte enbart 

bevittnat våld, utan att dessa barn hade varit med om flera händelser utav större dignitet. 

Vilket gjorde att dessa ärenden dessutom var mer komplexa, och där socialsekreterarna ansåg 

att det behövdes omfattande insatser. Över hälften av socialsekreterarna uppgav att de inte 

remitterar vidare i någon större utsträckning efter lagändringen. Några av socialsekreterarna 

hänvisar till en förändring i arbetet hos BUP, vilket innebär kortare köer, och resonerade om 

att det skulle kunna vara en följd av lagändringen.  Vårt enkätresultat visar att 

socialsekreterarna använder BUP i högre utsträckning efter än innan lagändringen. Antal 
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socialsekreterare som svarat att de använder sig av BUP efter lagändringen motsvarar en 

ökning med 20 procent i jämförelse med innan. De övriga insatser som nämndes av 

socialsekreterarna när vi frågade om vart de remitterade vidare, var insatser inom den egna 

förvaltningen i olika verksamheter så som Trappan, Familjestöd i öppenvård, Barnets Rum 

eller till andra behandlingsteam knutna till Socialtjänsten.  

 Remittering mellan utredande socialsekreterare och de beslutade insatserna pågår i det 

Bronfenbrenner kallar exosystemet, även de som är inom en annan myndighet eller 

organisation som BUP. När det gäller barn som har mångfaktoriell belastning i sin miljö 

behöver ofta en djupare och mer varaktig lösning än socialtjänstens insatser, där fyller BUP 

en funktion då kuratorer, psykologer och läkare finns att tillgå. Här har kötiderna minskat på 

grund av organisatoriska (makronivå) orsaker vilket gör att fler barn fått tillgång till detta. 

 Här finner vi inget i vår tidigare forskning att analysera med. 

 
Socialsekreterarnas önskemål inför framtiden i arbetet för barn som bevittnar våld 

När vi talade om vad socialsekreterarna fritt kunde önska sig i framtiden i arbetet med barn 

som bevittnat våld, kom tankar kring att lösa upp krånglig byråkrati och tankar kring 

samverkan med andra myndigheter upp. Mammorna borde kunna få ett krisstöd som innebar 

ekonomiskt bistånd, eventuell sjukskrivning, hjälp med bostadsfrågan för att kunna fokusera 

på sig själv och sina barn. Detta för att kunna ”starta om i livet” och mammorna inte behöver 

lägga all energi på att lösa ovanstående grundläggande behov i en fas där energin behövs till 

annat. Vidare uppkom önskemål om att man i utredningar ska bli bättre på att ”våga ställa” 

frågor.  Socialsekreterarna önskade ganska enhälligt att organisationen skulle struktureras så 

att barn och kvinnor som utsatts för våld skulle utredas var för sig, detta för att fokus på 

barnet inte skulle ”komma bort”.  

 Det man önskade sig innebär att för att en förändring i önskad riktning skall ske, så bör 

flera myndigheter (exonivå) samverka över de egna gränserna, exempelvis försäkringskassa, 

socialtjänst, polis, bostadsföretag och arbetsförmedlingen. SoL 5:1a (makronivå) påtalar att 

socialtjänsten skall samverka med andra myndigheter, detsamma finns i polislagen (1984:387) 

men ett problemet kan vara att olika faktorer påverkar förhållandet i samverkan mellan dessa 

myndigheter. Det är på makronivå som de olika kulturer och kunskaper, vilka vägleder 

organisationer i hur arbetet med barn skall bedrivas, detta påverkar även samverkansarbetet. 

För att samverkan skall fungera och bli effektiv behöver de kulturella skillnaderna, 

kunskapsskillnaderna och organisationernas värderingar identifieras, lyftas fram och 

diskuteras för att samverkan skall kunna förbättras. Samverkan kan ses som en skyddsfaktor 
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och bristen på samverkan kan bli en sorts riskfaktor för det enskilda barnet sett ur ett 

helhetsperspektiv. Barnahusen/Barncentrum är ett exempel på samverkan mellan de olika 

myndigheter som samverkar kring utsatta barn, där barnet blir placerad i fokus, liksom i 

Bronfenbrenners modell.  

 Tidigare forskning har också uppmärksammat behovet av samverkan i syfte att möta 

behoven hos brottsutsatta barn (Fanuzzo m.fl., 2007; Frisk, 2003).  

 
Sammanfattande analys och tolkning: 

Utbildning, handlingsplaner och samverkan är återkommande i vårt resultat och analys.  

Utbildning i tillexempel Trappan-samtal påverkar på så sätt att det finns fler som kan ge 

denna insats och därmed får fler barn tillgång till detta verktyg i att hantera sin livssituation. 

Socionomutbildningen borde enligt socialsekreterarna innehålla obligatoriska moment om 

barn som bevittnat våld. När det gäller handlingsplaner så framkom att polis och socialtjänst 

på något sätt borde ha gemensamma planer när det gäller de barn som bevittnar våld, detta för 

att öka skyddet för de barn som lever i riskmiljöer. Barnahus och kvinnofridsteam var olika 

specialiseringar som socialsekreterarna fann vara av vikt i arbetet med utsatta barn. 

 Barnen som växer upp i familjer där våld förekommer saknar ofta positiva vuxna 

förebilder. I hemmiljön misslyckas ofta föräldrarna med att ge barnen kunskap om vad som är 

ett normalt och acceptabelt beteende. De kan ofta bli växa upp utan erfarenheter som är 

nödvändiga för att kunna mogna och fatta egna beslut. Barnet kan ofta även sakna positiva 

förebilder då det gäller hälsosamma nära relationer. Det är svårt att utveckla positiva och 

sunda relationer om man växer upp i en denna miljö. I miljöer där våld förekommer 

undertrycks och förvrängs känslor i stor utsträckning. Ofta talar man inte om känslor 

överhuvudtaget. Barnet lär sig att hålla tillbaka sina känslor, vilket i sin tur kan leda till att de 

slutar att känna något alls. Barnen i dessa miljöer tar väldigt tidigt på sig en vuxenroll och 

brukar inte enbart överta ansvaret för olika sysslor som den vuxne normalt utför, utan de 

agerar även ställföreträdande förälder gentemot både sina egna föräldrar och sina eventuella 

syskon. I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell beskrivs om interaktionen mellan de 

olika systemen. Den visar att man inte kan förstå ett barns utveckling utan att ta hänsyn till det 

sammanhang barnet befinner sig i. Det pågår hela tiden ett ömsesidigt samspel mellan barnet 

och de föränderliga miljöer, det samhälle och den tid där barnet ifråga lever. När vi talar om 

barn som lever med familjevåld, sett ur Bronfenbrenners modell, blir det tydligt att detta 

samspel kan få en mängd störningar och ibland ha en total avsaknad av samspel.  
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4.4. Slutsatser och diskussion  

Vi hade två frågeställningar som utgångspunkt i denna uppsats, där syftet var att undersöka 

om socialtjänstens insatser har förändrats på grund av lagändringen och om lagändringen 

möjligen har haft någon betydelse för utvecklingen av skyddsfaktorer och undvikande av 

riskfaktorer för de barn som bevittnat våld. Vi ämnar här diskutera våra slutsatser genom att 

besvara våra frågeställningar. 

 

• Vilka insatser ger socialtjänsten för att minska risken och öka skyddet för barn som 

bevittnat våld, innan respektive efter lagändringen? 

Idag försöker alla kommuner klara av att erbjuda stöd och hjälp inom den egna 

organisationen, trots att det ibland kan finnas bättre alternativ utanför kommungränsen, detta 

enligt ”Slutrapport från en nationell tillsyn 2008–2009” (Andersson m.fl., 2009). I vår studie, 

liksom i studien ”Anmälningarna som försvann” (Frisk, 2003) framkom brister i samverkan 

mellan de olika myndigheter som har med barn som bevittnat våld att göra. Frisk fann att det 

förelåg brister i kontakten mellan polisen och socialtjänsten. Av de polisanmälningar som 

rörde misstänkta fall av mäns våld mot kvinnor som ingick i den studien och där det framgick 

att barn varit närvarande vid misshandeln, kom endast en tredjedel till socialtjänstens 

kännedom. Frisk drog slutsatsen att rutinerna hos polisen och socialtjänsten brister, vilket 

leder till att barn inte får det skydd och stöd som de behöver och har rätt till i detta avseende. I 

vår studie framkom det önskemål om ett bättre samarbete mellan de olika myndigheterna som 

finns inblandade när det gäller barn har bevittnat våld. Enligt en utvärderingsstudie av 

Barnahus/Barncentrum, kan man se att stödet till utsatta barn och att barns ställning i 

rättsprocessen har stärkts, men att det har gått alldeles för kort tid för att man ska kunna 

påvisa några mätbara effekter enligt Barnombudsmannens hemsida (Nyheter & reportage 

2008-03-07).  

 Att samverka med andra berörda verksamheter i dessa svåra situationer kan vara avgörande 

för att förutsättningarna blir positiva för barnet och dess förälder, påpekades också av 

socialsekreterarna i vår studie. I vårt resultat underströk speciellt en av socialsekreterarna 

vikten av närheten mellan olika organisationer och påtalade att det borde vara mindre 

byråkrati i politiskt styrda organisationer, för att underlätta samarbete med andra myndigheter 

runtomkring dessa barn och familjer, men också för att underlätta samarbetet inom den egna 

organisationen. Något som också framkom i resultatet var behovet av att mamman skulle få 

en paus mitt under den akuta krisen, då hon lämnat den misshandlande mannen, då det finns 



 56 
 

ett behov av att få ”landa”, istället för som idag att under krisen behöva tänka på att betala 

räkningar och hitta någonstans att bo. Vi anser, liksom socialsekreterarna, att detta skulle 

kunna innebära att mamman kunde fokusera på sig själv och på sina barns behov under 

krisen. Mamman ges möjlighet till en ny tryggare tillvaro, istället för att gå tillbaka till den 

misshandlande mannen, eftersom ekonomi och boende kan bli ett stort problem att lösa i 

krissituationen.  

 Vi ser tydligt att socialsekreterarna nu har fler insatser att tillgå till barnen som bevittnat 

våld, men förstår också att det är en utveckling som inte helt enkelt är kopplad till 

lagändringen 2006/2007, utan är ett resultat av den uppmärksamhet som riktats mot 

målgruppen i och med att forskningen uppmärksammat problemen. De insatser som finns är 

framförallt Trappan-modellen och att det skett en ökning av remitteringen till BUP de senaste 

åren. Det vi kommit att fundera över är hur de här barnen får stöd efter att Trappan-samtalen 

är avslutade. Räcker en samtalsserie bestående av 3-8 samtal för att barnen ska hinna bearbeta 

den kris de har? Här tänker vi också på att socialtjänstens arbete skall vara evidensbaserat, hur 

blir det, då Trappan-modellen varken kräver certifiering eller har någon manual? Den 

förändring som BUP genomfört, vilken innebär kortare kötid för barn som varit med om svåra 

livssituationer, kan anses vara positivt eftersom BUP har tillgång till kuratorer, psykiatriker 

och psykologer i sitt arbete. Socialsekreterarna diskuterade att denna förändring kan ha varit 

en effekt av lagändringarna. Men då vi inte haft någon kontakt med BUP kan vi inte uttala oss 

om detta samband. 

 

• Hur resonerar socialsekreterarna om lagändringens betydelse för arbetet med barn 

som bevittnat våld när det gäller risk- och skyddsfaktorer? 

När vi sammanställt empirin i vår studie framkom att själva lagändringen inte ansågs som den 

faktor som förändrat arbetet med barn som bevittnat våld. Däremot kan vi dra slutsatsen att 

den har påverkat arbetet ändå. Detta stöder vi i det faktum att fler socialsekreterare angav fler 

sorters insatser efter lagändringen än innan. Detta med bakgrunden av att kunskaperna om 

dessa barns utsatthet funnits länge historiskt sett och att de på något sätt varit 

uppmärksammade i lagstiftningen, men ändå har dessa barn varit relativt osynliga när det 

gäller insatser ända tills just denna lagändring trädde i kraft. 

 Ett viktigt resultat i vår studie anser vi, är att socialsekreterare påpekade ett glapp i 

organisationen då det inte fanns någon som har ansvar för mamman när det gäller utredning, 

om våld i nära relationer. Detta kan innebära i förlängningen att barnutredningen inte får fullt 

fokus. När det gäller vår fråga om handlingsplaner framkom det att det i vissa fall fanns 
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riktlinjer/handlingsplaner för barn som bevittnat våld, men att dessa i övervägande fall var 

sammanskrivna med handlingsplaner/riktlinjer som var avsedda för att i första hand beskriva, 

tillvägagångssättet för att hjälpa och stötta den våldsutsatta mamman. Socialstyrelsen har 

ålagt socialtjänsten att upprätta planer för arbetet med just barn som bevittnat våld, vilket även 

de socialsekreterare vi undersökt tyckte att det fanns ett behov av att ha specifikt uttalat för 

målgruppen barn som har bevittnat våld.  

 BrL 4a som gäller barn som bevittnat våld, tillkom 2006, vilken ger barn som bevittnat 

våld rätt till ersättning då de bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten 

hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Lagen innebär att dessa barn numera 

ses som brottsoffer och kanske har detta gjort att dessa barn blivit mer synliga inom 

socialtjänsten. Det är dock en bit kvar, anser vi liksom flera källor vi nämnt i inledningen och 

bakgrunden. Där tror vi att det kan ha att göra med dels bristen på adekvata utbildningar för 

socialsekreterare, men också med den ekonomiska kris som Sverige just nu befinner sig i. 

Socialsekreterarna i studien uttryckte själva ett behov av att deras yrkeskår behöver djupare 

kunskaper om barn som bevittnat våld. En följd av kunskapsbrist kan innebära att ansökningar 

som inkommer till Brottsoffermyndigheten om ersättning, ofta är bristfälliga i sin 

dokumentation. Vilket i sin tur kan leda till att det inte går att fastslå om barnen har rätt till 

brottskadeersättning eller inte. Här ser vi att BBIC och dess (eventuella) utveckling om just 

barn som bevittnat våld kan fylla en viktig funktion, även att polisens dokumentation är 

avgörande för att kunna utgöra underlag för bedömning av rätten till brottsskadeersättning. 

 När det gäller framtida arbete i de kommuner vi har studerat uppges att flera 

kvinnofridsteam och kvinnofridsgrupper har startat upp eller kommer att startas upp inom den 

närmaste framtiden. Dess syfte är att stärka och hjälpa kvinnorna i läkningsprocessen, men 

också för att stötta dessa kvinnor i att inom en snar framtid kunna återupprätta sin föräldraroll, 

som en av socialsekreterarna uttryckte det.  

 Hur miljöerna kan länkas samman för att främja barnets utveckling, vilket kan förstås mot 

bakgrund av vårt resultat. Dels av de insatser som finns, men också samarbetet med 

föräldrar/förälder samt med övriga i barnets nätverk, men också av samarbetet med 

barnen/barnet eftersom de är med i processen och inte ska åsidosättas.  

4.5. Förslag för vidare forskning 

Det finns definitivt många intressanta ämnen att ta upp som förslag till vidare forskning inom 

detta område, dock finns det två förslag som vi upplever som angeläget. Det första är att 

försöka upprepa undersökningen som Kommissionen mot barnmisshandel gjort, om hur 
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många barns som beräknas leva under sådana familjeförhållanden att de är vittnen till 

familjevåld. Det saknas aktuella kunskaper om detta och skulle kanske kunna föra upp ämnet 

på ett mer aggregerat plan. Socialstyrelsens intention med föreskrifter om handlingsplan i 

socialtjänsten när det gäller barn som bevittnat våld, är att kartlägga barnen som bevittnat våld 

och särskilja dem från våldsutsatta kvinnor. Detta är viktigt att diskutera – här finns ju 

möjligheten att få fram aktuella siffror som visar hur många barn man ”vet” bevittnar våld! 

Mörkertalet kan på så sätt minskas. Det andra förslaget vi har och som uppkom i avsnittet om 

tidigare forskning under vår studie, men som informanterna aldrig talade om, är skolans 

uppmärksamhet på dessa barn som bevittnat våld. Finns det möjlighet för personalen att se 

dessa barn i skolsituationen, vilka tecken kan finnas på att dessa barn mår dåligt av 

situationen hemma, och vad skolan göra för att fungera som en skyddsfaktor i stället för en 

riskfaktor som bland andra Ashkar och Kenny (2009) skriver om? 

4.6. Egna reflektioner 

Vår slutsats är att barnen som har bevittnat våld är inte längre en bortglömd grupp människor, 

att ett engagemang från socialtjänsten finns, dock inser vi bristen i utbildning inom området, 

men att lagen till stora delar följs, det handlar dock fortfarande om den enskilde 

socialsekreterarens engagemang men det är också fråga om resurser. 

 Vi av erfarenhet från våra respektive praktikplatser är att familjevåld förekommer i alla 

samhällsklasser och oberoende av ursprung, som Mc Neely & Robinson-Simpsons forskning 

visade. Vi har också lärt oss att socialsekreterare i första hand ska se till barnets nätverk när 

barn lever i utsatta situationer. Lösningar ska främst sökas där, undantagen gäller då barnet 

behöver skydd från sitt nätverk, då nätverket blir en riskfaktor i sig. Att arbeta för barnets 

bästa är gemensamma nämnare för alla de yrkeskategorier som samverkar kring barn i 

familjer där barnet har bevittnat våld, detta anger de juridiska ramarna som redan finns. Olika 

projekt har visat på vikten och vinsten av samverkan, trots detta går förändringsarbetet i 

myndigheter och vårdorganisationer långsamt.  

 Vi har under arbetets gång stött på Kerstin Wigzells förslag i Lag om stöd för barn och 

unga (SOU 2009:68) där hon föreslår att alla lagar i SoL som rör barn och alla lagar i LVU 

ska föras samma i ett lagrum. Syftet är att stärka barnperspektivet inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Vi författare har lite olika åsikt om detta förslag. Ett problem vi ser här, utan 

att ha läst förslaget från pärm till pärm (720 sidor), är att SoL är en ramlag medan LVU är en 

speciallag. Ramlagar lämnar stort handlings- och tolkningsutrymme medan speciallagar är 

mer styrande. Hur kommer då de bestämmelser som finns i speciallagarna idag att i framtiden 
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användas? Kommer man att ”LVU:a” barn i större utsträckning, mer godtyckligt kanske? Men 

vi ser att en samlad lagstiftning även kan få positiva konsekvenser då det kan bli mer 

lättåtkomligt. 
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6. Bilagor 
Informationsbrev 
 

 
Har socialsekreterares arbete förändrats till följd av 
lagändringen kring hur barn som bevittnat våld bör 

uppmärksammas? 
 
 
Hej 
 
Vi heter Carina Donselius och Linda Holländer och är två studenter som läser åttonde och 
sista terminen på Ersta Sköndal Högskolas Socionomutbildning. Äntligen är det dags för oss 
att arbeta med vår C-uppsats, där vi vill undersöka om socialsekreterare upplever att 2007 års 
lagändring, SoL § 5:11, 3 stycket, har förändrat arbetet med barn som bevittnat våld.  
 

Socialtjänstlag (2001:453), 5 kap. Särskilda bestämme lser för olika grupper 
Brottsoffer 
11 §  

• Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. 

• Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. 

• Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag 
(2007:225). 

 
Vi ämnar dels göra en enkätstudie för att ta reda på om socialsekreterares arbete har 
förändrats efter lagändringen, dels intervjua socialsekreterare som har erfarenhet av arbetet 
före och efter lagändringen, i syfte att bättre förstå hur arbetet förändrats om det har gjort det.  
 
Deltagandet i studien är självklart frivilligt och endast respondenternas yrkesroll samt 
arbetsort kommer att framgå i uppsatsen. Vid intervjuer gör vi en inspelning som förvaras så 
att endast vi har tillgång till dem och de förstörs efter att uppsatsen är godkänd på 
institutionen. De som deltar i studien får ta del av den när den är färdig och framlagd på 
institutionen. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Carina Donselius, 070-338 94 46, carina.donselius@student.esh.se 
Linda Holländer, 070-248 60 75, linda.hollander@lnctv.com 
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Enkät 
 
 Studie om socialsekreterares upplevelse om eventuell förändring i arbetet efter 2007 års lagändring, SoL § 5:11 

3st, om barn som bevittnat vålds rätt till stöd och hjälp.  
Enkäten ingår i ett examensarbete (c-uppsats) socionomprogrammet, Ersta Sköndal Högskola. 

Vi är tacksamma för att Du tar dig tid att fylla vår enkät! 
 

Fråga 1. Hur många år har du arbetat inom socialtjänsten? 
 
Svar: ________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2. Hur många år har du arbetat inom socialtjänsten med ärenden som gäller barn som varit/är 
utsatta för våld i nära relationer? 
 
Svar:_________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 3. Har du någon vidareutbildning i arbetet med att bemöta barn som bevittnat våld?  

o Ja  
o Nej 

Om ja, när fick du den?_________________________________________________________________ 
 
Fråga 4. Hade/har Er kommun en handlingsplan för arbetet med barn som bevittnat våld, före respektive 
efter lagändringen 2007? 

o Ja, både före och efter 
o Ja, endast före 
o Ja, endast efter 
o Nej, varken före eller efter 
o Vet ej 

 
Fråga 5. Enligt Din erfarenhet, anser du att arbetet förändrats på er enhet/sektion sedan lagändringen 
2007?  
 

o Ja 
o Nej 

Om ja, beskriv på vilket sätt?_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 6. Enligt Din erfarenhet, vilka insatser använde sig din kommun av när det gällde barn som 
bevittnat våld före lagändringen 2007. (Flera svarsalternativ är möjliga!) 
 

o Trappanmodellen 
o Nätverksarbete med nätverksterapi 
o Children are people too 
o Barnahus 
o Remitterade till BUP 
o Remitterade till annan utomstående verksamhet (precisera nedan vid annat) 
o Vet ej 

Annat: _________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Besvara frågorna med endast ett alternativ (om inte annat anges i frågan). Sätt ett kryss i det 
svarsalternativ du vill markera. Du är välkommen att skriva personliga kommentarer på de frågor där vi 
lämnat rader att skriva på. 
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Fråga 7. Enligt Din erfarenhet, vilka insatser använder sig din kommun av när det gäller barn som 
bevittnat våld efter lagändringen 2007. (Flera svarsalternativ är möjliga!) 
 

o Trappanmodellen 
o Nätverksarbete med nätverksterapi 
o Children are people too 
o Barnahus 
o Remitterar till BUP 
o Remitterar till annan utomstående verksamhet (precisera nedan vid annat) 
o Vet ej 

Annat: __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 8. Ser du någon annan förändring i ert arbete efter lagändringen, som inte gäller insatser, när det 
gäller barn som bevittnat våld?  
 

o Ja 
o Nej 

 
Om ja, beskriv i så fall vad? ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 9. Anser du att ni remitterar barnet vidare i större utsträckning nu än innan lagändringen?  
 

o Ja 
o Nej 

 
Om ja, beskriv i så fall vart?_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Är det något annat du vill tillägga i ämnet som kan vara av relevans för vår studie? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Vi tackar för din medverkan!  

 
Linda & Carina 

 
 
 

Här kan du lämna din mailadress om du vill ha ett exemplar av vår uppsats när den är klar, 

mailadress:_______________________________________________________________________________ 
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Intervjuguide 
Studie om socialsekreterares upplevelse om eventuell förändring i arbetet efter 2007 års 
lagändring, SoL § 5:11 3st, som handlar om barn som bevittnat vålds rätt till stöd och hjälp. 
Utförs av studenter termin åtta på socionomprogrammet, Ersta Sköndal Högskola. 
 

Bakgrundsfrågor att ställa vid inbokning av intervj u 
 
Fråga 1. Hur många år har du arbetat inom socialtjänsten? 
Svar: ____________________________________________________________________ 
 
Fråga 2. Hur många år har du arbetat med ärenden som gäller barn som varit/är utsatta för 
våld i nära relationer? 
Svar:_____________________________________________________________________ 
 
Fråga 3. Har du någon vidareutbildning i arbetet med att bemöta barn som bevittnat våld? Om 
ja, när fick du den? 

o Ja 
o Nej 

Svar:_____________________________________________________________________ 
 
Fråga 4. Hade/har Er kommun en handlingsplan för arbetet med barn som bevittnat våld, före 
respektive efter lagändringen 2007? 

o Ja, både före och efter 
o Ja, endast före 
o Ja, endast efter 
o Nej, varken före eller efter 
o Vet ej 

 
Frågor om Din erfarenhet av arbetet med barn som bevittnat våld 

 
• Hur skulle du beskriva att ni arbetade med dessa barn före lagändringen 2007. 
• Vilka insatser använde sig din kommun av när det gällde barn som bevittnat 

våld före lagändringen 2007. 
• Hur skulle du beskriva att ni arbetar med dessa barn efter lagändringen 2007. 
• Vilka insatser använder sig din kommun av när det gällde barn som bevittnat 

våld efter lagändringen 2007. 
• Anser du att ni remitterar ni barnet vidare i större utsträckning nu än innan 

lagändringen? Om ja, i så fall vart? 
• Ser du någon förändring i arbetet i er kommun med att uppmärksamma barn 

som bevittnat våld? Vad består den utvecklingen av?  
• Om du fick önska vad du vill, vad skulle du vilja förändra i arbetet inom 

socialtjänsten med barn som bevittnat våld?  
 

Intervjuguide, semistrukturerad 
 


