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Barndomen är broddens tid, den är åren mellan 

uppvaknandet och stråskjutningen… Vad man 

under dessa växtår måste undvara kan man inte 

senare förvärva, lika litet som man kan mista, 

vad man under denna tid har vunnit… Således 

befinner man sig själv på en plats på vår jord 

som man icke själv har utvalt. Växtmylla, 

omgivning, klimat, skötsel eller vanskötsel – allt 

detta är redan givet. Allt detta, som skall gripa 

så djupt in i vår levnad, finns där en gång för  

alla vår vilja förutan. 

 (Vilhelm Moberg, Berättelser ur min levnad, 1968). 
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Sammanfattning 

Uppskattningsvis har vart tionde barn i Sverige bevittnat våld i hemmet där pappa misshandlat 

mamma. När barnet upplever hot eller fara av en närstående omsorgsperson blir de psykiska 

effekterna mer omfattande än om hotet kommer från en främling. De senaste tio åren har 

samhället i högre grad börjat uppmärksamma de indirekta skadliga effekter det kan medföra 

för barn som lever i familjer, där mamma blir slagen.  

Kvinnojourer är en viktig aktör när det gäller att ge skydd och stöd åt kvinnor som utsatts 

för våld och deras barn. Barnen är också i behov av stöd och det är ofta på kvinnojourerna 

barnens behov uppmärksammas. Syftet med vår studie har varit att synliggöra de specifika 

behov barn som bevittnat våld i hemmet har enligt personal på kvinnojourer. Studien har 

genomförts på kvinnojourer inom Stockholms län. Vi gjorde åtta kvalitativa intervjuer med 

personal som arbetar med barnen, vilka sedan tolkats och analyserats med hjälp av 

anknytningsteorin. Vi har även tolkat resultatet med hjälp av tidigare forskning som vi ansett 

haft relevans för studien. Resultatet av vår studie visar att alla barn som bevittnat våld i 

hemmet påverkas både psykiskt och i förlängningen även fysiskt. Det har också framkommit 

att barnen behöver stöd även om de inte har sett den fysiska misshandeln av mamman. Stor 

del av barnen är traumatiserade och behöver krisbearbetning. Om barnet inte får en chans till 

krisbearbetning kan det få konsekvenser senare i livet. Det finns ett starkt behov av att lyfta 

fram barnperspektiv för att kunna förbättra villkoren för barnen på kvinnojourerna.  
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Inledning 

”Pappa skriker håll käften och svär och slår mamma sen tar pappa fram verktygslådan och 

säger ’ vänd dig bort och kolla sen när jag har dödat mamma’” 

                                                                                                           Kalle 5 år 

Våld mot kvinnor är ett allvarligt och vanligt förekommande folkhälsoproblem i Sverige. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2008) anmäldes 15 184 fall av våld mot kvinnor i 

hemmet där förövaren var bekant med offret. I de fall det finns barn med i bilden blir dessa 

ofrivilliga vittnen till våldet. Brottsförebyggande rådet menar att mörkertalet är stort eftersom 

det endast 20-25 % av våldsbrotten på kvinnor i parrelationer som polisanmäls (Brå, 

2002:14).  

Våldsutsatta kvinnor som kommer till kvinnojourer får stöd och behandling men även 

barnen kan vara i stort behov av stöd. Intresset för barn som bevittnat våld i hemmet väcktes 

utifrån våra praktikplatser. Den ena praktikplatsen var på ett skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och barn och den andra var på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP-

kliniken). På det skyddade boendet fanns det en personal som är anställd för att hjälpa barnen 

som bevittnat våld att bearbeta traumat och göra det som skett mer begripligt. Det 

aktualiserades under praktiken att alla kvinnojourer inte har samma beredskap för barnens 

specifika behov av stöd utan fokus ligger på mammans behov av skydd och stöd.   

När personal/behandlare på BUP utreder barns situation och psykiska hälsa försöker de ta 

reda på om barnet kan ha varit utsatt för exempelvis sexuella övergrepp, misshandel eller om 

det förekommit missbruk. Det är inte alltid det hör inte till rutinerna på BUP att ställa frågor 

om barnet bevittnat våld i hemmet. 

Under utbildningen har betydelsen av ett barnperspektiv och att ha barnets behov i fokus 

varit ett centralt tema. Trots det visar forskning att barn som bevittnat våld i hemmet 

fortfarande glöms bort. Tankar och funderingar som väckts hos oss är hur det kommer sig att 

dessa barn inte alltid synliggörs och vad som händer med de barn som inte får stöd och hjälp 

med bearbetning av det de upplevt?   

 

Problemformulering 

Kvinnojourer är en viktig aktör när det gäller både att ge skydd och stöd åt kvinnor som 

utsatts för våld.  Placeringar på kvinnojourer beslutas av socialtjänsten och det är den 

våldsutsatta kvinnan/mammans behov av skydd som ligger till grund för placeringen, inte 
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barnets behov. Barnen är enligt lag brottsoffer och är liksom mamman i behov av stöd. Hur 

barnens behov av stöd uppmärksammas på kvinnojouren ser antagligen olika ut eftersom inte 

alla kvinnojourer har personal som är utbildade på att möta krisdrabbade barn som bevittnat 

våld. 

Syfte  

Syftet är att beskriva och förstå vilka särskilda behov barn som bevittnat våld i hemmet har 

samt hur personal på kvinnojouren anser att dessa behov kan tillgodoses.  

 

Bakgrund 

Enligt Rädda Barnen (2005) har vart tionde barn i Sverige bevittnat våld i hemmet där pappa 

misshandlat mamma. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) uppskattar att tio 

procent av alla barn i Sverige någon gång sett pappa slå mamma och att fem procent ser det 

ofta. Fridh och Norman (2005) menar att forskning visar att barn som bevittnar våld i hemmet 

kan bli svårt traumatiserade, ibland mer traumatiserade än vad krigsdrabbade barn kan bli 

(a.a., s.115). När barnet upplever hot eller fara av en närstående omsorgsperson blir de 

psykiska effekterna mer omfattande än om hotet kommer från en främling (Rädda barnen 

2003, s. 5). De senaste tio åren har samhället i högre grad börjat uppmärksamma de indirekta 

skadliga effekter det kan medföra för barn som lever i familjer där mamma blir slagen 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 9). På grund av att våldet även är ett övergrepp mot barnet är det 

viktigt att synliggöra dessa barn som lever i miljöer där våld förekommer för att barnen ska få 

stöd, hjälp och upprättelse.  I Rädda barnens rapport (2003a) Anmälningarna som försvann 

gjordes en kartläggning av hur polis och socialtjänst uppmärksammat barn som lever med 

våld i familjen. Det framkom att endast en tredjedel av undersökningens polisanmälningar av 

kvinnomisshandel där barn befunnit sig i hemmet kom till socialtjänstens kännedom. Det 

innebär att endast 20 av 72 barn uppmärksammades av socialtjänsten och endast 18 av dessa 

20 barn erbjöds skydd eller stöd (a.a., 2003, s. 5). För att förstärka rättigheterna och stödet för 

barn som bevittnat våld i hemmet beslutade regeringen om ändringar och tillägg i 

socialtjänstlagen och brottsskadelagen (Socialstyrelsen, 2006) vilka trädde i kraft 1 juli 2007  

Ändringen i socialtjänstlagen (SoL) innebär ett tillägg i SoL 5 kap. 11§ (2001: 453) som 

lyder: Nämnden skall också 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. 

Ändringen i brottsskadelagen 4 a § (1978: 413) är en ny bestämmelse vilken gör det 
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möjligt för barn som bevittnat våld i hemmet att ansöka om ersättning enligt brottsskadelagen. 

Lagen lyder: 

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. 

Källström Cater (2007) betonar vikten av att klassificera barn som bevittnat våld i hemmet 

som brottsoffer , hon menar att det är ett nödvändigt verktyg för att uppmärksamma dessa 

barn och synliggöra deras behov av stöd. Begreppet brottsoffer betecknar i första hand dem 

som direkt drabbats av brott, men inkluderar ofta tillexempel anhöriga. Källström Cater 

hänvisar till FN:s deklaration om brottsoffer där det finns två kriterier för brottsoffer, att offret 

ska lida någon typ av skada samt att skadan ska vara resultat av en brottslig handling. 

Offerskapet är förknippat med våldets faktiska påverkan på barnet. Rädsla och ångest kan 

vara direkta effekter av våldet mellan föräldrarna. Men det kan vara så att våldet i sig inte 

direkt är orsak till barnet försämrade beteende och hälsa. Våldet påverkar familjens sätt att 

fungera, hur mamman mår och kvalitén på mammans interaktion med barnet detta kan 

påverka barnets beteende och hälsa (a.a., s. 46). Att som mamma utsätts för våld av sin 

partner kan vara en riskfaktor för föräldraskapet (SOU 2006:65). De skador barnet drabbas av 

behöver alltså inte vara direkt relaterat till våldet i sig. Både att bevittna våld och bli direkt 

offer för våld kan utgöra extremt traumatiska upplevelser för barn med allvarliga 

konsekvenser för deras utveckling (Eskonen, 2007, s. 51). Grunden för barnens 

trygghetskänsla ligger i hur väl de kan kontrollera sitt dagliga liv och känslan av trygghet 

skapas i situationer av dagligt umgänge. Om detta är förknippat med oförutsägbarhet så 

upplevs det som skrämmande (a.a., s. 51). 

Barn som bevittnat våld i hemmet är inte en homogen grupp bara för att dessa barn har den 

erfarenheten gemensamt. Hur barnet påverkas av våldet och är beroende på barnets ålder och 

dess personliga egenskaper, graden och frekvensen av våldet, skyddande faktorer i barnets 

omgivning samt traumats natur (Weinehall, 1997, Mc Alister Groves, 1999). Dock kan sägas 

att flickor oftare har internaliserade symtom och pojkar oftare har externaliserande symtom 

som exempelvis utåtagerande aggression (Dulmus, Ely & Wodarsky, 2003, s. 23ff). Det finns 

många belägg för att barn som bevittnar våld i hemmet far illa men det innebär inte att alla 

barn utvecklar symtom (SOU 2006:65). 

Oranen (2007) anser att barn ofta har benämnts som osynliga offer för våld i hemmet. Det 

finns något hos dem som gör det svårt att lägga märke till dem. Barns upplevelser, tankar, 
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känslor och behov har förbigåtts. Man kan fråga sig om det handlar om barns osynlighet eller 

synfel hos vuxna. När det gäller insatser för offer för utövare av våld i nära relationer är 

barnen de som sist har erbjudits hjälp. Oranen menar att enligt FN:s barnkonvention har barn 

rätt till särskilt skydd, rätt till delaktighet i alla processer som påverkar deras liv samt rätt till 

en rättvis del av samhällets resurser (a.a., s. 82-83). Rätten till skydd innebär att de som 

arbetar med barnen ska prioriterar barnens säkerhetsfrågor. Inför varje åtgärd bör frågan 

ställas om det ger en ökad trygghet för barnet eller en ökad risk. Rätten till delaktighet innebär 

att barnen har rätt att få information om vad som planeras och görs för och med dem och 

deras familj. Rätten till resurser handlar konkret om personer, tid och plats avsedd för barnen 

(a.a., s. 84). Barn är huvudpersoner i sina egna liv och för att kunna ha ett barnperspektiv 

krävs att vi ser barnen som subjekt som har handlings - och aktörskapacitet. Men man kan 

också se barnen som objekt som är i behov av vuxnas vård, skydd och kontroll. Denna 

dubbelhet i synen på barn utgör en spänning mellan en omsorgsprincip och en rättighets – 

eller delaktighetsprincip. Därför krävs ett dubbelt förhållningssätt till barnen där 

omsorgsperspektivet och rättighets- eller delaktighetsperspektivet samverkar (Eriksson, 2009, 

s. 110-111). 

Barn som blir vittne till pappas våld mot mamma kan definieras som utsatta för psykisk 

misshandel. Barn som bevittnar våld används ofta som begrepp. Det betyder dock inte att 

barnet behöver ha sett våldet för att vara vittne till det. Barnet kan vara i ett rum intill och 

höra våldet eller se våldets konsekvenser efteråt (SOU 2006:72). Hydén (1995) menar att det 

är omöjligt att inta en position som utanförstående betraktare av en händelse som är en del av 

ens egen livsmiljö. Hydén talar om dessa barn som ”delaktiga vittnen”. En del barn försöker 

aktivt påverka sin livsmiljö genom att försöka ingripa och stoppa våldet, andra barn lever som 

ett passivt delaktigt vittne. Oavsett hur barnet gör så innebär pappas våld mot mamma starka 

känslor av vanmakt och maktlöshet. Pappans våld mot mamman är inte bara en attack mot 

henne utan också mot mamma-barn relationen. Ibland behöver barn och mamma hjälp att 

bygga upp den relationen igen (a.a., s. 109, 122).  

Steinsvåg (2007) menar att den största andelen barn som bevittnar våld i hemmet är i 

behov av hjälp som riktas direkt till barnet. Grundläggande för att barnet ska få vidare hjälp 

och stöd är att förändra barnets livssituation och skydda barnet från ytterligare våld (Eriksson, 

2009, s. 119). En central tanke är att barn måste ses i ett sammanhang i relation till de viktiga 

omsorgspersonerna och inte bara betraktas som isolerade individer. Även om man ser barnen i 
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ett sammanhang så behöver de separata ”rum”. Dessa ”rum” skapas idag genom kommunala 

insatser eller av frivilligorganisationer som kvinno- och brottsoffer jourer (a.a.).  

Barn som bevittnat våld i hemmet behöver få en möjlighet att bearbeta sina traumatiska 

upplevelser. Socialtjänsten och en del kvinnojourer erbjuder krisbearbetande samtal genom 

Trappanmodellen (Arnell & Ekbom, 2006, s. 51).  

Tidigare forskning 

Det framgår tydligt vid genomgång av forskning att studier rörande de psykologiska 

konsekvenserna av våldet för barn dominerar forskningsfältet (Kitzman, Gaylord, Holt & 

Kenny, 2003, s. 339ff). Forskning visar att ur ett psykologiskt perspektiv är den svåraste och 

mest skadliga formen av våld för barn att behöva uppleva pappas våld mot mamma 

(McAlister Groves, 2001, s.183ff). Även pappans psykologiska och känslomässiga övergrepp 

mot mamman är något som skadar barnet då det är något som barnet konstant lever med 

(SOU 2006:72). Barn som bevittnat våld i hemmet löper långsiktigt risk att få psykologiska 

och sociala problem senare i livet som exempelvis depression, traumasymtom och 

alkoholmissbruk (Turner, & Kopiec, 2006, 131ff). 

 

Pappans våld skadar barnet  

Barn som bevittnar våld i hemmet har liknande erfarenheter som barn i familjer med 

missbrukande föräldrar, föräldrar med psykisk sjukdom och barn som har utsatts för sexuella 

övergrepp. Det dessa barn har gemensamt är att de är beroende av föräldrar som sviker och 

som inte förmår att tillgodose barnens omsorgsbehov och att en eller båda föräldrarna utför 

skamfyllda handlingar (Lyckner & Metell, 2001, s. 28). 

Barns erfarenheter av föräldrarna antas ofta utgöra grunden för barns förståelse av andra 

människor, sociala grupper och relationerna till dem (Källström Cater, 2007, s. 39). Det lilla 

barnet internaliserar andra människor, föräldrar, syskon och andra i omgivningen. Dessa 

personer är ”självobjekt” som lever inom barnet och de hjälper barnet att överleva och växa. 

När barnets självobjekt sviker, kränker, misshandlar barnet eller varandra drabbas barnet av 

förödande skam, patologisk skam (a.a., s, 29). När ett barn blir vittne till att mamma 

misshandlas av pappa blir både situationen och relationen skamfylld och traumatiserande för 

barnet. De hot barnet hör pappa uttala tar de på allvar och lever med ett reellt dödshot och en 

existentiell ångest. Det som händer i familjen är obegripligt och oförutsägbart. Relationen 

mellan föräldrarna kännetecknas av spänning, aggressivitet och misshandel, men även av 
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förlåtelse, uppvaktning och försök att gå vidare. Pappa är aggressiva och våldsam mot 

mamma och mamma skyddar sig och försöker komma undan därmed finns ingen tillgänglig 

för att trösta barnet (Lyckner & Metell, 2001, s. 30). Våld riktat mot en primär omsorgsperson 

innebär för barnet ett direkt hot. Barnet går miste om föräldern som den omnipotente vuxne. 

Barnet kan komma till insikt om att omsorgspersonen som utsätts för våld inte kan ta hand om 

barnet och barnet går därmed miste om den psykologiska, sociala samt materiella tryggheten 

(Källström Cater, 2007, s. 47). Barnet lever i ett förhöjt spänningstillstånd det vill säga är 

alltid på sin vakt, iakttar och anpassar sig. Istället för trygghet skapar hemmet rädsla och 

ångest. Att bli vittne till våld mellan de personer barnet är beroende av kan vara värre och 

svårare än att själv bli misshandlad (Lyckner & Metell, 2001, 29-31). 

 

Skrämda barn och barn som far illa  

Broberg, Almqvist och Tjus skriver i boken Klinisk barnpsykologi (2003) om skrämda barn 

och barn som far illa. De menar att ”barn som far illa” är barn vars utveckling är i fara på 

grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. ”Skrämda barn” är barn som skadats i sin 

utveckling av situationer utanför familjen, till exempel krig, olyckor, katastrofer och 

våldsbrott där förövaren är utomstående. I DSM-IV är diagnosen reaktiv kontaktstörning den 

diagnos som har tydligast samband med barn som utsatts för omsorgssvikt, medan diagnosen 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är förknippat med att barn utsatts för våld eller fara 

(a.a., s. 183, 187). När det gäller förhållanden som pågår under lång tid handlar det ofta om 

komorbiditet, det vill säga att barnet har ett antal symtom som stämmer in på flera olika 

diagnoser (Broberg et al. s. 187).  

Arnell och Ekbom (2006) menar att barn som bevittnar våld i hemmet oftast har typ 2-

trauma och de ser barnets reaktioner som en traumatisk krisreaktion. När man talar om 

psykisk traumatisering ska något ha hänt som utsatt barnet för överväldigande skräck vilket 

utlöser olika fysisk och psykiska reaktioner. Barnet blir så skräckslaget att den kognitiva 

förmågan inte fungerar. Barnet kan bara känna och reagera utan att tänka. Det finns två typer 

av trauma: Typ 1-trauma omfattar enstaka händelser av exempelvis våld och typ 2-trauma 

innebär att barnet är med om en serie traumatiska händelser som bevittnade av våld i hemmet 

ofta är. (a.a., s. 23-24). Den akuta reaktionen ersätts så småningom av posttraumatisk stress. 

Det innebär att barnet om och om igen ofrivilligt påminns om traumat och fortsätter att vara 

vettskrämt. Symtom som påträngande minnesbilder, flash-backs och mardrömmar som 
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återupprepas är uttryck för att den traumatiska upplevelsen är kognitivt och emotionellt 

aktiverad trots att den nu passerat. På grund av bland annat det autonoma nervsystemets ökade 

aktivitet och höjda stresshormoner så består den fysiska reaktionen. Den fysiska reaktionen är 

ett förhöjt spänningstillstånd med irrabilitet, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, svårighet 

att slappna av eller att somna som följd. En försvarsmekanism som aktiveras av den ångest de 

återupprepande symtomen väcker är undvikande symtom som till exempel minnesstörningar 

och en tendens att isolera sig från omvärlden (Broberg et al. 2003, s. 187-188).  

 

Symtom hos skrämda barn 

Många barn som bevittnat våld i hemmet uppvisar en mängd emotionella och 

beteendemässiga problem. Men skillnaden mellan barn som bevittnat våld i hemmet och barn 

som inte gjort det är i allmänhet liten. Barn som har erfarenheter av våld i hemmet hindras i 

sin normala utveckling vilket får negativa men oförutsägbara följder ( Källström Cater, 2007, 

s. 38). 

Spädbarn kan gå miste om möjligheten att knyta an till mamman. Den stressade mamman 

kan ha svårt att handskas med kraven från spädbarnet och barnet känner av den distans som 

uppstår mellan mamman och barnet (Weinehall, 1997, s. 121). Barn under tre år som blir 

vittne till våld får kroppsliga och känslomässiga minnen men kan inte återge sina erfarenheter 

med ord. Dessa minnen kan visa sig i deras beteende och lek (Lyckner & Metell, 2001, s. 31). 

Barn mellan ett och tre år reagerar vanligtvis med ett intensivt aktiverat 

anknytningsbeteende om de utsätts för starkt skrämmande händelser. De posttraumatiska 

symtomen kopplade till det aktiverade anknytningsbeteendet är att barnet visar stark oro om 

föräldern inte befinner sig i omedelbar närhet samt en tydlig klängighet. Barnet vill ha 

kroppskontakt och visar ovilja att gå ut och leka. Anknytningssystemet är kroniskt påslaget. 

De kan även reagera med rubbade mat- och sovvanor (Broberg et al. 2003 s. 190). 

Barn mellan tre och sex år har samma symtom som de yngre barnen. Hos dessa barn märks 

dock de undvikande symtomen i större utsträckning. De är passiva och håglösa. I den här 

åldern kan barnens realitetsuppfattning bli störd. Deras världsbild kan styras av främmande 

krafter, magi eller fantasier om faror (a.a., s. 190-191). Förskolebarnens upplevelser och 

minnen av bevittnande av misshandel mot mamman förknippas med ångest och ett motstånd 

mot att göra minnena medvetna (Lyckner & Metell, 2001, s. 32). 

Hos barn mellan sju och tolv år märks effekterna av traumat i skolan och i relation till 
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kamrater. Den psykiska traumatiseringen ”stänger av” de områden i hjärnan som används för 

kognitiv bearbetning med inlärningssvårigheter som följd. Symtom som förhöjd spänning 

visar sig genom rastlöshet, oro och irritabilitet. Problem med kamratrelationer kan präglas av 

våld, antingen att barnet mobbas eller själv deltar i mobbing. Även traumafixering i from av 

överdrivet intresse för våld i olika former förekommer. För dessa barn kan TV-tittande 

fungera som ett bedövningsmedel då nya intryck håller de skrämmande minnesbilderna borta. 

Riskerna med detta är dock att barnets isolering ökar och barnets sökande av stimulans från 

andra minskar. Barnet kan också bli känslomässigt avtrubbade om de tittar på mycket våld 

(Almqvist, Broberg & Tjus, s. 191). Vilka avtryck bevittnandet av misshandeln mot mamman 

ger hos det enskilda barnet beror på vilken förmåga till bemästrande barnet har och vilka 

personer barnet har i sin närhet förutom föräldrarna. Ju äldre barnet är desto mer ökar dess 

motståndskraft och återhämtningsförmåga. Vid tioårsåldern förändras barns tänkande och de 

kan börja urskilja olika värderingar. Barnet kan se att misshandel är fel. Med barnets stigande 

ålder får de större möjlighet att inte ta på sig skulden och bära den själv (Lyckner & Metell, 

2001, s. 33).  

Det är vanligt, att främst flickor, lär sig att bemästra våldet genom att vara duktiga, 

hjälpsamma och inte ställa några krav. Det gör att omgivningen inte kan se några tecken på att 

barnet befinner sig i en våldsutsatt situation. Det leder till att barnet inte blir bejakat och 

bekräftat med de känslor och behov de har. Identitetsutvecklingen blir svag och barnet 

förlorar kontakten med sitt ”sanna jag”. Barnet riskerar att utvecklar ett ”falskt jag” och 

förlorar kontakten med sina egna äkta känslor och under ytan är ett litet barn med känslor av 

tomhet och otillfredsställelse (a.a., s. 33-34). 

 

Symtom hos barn som far illa 

Barn som utsätts för omsorgssvikt, främst genom vanvård och olika former av övergrepp 

såväl psykiska som fysiska, är barn som far illa. Dessa barn har tidigare beskrivits som 

traumatiserade barn med symtom som posttraumatiskt stressyndrom. På senare tid har man 

uppfattat avvikelser i utvecklingen hos barn som far illa som ett uttryck för 

anknytningsstörningar. Omsorgssvikt är den avgörande faktorn för att barnen ska utveckla 

störningar i sitt sätt att knyta an och relatera till andra enligt både ICD och DSM-IV. 

Anknytningsstörningarna kan visa sig genom att barnet drar sig undan kontakt och har svårt 

att knyta an till andra, det kan också visa sig genom att barnet uppträder distanslöst, det vill 



 

 
 

12 
 
 

 
 

säga att barnet odifferentierat söker kontakt med vem som helst och till synes urskillningslöst 

tyr sig till vuxna (Broberg et al. 2003,  s. 192). 

Den anknytningsstörning barn som far illa utvecklar tycks ofta vara den desorganiserade 

anknytningen. Det innebär att barnet inte kan använda sig av sina föräldrar för att få trygghet 

trots att de finns tillgängliga. Det desorganiserade anknytningsmönstret verkar utvecklas när 

barnen blir rädda för sina föräldrar. Rädsla aktiverar anknytningsbeteendet hos barnet, men 

anknytningsbeteendet får inte önskad effekt eftersom föräldern är orsaken till rädslan. På det 

sättet utvecklar barnet kaotiska och osammanhängande arbetsmodeller som gör det svårt för 

dem i kontakt med andra. Föreställningen dessa barn får av nära relationer är förknippade med 

fara och de tror sig inte vara värda vare sig skydd eller omsorg (a.a., s.192). 

När anknytningen brister  

Den amerikanska psykologen Karlen Lyons-Ruth presenterade på en traumakonferens i 

Amsterdam år 2008 nya rön om desorganiserad anknytning. Tor Wennerberg skribent och 

psykologstuderande var på plats och återger i Psykologtidningen 2008/9 vad som presenterats 

angående anknytningstrauman.  

Lyons-Ruth menar att ”dolda trauman” eller ”trauman genom frånvaro” är central för 

förståelsen av desorganiserad anknytning. Desorganiserad anknytning och förälderns 

psykologiska otillgänglighet är de viktigaste faktorerna bakom dissociation. 

När barnet känner rädsla söker det sig nära mamman eller annan vuxen anknytningsperson, 

barnet drivs av sitt medfödda beteendesystem för anknytning. Det är det enda sätt på vilket 

barnet kan reglera sin rädsla. Barnet kan inte själv på grund av sin kognitiva omognad avgöra 

vilka situationer eller stimuli som är farliga och bör undvikas. Anknytningspersonens 

frånvaro/psykologiska otillgänglighet är den viktigaste farosignalen för ett litet barn.  

Kärnan i Lyons-Ruth teori om dolda trauman är att rädsloreaktionen hos barnet stegras och 

situationen upplevs som katastrofal när barnet känner rädsla och mamma eller 

anknytningspersonen drar sig undan. Trauman som inträffar inom anknytningsrelationen som 

en följd av förälderns otillgänglighet får en mångdubbelt förstärkt destruktiv verkan. Traumat 

barnet upplever vävs in i den identitetsstruktur som barnet håller på att bygga upp vilket 

resulterar i att barnet återkommande hamnar i intensiva smärtsamma affekttillstånd som inte 

kan integreras eftersom det inte finns någon där som kan reglera dem. Barnet måste för sin 

psykiska överlevnad föreställa sig föräldern som trygg och god, så insikten om att det är 

anknytningspersonen som traumatiserar barnet är outhärdlig.  
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Den traumatiserad förälders beteende 

De traumatiserade barn vi beskriver i studien har en traumatiserad förälder. Man kan tala om 

en andragenerationseffekt för att beskriva den sekundära traumatiseringen barnet har. Detta på 

grund av att den traumatiserade föräldern brister i sin förmåga i samspel med barnet till 

exempel genom svårigheter att hantera barnets närhet och känslor. Föräldrar som lider av 

psykisk traumatisering har stora svårigheter att fungera tillsammans med sina barn. Det kan 

uppstå en samspelsproblematik liknande den där barnet är utsatt för omsorgssvikt (Broberg et 

al. 2003, s. 197).  

Den traumaorganiserade familjen 

I familjer där pappa misshandlar mamma brukar man aldrig prata om det som hänt. Pappan 

kan hota barnen till tystnad, men det behövs vanligtvis inte när barnen är små. Barnen vet att 

man inte pratar om sådana saker, det som händer och tystnaden är en del av familjemönstret.  

Det händer att den traumatiserade mamman, även när hon och barnen är i trygghet, 

fortfarande tänker och handlar som om de fortfarande lever under hot och fara. 

Föräldrafunktionen påverkas på ett avgörande negativt sätt eftersom deras realitetsuppfattning 

blivit störd. Mamman kan ständigt vara rädd för att något ska hända familjen och 

överbeskyddar barnen och hävdar att barnen utsätter sig för fara genom att gå ut och leka eller 

gå till skolan. Det kan också handla om att mamman har överdrivna och orimliga krav på 

barnet, att mamman blir rigid och bestraffande (Broberg et al. 2003, s. 200). 

 

Särskilda signaler på att barn utsatts för trauma eller far illa 

Signaler om att barn utsatts för traumatiska erfarenheter kallas traumatiska referenter. Barnet 

kan genom bildskapande, i lek och på andra sätt visa på traumatiska referenter som har någon 

koppling till den traumatiska upplevelsen. Barn berättar sällan om de traumatiska referenterna 

om de inte får en direkt fråga. Lek är ett vanligt sätt för barn att bearbeta det de varit med om. 

Den vanliga leken är lustfylld och spänningslösande, men den traumatiserade leken är 

ångestfylld och spänningsupprätthållande. Den är också upprepande och repetitiv med temat 

fixerat över en lång tid om barnet inte får stöd och behandling. Hos barn som utsatts för 

bristande omsorg och misshandel sker sällan ett öppet framställande av traumat i leken. Leken 

har oftare en kaotisk och bisarr karaktär. Den här typen av lek förekommer vanligen hos barn 

med desorganiserad anknytning också (Broberg et al. 2003, s. 201-202). 
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Mammans ansvar och barnets behov 

När mamman själv är traumatiserad kan hon ha fullt upp med att försöka hantera sina egna 

reaktioner och har kanske inte förmåga att ta hand om sina barn som tidigare. I dessa fall 

behövs parallellt arbete med mamman och barnet i behandling. Mamman behöver behandling 

för att kunna ta hand om sitt barn och barnet behöver eget direkt stöd som mamman inte kan 

ge just nu. Ett litet barn kan inte vänta med sina behov tills mamman mår bättre (Broberg et 

al. 2003, s. 204). Att ge mamman skydd och stöd är ett bra stöd också till barnet. Ibland kan 

mamman ha svårt att se barnets behov av hjälp och mamman kan behöva bearbeta hur våldet 

påverkat henne för att förstå hur barnet påverkats. Det är därför viktigt att ge mamman 

långsiktigt stöd och inte endast tillgodose det akuta behovet av hjälp. Således är det viktigt att 

samverka med mamman kring barnets situation (Socialstyrelsen 2005). 

 

Familjen som tiger 

I familjer där några av medlemmarna är traumatiserade finns en posttraumatisk 

familjedynamik. Dessa familjer präglas av tystnad och tigande av vad som hänt och 

föräldrarna håller en känslomässig distans till sina barn (Broberg et al. 2003, s. 198). Barnet 

fostras till att bevara familjehemligheten vilket får konsekvenser för dem. Weinehall (1997) 

refererar till Halldis Leira i sin avhandling Att växa upp i våldets närhet om dessa 

konsekvenser som tabuiserat trauma. Weinehall skriver att det som är tabubelagt har en stark 

osynlig kraft. Traumat internaliseras i barnet, det blir osynligt och äger inte längre giltighet. 

Att traumat ogiltiggörs och våldet tabuiseras gör att barnet har fråntagits möjligheten till 

känslomässig bearbetning av sitt trauma. Barnen blir bärare av en katastrofhemlighet och 

ensamhet. De bär på skuld och skam och känner sig maktlösa i sin livssituation (a.a., s. 113). 

Tystnaden fungerar som en överlevnadsstrategi. Tystnaden beror delvis på att föräldern vill 

skydda och lugna barnet för att de inte ska bli ångestfyllda. De vuxna undviker att prata om 

det som hänt och förnekar vissa händelser. Det är inte ovanligt att den vuxne beter sig som att 

det inträffade aldrig hänt för att lugna barnet (Broberg et al. 2003, s. 198). 

 

Att prata med barnen om svåra upplevelser 

Mamman kan vara orolig för att prata med barnet om svåra upplevelser även om hon i princip 

vet att det är bra att prata öppet om smärtsamma erfarenheter. Men många mammor vet inte 
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hur de ska prata med sina barn. Mamman kan ha svårt att prata med barnet på ett betryggande 

sätt eftersom hon själv inte bemästrar det som hänt. Under interventionen är det viktigt att 

mamman känner sig trygg och litar på att behandlingen inte skadar barnet. Barnet behöver 

också informeras om att de får prata om det som hänt under behandlingskontakten, att 

mamma accepterar det. Det är första när barnet ges utrymme att berätta och uttrycka det som 

hänt som de får möjlighet att bemästra det traumatiska. Där det som hänt blir en del av 

upplevelsen av sig själv och den egna historien, istället för att bli något smärtsamt inkapslat 

(Broberg et al. 2003, s. 205-206). 
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Metoder och Material 

Arbetsfördelning 

Enligt skolans rekommendationer bör en arbetsfördelning av forskningsarbetet göras när två 

studenter gör en studie tillsammans. Trots detta har vi valt att inte dela upp arbetet utan gjort 

allt i studien tillsammans eftersom vi vill att hela studien ska vara förankrad hos oss båda. 

Således har vi gemensamt deltagit i allt som skett i studien från det att intervjufrågor 

formulerats till sista raden i diskussionen. 

Kvalitativ metod 

Med utgångspunkt från det syfte som ligger till grund för vår studie har vi valt att använda oss 

av kvalitativ intervjumetod.  Vi har inte sökt en objektiv sanning utan velat ta del av 

respondentens livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun är orienterad efter ett ämne och 

fokuserad på vissa teman i respondentens livsvärld som denne upplever och förhåller sig till 

(Kvale, 1997, s.34, 37). Som intervjuare i den kvalitativa forskningsintervjun kan man leda 

respondenten till de teman man vill ta del av, men leder inte respondenten till en bestämd 

uppfattning om de teman som är i fokus (a. a., s.37-38). Syftet med intervjuerna är inte att 

komma fram till entydiga uppfattningar respondenterna har utan att beskriva och förstå de 

teman som är centrala i respondentens livsvärld. Intervjuerna är varken helt öppna samtal eller 

strängt strukturerade utan fokuserade. Intervjuerna genomförs enligt en halvstrukturerad 

intervjuguide som ger utrymme för öppna frågor av uppföljande karaktär (a.a., s. 32-34). 

 

Litteratursökning 

I litteratursökningsprocessen började vi med att använda oss av sökmotorn Google med 

sökbegrepp som: Barn som bevittnat våld i hemmet, mamma misshandel, pappa slår mamma, 

barn som brottsoffer och våld i hemmet. Genom vår sökning på Google kom vi i kontakt med 

idunn.no Nordic journal online där vi fann en intressant forskningsartikel Barn som bevittnar 

våld i hemmet, vad säger forskningen?  Via artikeln fann vi internationell forskning som vi 

använt i studien. Vi kontrollerade forskningsartiklarnas relevans genom att söka dem i 

databaserna Medline och Socindex och använt sökorden: domestic violence, family violence, 

child menthal helth , interpersonal relations. 

Vi har även varit på Stockholms stadsbibliotek och använt oss av samma sökbegrepp som 

ovan och använt den litteratur som fanns att tillgå där. I litteraturökningsprocessen har vi sökt 

referenslistor i tidigare forskning och litteratur kring vårt forskningsämne. Genom studierna i 
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tidigare forskning fann vi ett flertal rapporter från Rädda barnen, Socialstyrelsen, Statens 

offentliga utredningar samt Brottsförebyggande rådet som var relevanta för vår studie. Vi 

sökte även på databasen Libris med sökorden: Våld, barn, hemmet. Där fick vi 33 träffar och 

valde de som var intressanta för vår studie.  

 

Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas att vi mäter det vi avser att mäta (Kvale, 1997, s. 215). Vår intervjustudie 

utgår från åtta forskningsintervjuer vi gjort med personal på kvinnojourer som specifikt 

arbetar med barnen. Vi har under arbetet upprepade gånger blickat tillbaka på vårt syfte för att 

på så sätt kontinuerligt säkra validiteten på vår empiri. För att ytterligare öka validiteten har 

en frågeguide används för att på så sätt minimera riskerna för att komma in på ämnesområden 

som inte är relevanta för uppsatsens syfte. Neuman (2006, s. 196) beskriver hur validiteten i en 

kvalitativ studie är bunden till hur sanningsenlig bild forskaren ger av informanternas 

förmedlande av verkligheten.  

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. För att den kvalitativa studien ska betraktas som 

tillförlitlig krävs att den är konsistent. Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för 

validiteten (Neuman, 2006, s. 196).  

Intervjuguide 

För att få tillförlitlighet i vår studie var vi noga vid utarbetat av intervjufrågorna och vi 

försäkrade oss om att våra intervjufrågor var relevanta för att besvara syftet. Vår intervjuguide 

var halvstrukturerad. Den bestod av öppna frågor som vi under intervjuerna kompletterade 

med uppföljande frågor för att höja svarens reliabilitet (Kvale, 1997, s. 133, 208). Genom våra 

intervjuer ville vi studera det som är för att försöka fastställa det typiska, allmänna och 

vanliga (a.a., s.212). För att ytterligare höja reliabiliteten spelades intervjuerna in på band 

vilket gjorde att vi inte gick miste om viktig information. Genom bandinspelningen kunde vi 

lyssna på intervjuerna flera gånger och försäkra oss om att vi uppfattat informationen rätt. Vi 

var båda två närvarande vid intervjutillfällena och vi transkriberade intervjuerna tillsammans 

för att motverka subjektiva tolkningar och för att höja reliabiliteten (a.a., s. 149-151). 

 

Analysmetod 

Till grund för analysen ligger den teori vi valt. Redan i inledningsskedet av vår studie fann vi 

att barns bevittnande av våldet påverkar samspelet mellan barn och föräldrar. Det gjorde att vi 
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ansåg att anknytningsteorin skulle lämpa sig bra som ett analysverktyg. I bearbetningen av 

intervjumaterialet använde vi oss av meningskoncentrering, det betyder att vi omformulerat 

långa uttalanden till några få ord (Kvale, 1997, s. 174). Efter meningskoncentreringen kunde 

vi kategorisera olika teman. Kategoriseringen möjliggjorde en överblick och en struktur av det 

omfattande intervjumaterialet (a.a., s. 178-180). De olika teman som kom fram vid 

kategoriseringen har vi analyserat utifrån anknytningsteorin. För att undvika upprepningar har 

vi valt att placera analysen i resultatavsnittet.   

  

Urval och avgränsningar 

För kvinnojourerna har flera olika riksförbund och de två största SKR - Sveriges Kvinno- och 

tjejjourers riksförbunds och ROKS - Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige. 

När vi skulle göra vårt urval av kvinnojourer gick vi in på SKR:s hemsida på Internet. Där 

fann vi adresser och telefonnummer till kvinnojourer i Stockholms län som är anslutna till 

något riksförbund. Här valde vi först åtta kvinnojourer som tar emot mammor med sina barn. 

Vi valde bort två av de åtta kvinnojourerna på grund av att den ena kvinnojouren inte tog 

emot barn och den andra kvinnojouren erbjöd ingen krisbearbetning för barnen. Då 

uppsatsens fokus ligger på hur personalen på kvinnojourerna arbetar med barn som bevittnat 

våld i hemmet ville vi intervjua personal som har huvudansvaret för dessa barn. 

Kvinnojourerna vi valde är privata, kommunala och ideella verksamheter. De kvinnojourer vi 

valt kan inte ses som representativa för alla typer av kvinnojourer, utan som exempel som kan 

belysa det vi undersöker (Neuman, 2006, s. 222).  

 

Intervjuerna 

Vi kontaktade kvinnojourerna per telefon och bokade tid för intervju med åtta personer från 

sex olika kvinnojouren. Innan intervjutillfället skickade vi ett brev (se bilaga 1) till respektive 

arbetsplats där vi informerade om syftet med vår studie samt tillvägagångssätt för intervjun. 

Fem av intervjuerna genomfördes på kvinnojourerna och de skyddade boendena. En intervju 

genomfördes i en annan lokal än kvinnojouren som kvinnojouren har tillgång till. Intervjuerna 

pågick i drygt en timme och spelades in. Intervjuerna genomfördes halvstrukturerade och 

utgick från en intervjuguide (bilaga 2). Vi genomförde intervjuerna tillsammans, detta för att 

lättare kunna ställa uppföljande frågor och för att inte missa något under intervjuerna. 

De åtta personer vi intervjuat är verksamma inom Stockholms län. Respondenterna innehar 
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yrkesbefattningar som socionom, socialpedagog och familjebehandlare och yrkeserfarenheten 

varierar mellan åtta månader och 20 år. För att underlätta för läsaren har vi namngett 

respondenterna utifrån antalet kvinnojourer vi valt; Anna; Berit, Carin, Doris, Fanny och 

Erika. Vi har valt att inte namnge alla åtta respondenter för att bevara respondenternas 

konfidentialitet. Detta för att det inte av antalet anställda, som specifikt arbetar med barn, ska 

gå att röja vilken kvinnojour de arbetar på.    

 

Etiska övervägande  

Forskning inom högskoleutbildning omfattas av Lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning på människor. Det framgår dock av § 2 i denna lag att vi inte berörs av lagen då vi 

är studenter på grundnivå. Vi har däremot förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom human- och samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att de 

forskningsetiska principerna om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet har beaktats. Samtliga respondenter har berörts av de fyra 

forskningsetiska principerna. Innan intervjutillfällena informerade vi skriftligen 

respondenterna om studiens syfte, innehåll och ändamål. Vi informerade också om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att möjlighet fanns att avbryta sitt deltagande under 

arbetets gång samt att intervjumaterialet skulle komma att avidentifieras. Respondenterna har 

skriftligen givit sitt samtycke. Respondenterna har erbjudits möjligheten att få ta del av den 

färdiga studien (Vetenskapsrådet 2002). 
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Teori 

Vi har valt anknytningsteorin då samspelet mellan barn och förälder påverkas när det 

förekommer våld i hemmet.  

Anknytningsteorin  

John Bowlby (1907-1990) är anknytningsteorins upphovsman. Han var engelsk barnpsykiater 

och psykoanalytiker. Bowlby skrev 1951 en rapport Maternal care and mental health där han 

betonade vilken betydelse föräldrarna har för barns utveckling och vilka risker tidiga 

separationer och byten av vårdare innebär. I slutet av 1960-talet presenterade Bowlby den 

första delen i trilogin Attachment and Loss. I trilogin beskriver Bowlby anknytningens 

betydelse för människans utveckling, och om hur försummelse av en bra anknytning kan få 

konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & 

Ivarsson, 2008, s. 12).  

Idag anses anknytningsteorin vara den viktigaste psykologiska teorin vad det gäller hur 

människan förhåller sig till närhet, omsorg och beskydd, självständighet och betoning av egna 

styrkan och förmågan (a.a., s. 11). 

 

Begreppet anknytning 

Ordet anknytning kommer ifrån det engelska begreppet attachment med betydelsen av något 

mindre som hänger ihop med och är beroende av något större. Anknytningsteorin behandlar 

samspel mellan förälderns, eller annan omvårdnadspersons, förmåga och villighet att finnas 

till för barnet och stödja dess behov av beskydd, tröst och trygghet. Anknytningen är en 

relationsspecifik process mellan förälder och barn som resulterar i ett ”band” dem emellan. 

Teorin beskriver också hur anknytningen successivt utvecklas till mentala representationer 

hos barnet. Dessa representationer kallas inre arbetsmodeller vilka är en viktig del i 

personlighetsutvecklingen. Anknytningen och inre arbetsmodeller har betydelse för hela den 

fortsatta utvecklingen, särskilt vad det gäller känslomässiga relationer (Broberg et al. 2008, s. 

16).  

Om ett barn har en trygg anknytning som liten och den är trygg även senare innebär det att 

anknytningen är stabil över tid. Förändringar i miljö kräver att individens inre arbetsmodeller 

uppdateras och förändras, men arbetsmodellerna blir mer stabila med tiden och svårare att 

förändra. Arbetsmodellerna kan förändras även i ett senare skede, men det krävs då mer för att 

åstadkomma förändring (a.a., s. 26). 
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Evolutionsbiologisk bas 

Bowlby (1994) menar att människans benägenhet att knyta djupa och långsiktiga relationer är 

genetiskt betingat, något som utvecklats under evolutionens lopp. Det lilla barnets starka 

benägenhet att fästa sig vid en anknytningsperson är funktionell därför att den minskar risken 

för att barnet skadas. Att kunna kommunicera med och hålla sig i närheten av någon som kan 

skydda en är den bästa livförsäkringen. Att på ett bra sätt upprätthålla dessa relationer gör 

individen tillfreds och belåten. Om upprätthållandet av relationerna misslyckas medförs 

frustration, ängslan och förtvivlan (a.a., s. 106).  

 

Hur anknytningen utvecklas 

Det nyfödda barnet har en begränsad beteenderepertoar, barnet kan exempelvis inte vända sig, 

kroppsrörelserna är snarare reflexmässiga än viljemässigt. För att lära känna sin omgivning 

använder sig spädbarnet under de första månaderna av sina sinnen; syn hörsel, lukt smak och 

känsel. Spädbarnet använder sig från början enbart av skriket som signalsystem och under 

korta stunder förmågan av att fästa blicken (Broberg et al. 2003, s.110-111).   

Vid ett par månader ålder utvecklar spädbarnen förmågan till det så kallade sociala leendet 

och låter sig tas hand om och visar intresse till nästan alla personer som visar barnet intresse. 

Efter fyra månaders ålder får främlingar allt svårare att framkalla sociala leenden.  Spädbarnet 

visar på olika sätt att det väljer och föredrar föräldrarna framför andra människor (a.a. s.112). 

Föräldrarnas viktigaste uppgift förutom mat, värme och beskydd är att hjälpa barnet med 

känslomässig reglering. Barnets egna förmåga att reglera, modellera och härbärgera starka 

känslor är begränsat och behöver därför föräldrarnas hjälp att lära sig det, detta kallas 

emotionell självreglering. 

När barnet är runt nio, tio månader visar barnet upp ett målstyrt beteende som 

kännetecknas av att barnet själv har möjlighet att reglera avståndet till föräldern genom att 

krypa eller hasa runt på golvet. Barnet leker till synes bekymmerfritt så länge föräldern är 

närvarande i rummet men om det kommer in någon främmande i rummet slås 

anknytningssystemet på och barnet söker genast förälderns närhet. När denna specifika 

beteendesekvens uppstår har det formats en känslomässig relation och barnet använder 

föräldern som en trygg bas. I takt med att barnet får de kognitiva förmågorna som tal, minne 

och symboliseringsförmåga klarar barnet av att hantera möten med främmande människor och 

kortare separationer från föräldrar (a.a., s.113). 
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Inre arbetsmodeller 

När barnets kognitiva förmåga utvecklas börjar barnet skapa föreställningar om sig själv och 

sina relationer till andra människor. Dessa föreställningar kallas inre arbetsmodeller.  

Den inre arbetsmodellen ska avbilda verkligheten. Med hjälp av dessa modeller kan barnet 

förutsäga vad som kommer att hända om barnet gör på det ena eller det andra sättet. De 

viktigaste inre arbetsmodellerna har med sociala relationer att göra (Broberg et al. 2008, s. 

23).  

Positiva relationer till föräldrar och andra viktiga personer resulterar i att den inre 

arbetsmodellen stämmer väl överens med verkligheten och är till hjälp för barnet. Om barnets 

positiva erfarenheter överväger klarar barnet också negativa erfarenheter och tar in dessa i sin 

arbetsmodell som uppdateras kontinuerligt. Om negativa erfarenheter överväger måste barnet 

anpassa sitt beteende genom att läsa av föräldern för att föräldern ska acceptera barnet (a.a., s. 

24). Eftersom barnet har behov av optimal närhet till föräldern för att få skydd så utesluter 

barnet försvarsmässigt viss information, som negativa upplevelserna av samspelet med 

föräldern, ur sin arbetsmodell.  Upplevelserna skulle annars orsaka smärta eller ge upphov till 

konflikt. På så vis behåller barnet också en positiv bild av föräldern i sin arbetsmodell (Perris, 

1996, s. 95). Effekten av detta blir att den inre arbetsmodellen inte längre avbildar 

verkligheten och inte längre är ett hjälpmedel för att orientera sig i det sociala landskapet. 

Barnets inre arbetsmodeller är avpassade för samspel i den egna familjen och det blir 

märkbart, att barnets arbetsmodell inte stämmer med verkligheten när barnet börjar umgås 

med människor utanför familjen. Barnet strävar efter att skapa den miljö som den egna 

modellen är anpassad för att hantera. Positiva, trygga inre arbetsmodeller gör att barnet kan 

skapa en positiv miljö kring sig. Otrygga inre arbetsmodeller leder ofta till negativt samspel 

med andra vilket förstärker barnets föreställningar om hur andra är (Broberg et al. 2008, s. 

24). 

  

En trygg bas 

Det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin är en trygg bas. Med det menar Bowlby 

(1994) att föräldrarna utgör en trygg tillflykt, en bas utifrån vilken barnet kan ge sig ut i 

världen utanför och till vilken det kan återvända försäkrad om att få fysisk och emotionell 

näring. För föräldrarna betyder det att finnas till hands, att uppmuntra och stödja barnet och 

att ingripa aktivt när det är nödvändigt (Bowlby, 1994, s. 28). Enligt Bowlby upphör inte den 
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trygga basen att ha betydelse när barnet blivit en självständig individ. Han menar att en trygg 

och självständig individ inte är så oberoende som man kan tro. En viktig egenskap hos den 

självständiga individen är att kunna förlita sig på någon om omständigheterna skulle kräva det 

och att veta vem denne någon är (Perris, 1996, s. 85). 

 

Trygg anknytning 

Olika anknytningsmönster kan utvecklas när barnet utvecklat en trygg anknytning, känslan av 

att barnet alltid kan vända sig till föräldrarna och deras trygga hamn om något obehagligt 

skulle inträffa. Barnet kan känna trygghet och glädje att upptäcka och utforska världen i 

visshet om att föräldrarna finns där. Om den upplevda tryggheten minskar genom yttre hot 

slås anknytningssystemet på och därigenom hämmar effektivt andra beteendesystem. Barnet 

behöver mycket erfarenhet av att föräldern hör, förstår samt vill hjälpa barnet. Genom 

erfarenheter av en trygg och flexibel relation till föräldern kan barnet växla mellan 

utforskande och trygghetssökande (Broberg et al. 2003, s.118).  

 

Undvikande anknytning 

En undvikande anknytning karaktäriseras av att barnet har lärt sig genom samspel med 

föräldern att barnet får mest kärlek när de inte är besvärliga och gnälliga samt att anpassa sig 

till förälderns behov. Detta medför att barnet lär sig att inte yttrar några behov av tröst och 

omsorg för att få möjlighet att använda föräldern som en trygg bas (Broberg et al. 2003, 

s.118-119). 

 

Ambivalent anknytning 

Ambivalent anknytning är vanlig när förälderns beteende är oförutsägbart vilket medför att 

barnet har svårt att tyda föräldern. Samspelet sker på förälderns villkor och barnet får inte 

med hjälp av sina signaler utrymme att reglera och påverka relationen. Detta kan leda till att 

barns förtroende till den egna förmågan minskar vilket kan leda till att barnen blir väldigt 

passiva. Andra barn kan öka anknytningsbehovet genom ängsligt beteende och genom att 

klänga sig fast vid föräldern. Barnet skaffar den närhet de behöver för att eventuellt bli 

garanterade förälderns beskydd om verklig fara skulle hota (Broberg et al. 2003, s.119). 
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Desorganiserad anknytning 

Desorganiserad anknytning förekommer i hög utsträckning när samspelet mellan barn och 

förälder bygger på rädsla. Barnet utvecklar en försvarsmekanism när förälderns omsorg och 

skyddande närhet uteblir en längre tid, genom att stänga av anknytningssystemet. Det kan bli 

problematiskt för barnet eftersom barnet ska använda sig av anknytningssystemet när fara 

hotar barnet. Då det är föräldern som å ena sidan väcker barnets rädsla samtidigt som 

anknytningssystemet driver barnet till att söka skydd hos den hotfulla föräldern kan leda till 

att barnet hamnar i en omöjlig konfliktsituation. Om denna konfliktsituation är vanligt 

förekommande i barnets uppväxt kan den leda till desorganiserad anknytning (Broberg et al. 

2003, s.120).  

En förklaring till förälderns beteende är vanligtvis att föräldern kan ha svåra obearbetade 

upplevelser bakom sig. Föräldern feltolkar ofta barnens signaler och reagerar på dem med 

rädsla och aggressivitet. Barnets starka signaler i form av skrik eller gråt kan väcka förälderns 

obearbetade trauma till liv och förälderns beteende blir oförståeligt och främmande för barnet. 

Även de föräldrar som reagerar med rädsla för barnets signaler är hotande för barnet eftersom 

barnet använder sig av socialt refererande, det vill säga förälderns ansiktsutryck för att 

kontrollera om fara råder. Föräldrarnas beteende blir skrämmande för barnen som får svårt att 

hantera och skapa en organiserad modell av föräldern. Detta kan leda till att barnet inte 

använder sig av sina föräldrar för att för att söka trygghet utan barnet kan få en föreställning 

om att nära relationer är förknippade med fara (a.a., s. 121).             

Broberg et al. (2008) skriver att i familjer där det förekommer fysisk och psykisk 

misshandel /vanvård är andelen barn med desorganiserad anknytning upp 80 procent enligt 

vissa studier. Andra riskgrupper är familjer där föräldrar har psykisk sjukdom och/eller 

missbruksproblematik (a.a., s.120). 

 

Utvecklingslinje 

Bowlby introducerade begreppet utvecklingslinje. Bowlby beskriver utvecklingen som linjer 

vilka kan avvika alltmer från mittlinjen som är ”normalpositionen”. Om utvecklingen går fel 

växer den egna positionens avstånd till ”normalpositionen” ju längre tiden går. Trädet med 

dess rötter, stam, huvud – och sidogrenar används ofta som metafor för utvecklingen inom 

utvecklingspsykopatologin. Som framgår av figuren (fig.1) så är ”normalutvecklingen” inte 

enhetlig. Det finns en ganska ”bred väg” att gå på. Utvecklingen tillåts att sicksacka sig fram 



 

 
 

26 
 
 

 
 

mellan positiva och negativa inflytanden utan att för den sakens skull falla utanför 

”normalutvecklingen”. Figuren visar också att avståndet mellan den mest positiva och den 

mest negativa utvecklingen är minst när vi är spädbarn för att sedan ökar med stigande ålder. 

Denna aspekt är en följd av det faktum att uppfostringsmiljöer tenderar att vara kontinuerligt 

positiva eller negativa. När utvecklingslinjen spretar åt ”fel” håll beror det på att nya faser i 

utvecklingen tenderar att växa vidare på samma sätt som tidigare organisering av kognitiva 

och emotionella system gjort. Individer är benägna att skapa miljöer som motsvarar deras 

tidigare erfarenheter. Under utvecklingen har inre arbetsmodeller skapats som ansvarar för vår 

tendens att skapa självuppfyllande profetior (Broberg et al. 2003, s. 45-47). 

 

 

Figur 1 Utvecklingsträdet.  

 

En konsekvens av begreppet utvecklingslinje är att tidigt insatta åtgärder har betydligt större 

möjligheter att lyckas jämfört med sent insatta behandlingsåtgärder. Om ett barns biologiska 

sårbarhet upptäcks tidigt eller ett barn vars uppfostringsmiljö är destruktiv uppmärksammas 
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tidigt så slipper barnet göra erfarenheter som får det att utvecklas långt ut på en negativ 

utvecklingslinje. Barnet får då större möjligheter att göra nya positiva erfarenheter som kan 

bidra till att barnet återförs till ”normalutvecklingen” (a.a., s. 47-49). 
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Trappanmodellen  
Trots att Trappanmodellen är placerad i anslutning till teorin så är Trappan inte ett teoretiskt 

analysverktyg. Vi har valt att placera Trappanmodellen mellan teori och resultat för att 

underlätta för läsaren att följa i resultatdelen i de olika steg som respondenterna återger. 

Arbetsmodellen kom till genom ett projekt som pågick 1996-1999 ”Barn som vittne till 

våld i sina familjer” av Rädda barnen och dokumenterades i boken ”…och han sparkade 

mamma” (Anrell & Ekbom, 1999). Projektet hade som målsättning att synliggöra barn i 

familjer med våldsproblematik samt att erbjuda dessa barn en möjlighet att bearbeta 

traumatiska händelser de bevittnat. ”Trappan” modellens utgångspunkt är att barn som under 

lång tid bevittnat våld i hemmet kan utsättas för ett långvarigt trauma och att barnets 

reaktioner är en traumatisk krisreaktion (a. a., s.23). Barnet behöver därför som en första 

insats stöd i form av krissamtal. De strukturerade samtalen och arbetsuppgifterna är anpassade 

efter barnets ålder samt mognad. Krissamtalen utgår från att hjälpgivaren varsamt stödjer 

barnets konfrontation med verkligheten. Barnet ges möjlighet att fritt utrycka och själv sätta 

ord på känslor som exempelvis smärta, sorg, skuld är samt vrede. Det är också viktigt att 

barnet upplever att den vuxne/hjälpgivaren lyssnar på barnets berättelse och bekräftar det som 

barnet upplever har hänt. Målsättning med modellen är stödja barnets egna läkningsresurser 

genom att möjliggöra och hjälpa barnet reda ut sina minnen av våldet och hur det har påverkat 

känslorna (Eriksson, 2009, s. 119). ”Trappan” modellen utgår från att krisbearbetning sker i 

tre steg ofta utspridda över fler samtal beroende på barnets behov.  

Kontakt: Det krävs en god kontakt mellan hjälpare och barnet för att det ska vara möjligt för 

barnet att minnas och berätta smärtsamma upplevelser. Barnet kanske inte orkar berätta vad 

som hänt på en gång utan det kan behövas flera sessioner i det kontaktskapande arbetet. 

Rekonstruktion: Efter det att barnet orkar minnas kan hjälparen tillsammans med barnet 

återskapa en verklig händelse med hjälp av barnets berättelse och annan information. Det kan 

handla om att rita upp och synliggöra platsen där våldshändelsen skedde med hjälp av 

exempelvis dockor eller annat material. 

Kunskap: Rekonstruktionen möjliggör ökad kunskap för barnet både om vad som händer när 

man är med om traumatiska händelser men också vanliga reaktioner efteråt. Det ingår även i 

det sista steget att planera för barnets framtida trygghet med hjälp av en inventering av barnets 

nätverk. Det kan vara nödvändigt med exempelvis telefonnummer till personer som barnet 

känner förtroende och som barnet kan kontakta (a. a., s. 52). 
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Resultat och analys 

Kvinnojourerna 

Det fanns stora variationer mellan de olika kvinnojoursverksamheterna. Några hade endast två 

personal anställda måndag till fredag under kontorstid, resten av dygnet var bemannat med 

volontärer som antingen var tillgängliga på plats eller kunde nås under vissa timmar på 

telefon. En annan verksamhet hade upp till 15 personal som var spridda på dygnets alla 

timmar. Det varierade också mellan storleken på boendet och antalet platser tillgängliga. Det 

fanns alltifrån fem vuxenplatser samt åtta medföljande barn till 15 vuxenplatser och som mest 

18 medföljande barn på verksamheterna. Dygnspriser varierade också mycket mellan 

verksamheterna allt ifrån 400 kr/vuxen och 100 kr/barn till 1595 kr/vuxen och 1495 kr/barn. 

Några av respondenterna menade att det är viktigt att vi benämner deras verksamhet för 

skyddat boende och inte kvinnojour med tanke på att det fanns utbildad och tillgänglig 

personal dygnet runt på det skyddade boendet.  

De åtta personer vi intervjuat är verksamma inom Stockholms län. Respondenterna innehar 

yrkesbefattningar som socionom, socialpedagog och familjebehandlare och yrkeserfarenheten 

varierar mellan åtta månader och 20 år. Vår ambition var att intervjua den personal som 

specifikt arbetar med barnen på kvinnojouren. Sju av respondenterna var anställda för att 

arbeta med barnen och alla dessa arbetade enligt Trappanmodellen. På kvinnojour där Anna 

arbetade visade det sig att det inte fanns någon som arbetade specifikt med barnen utan Anna 

sa: Det som är här är att kvinnorna får ett skyddat boende vilket gör att vi får väldigt mycket 

med barnen att göra, vi ser ju dem här dagligdags…. Så att då, ser jag att barn inte mår bra 

då larmar jag på en gång för att få i gång kontakter med BUP, att få Trappansamtal. 

Barnen 

Barn som bevittnat våld i hemmet påverkas både fysiskt och psykiskt 

Att barnen påverkas av att bevittna våld i hemmet råder det enligt våra respondenter inget 

tvivel om, men hur de påverkas betonas olika. Fanny menar att det mamman har varit med om 

har också barnet varit med om och barnet använder samma strategier för att överleva. Om 

barnet lever i en familj där det förekommer våld så normaliseras det eftersom våldet är en del 

av barnets vardag. Hon menar också att barnen lever under stark press i hem där det 

förekommer våld eftersom barnen anpassar sig genom att inte höras, inte synas och genom att 

göra rätt saker. Barnets beteende kan förklaras utifrån Bowlbys teori om undvikande 

anknytning. Teorin säger att barnet anpassar sig efter förälderns behov eftersom tidigare 
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erfarenheter av samspel med föräldern har resulterat i att föräldern visat missnöje med barnets 

känslomässiga behov. Detta medför att barnet lärt sig att inte yttra några behov av tröst och 

omsorg för att få möjlighet att använda föräldern som en trygg bas (Broberg et al. 2003, s. 

118-119). Den här starka pressen kan resultera i ett förhöjt spänningstillstånd vilket gör att 

barnet alltid på sin vakt, iakttar och anpassar sig. Stämningen i hemmet skapar rädsla och 

ångest (Lyckner & Metell, 2001, s. 29). 

Respondenterna på samtliga kvinnojourer menar att barnen ofta bär på väldigt mycket 

skuld att en del barn tar på sig vuxenansvaret och övervakar och skyddar mamman. De säger 

också att barn påverkas väldigt olika beroende på ålder och vad de varit med om. Weinehall 

(1997) menar att dessa barn inte kan betraktas som en homogen grupp för att de har 

gemensam att de upplevt våld i hemmet. Hur barnen påverkas beror på barnets personliga 

egenskaper och tillgångar samt på traumats natur (a.a., s. 117). Fanny berättar om en flicka 

som var ett och ett halvt år som sett sin mamma bli slagen väldigt mycket. Hon hade sådan 

skräck för vuxna, hon kunde inte se någon av personalen på kvinnojouren förrän hon började 

skrika och sprang till sin mamma. Det här beteendet kan bero på flickan inte utvecklat de 

kognitiva förmågorna som gör att hon klarar av att möta främmande människor eftersom 

mamman inte varit en trygg bas. I fallet med flickan slås anknytningssystemet på fullt ut 

eftersom flickan upplever personalen som starkt skämmande och som ett hot (Broberg et al. 

2003, s. 113, 190). 

Berit menar att barnet påverkas redan från det att barnet ligger i mammas mage eftersom 

det fysiska våldet ofta debuterar vid första graviditeten. Berit säger att för det lilla barnet blir 

verkligheten obegriplig eftersom barnet inte kan urskilja att exempelvis mamma är ledsen och 

pappa är arg utan barnet upplever bara en förändring. Det kan också vara så att mamman 

ibland ger omsorg och andra gånger är helt avskärmad, barnet får ingen kontakt med mamman 

utan märker bara att det är annorlunda. Källström Cater menar att när pappan är aggressiv och 

hotfull mot mamman och mamman försöker skydda genom att gå undan finns det ingen 

omsorgsgivare tillgänglig för att trösta barnet (Källström Cater, 2007, s. 29). Berit menar att 

det påverkar hela barnets utveckling med anknytning och tillit, vilket resulterar i en 

dysfunktionell och störd anknytning. En del barn till och med väldigt små barn kan vara 

väldigt självförsörjande. De har lärt sig att sköta sig själva eftersom det inte finns någon där 

att samspela med. Barnet kan också få en försenad språkutveckling. En del barn blir stökiga 

och härjar runt, en del blir aggressiva, andra blir avskärmade och stänger in sig i sig själva. 



 

 
 

31 
 
 

 
 

Det Berit beskriver är symtom på PTSD då kroppen är i ett konstant spänningstillstånd och 

barnet är irriterad, rastlös, har svårt att slappna av samt lider av koncentrationssvårigheter. 

Broberg et al. (2003) menar att en försvarsmekanism som aktiveras vid PTSD är att barnet 

undviker att minnas och har en benägenhet att isolera sig från omvärlden (a.a., s.188-189).  

Berit säger att många barn sitter med otäcka bilder och har mardrömmar och hon menar att 

många barn fyller kriterierna för PTSD fast ingen vet om det. Fyra-femåringar kan prata om 

de där otäcka bilderna och Berit menar att när hon börjar prata med barnet om bilderna så 

finns det mycket fantasier hos barnen kring ”att jag ska döda pappa eller nån ska, polisen ska 

döda pappa”. Arnell och Ekbom (2006) skriver att barnet vill få bort pappa och att barnet 

drabbas av en känsla av vanmakt när den ser sin mamma bli slagen och barnet inte kan skydda 

henne. Känslan av den maktlösheten kommer att prägla barnets hela uppväxt (a.a., s. 23). 

Hela tilliten till vuxen världen påverkas; föräldrarna och hemmet ska vara frizonen och 

tryggheten men hemmet är en krigszon.  

 

Många barn vet precis: pappa har ögonbrynen så eller om han är mörk i ögonen eller om han är så 

här, då vet man, då är det bäst att passa sig. Om han ser ut på ett annat sätt då kan man slappna av 

och gå och leka. Alltså att förhålla sig till den här spänningen hela tiden tar otroligt mycket energi. 

 (Fanny) 

   

Erika menar att när barnen varit med om en traumatisk händelse går de rent fysiskt igenom ett 

krisförlopp som exempelvis sömn- och matrubbningar samt att de har svårigheter att ta in 

information. Fanny fortsätter på samma tema, att barnen kan få koncentrationssvårigheter och 

även krångla med maten. Andra symtom barnen kan visa är utåtagerande eller att de drar sig 

undan.  Och det man kan tänka på när man jobbar med barn i en barngrupp är att när barn 

reagerar på höga ljud och på häftiga rörelser, de är små tecken men ändå sådant man kan 

tänka på och fundera kring. 

 

Sammanhangsmarkering 

Det är först under det senaste decenniet som barnen till kvinnor som utsatts för våld blivit 

uppmärksammade på kvinnojourerna. Tidigare var det så att enbart mammans behov av skydd 

och stöd var i fokus och barnen bara hängde med menar samtliga respondenter. Erika menar 

att det är viktigt att inte se barnet som ett bihang till mamman utan barnen är lika mycket 

brottsoffer som mamman. Enligt Källström Cater  (2007) är det viktigt att klassificera barn 
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som bevittnat våld i hemmet som brottsoffer för att kunna synliggöra dessa barns behov av 

stöd (a.a., s. 46). Berit menar att det finns ett synsätt i samhället: att bara kvinnan får ett skydd 

i form av en lägenhet eller blir placerad på en kvinnojour med endast personal på förmiddagen 

och så lite volontärer, så får kvinnan det stöd hon behöver.  Det är möjligt att mamman får det 

stöd hon behöver, men barnen får det inte, säger hon. Berit fortsätter: Vem ser barnen i det? 

Vem kan berätta för mamman vad barnet varit med om? Vem kan bekräfta barnets 

verklighet? Alltså man glömmer bort det här, man glömmer bort barnen och tror att skyddet 

räcker. 

 Flera av respondenterna anser att en av de viktigaste uppgifterna de har med barnet när barnet 

och mamman kommer till kvinnojouren är att upplysa barnet om vad en kvinnojour är och 

varför de är där. På kvinnojourerna där Berit, Doris, Erika och Fanny arbetar är det så pass 

viktigt att man där har som regel att göra detta så fort som möjligt och senast inom ett dygn. 

Fanny menar att det viktigaste är att man förklarar för barnen att det ser ut som det gör i ditt 

liv beror på det våld du varit med om. Weinehall (1997) menar att eftersom våldet har 

tabubelagts så har barnets upplevelser kringvåldet ogiltiggjorts. För att kunna bearbeta det 

känslomässiga traumat behöver upplevelsen kring våldet giltiggöras genom att artikuleras 

(a.a., s. 112-113)  

Berit och Doris betonar att det är väldigt viktigt att ge barnen en sammanhangsmarkering.  

 

Alla barn som kommer hit har varit med om att deras mammor har blivit slagna eller hotade där 

någon har sagt fula ord till dom och mammorna är arga och ledsna. Det är vi som är personal som 

tar hand om det, du kommer att få prata med mig och andra kommer att ta hand om din mamma. 

Här kommer du bo ett kort tag högst några månader och vad som händer sen vet vi inte nu, det är 

det som ska planeras under tiden. Då har barnen fått, vad hände innan, vad händer nu och vad 

händer sen. (Berit) 

 

Var är du nu och varför? För det är inte alla barn som vet det. De är barn som kommer hit och tror 

att de ska åka till ett hotell i Stockholm för att hälsa på kompisar. Så jag är väldigt noga med att de 

ska fatta det här: hit kommer det mammor och barn som är utsatta för våld och hot och nu är du 

här så jag utgår ifrån att du också varit utsatt. (Doris) 

 

Anna och Carin uttalade inte tydligt att det är viktigt för barnen att de får information 

om vart de är och varför, utan den informationen får barnen när mamman informeras. 

Carin säger att hon först lyssnar in vad mamman har sagt till barnet och hon menar att 
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det är viktigt att informationen är förankrad hos mamman och att mamman är med på att 

prata om det. Anna säger: 

 

Det blir ofta så att när jag har en inskrivning beroende på barnets ålder så, då är dom ju kanske 

med här och jag går inte in i de detaljer om vad mamman har varit med om, då förklarar jag lite 

vad en kvinnojour är och hur länge man brukar vara här, det finns andra barn som bor. Sen så har 

ju faktisk många gånger mamman pratat med barnen innan också.  

 

Berit, Doris, Carin, Doris, Erika och Fanny menar samtliga att mamman inte talar om 

för barnet vart de är på väg och varför, utan säger att de ska bo på hotell eller hos 

kompisar. Eftersom mamman själv har svårt att hantera det som hänt och själv befinner 

sig i ett kristillstånd kan hon ha svårt att prata med sitt barn (Broberg et al. 2003, s. 

205). 

 

Att bli lyssnad på 

När mamman och barnen kommer till kvinnojouren så är de i ett kristillstånd. Carin 

menar att till kvinnojouren kommer man i en akutsituation, att det är ett trauma som har 

hänt, att barnet fått lämna sängen, rummet, pappa och skola. Så alla som kommer till 

kvinnojouren behöver få en möjlighet att möta någon för att tala om det som hänt.  

Erika anser att det viktigaste för barnen är att bli lyssnad på. Fanny menar att barnen 

behöver någon vuxen att prata med, att få berätta vad som hänt och få leka runt det som 

hänt.  Broberg et al. (2003) skriver att för att barnet ska ha möjlighet att klara av att leva 

med traumaupplevelserna behöver barnet få möjlighet att prata om det som hänt. 

Berättandet gör att händelserna blir en del av barnets egna livshistoria istället för något 

smärtsamt inkapslat (a.a., s. 205-206). 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att barnen får bearbeta upplevelserna av 

våldet och att barnet får insikt om att det inte är de som bär skulden till att mamma och pappa 

bråkar eller att pappa slår mamma. Anna menar att barnen gärna kopplar skulden till sig 

själva, tror att det är de som varit dumma och tror att det är deras fel. Weinehall (1997) 

skriver att barnen känner sig maktlösa i sin livssituation då de bär på skuld och skam (a.a., 

s.113). 

Doris säger att man som vuxen kan lyssna på barnen och lära ut små saker som att 

det är inte ditt fel. Jaha, de har jag trott att det var! Nej, det fattar du väl själv, det kan 
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inte vara barns fel när vuxna är knäppa! Och det är ju trist att du ska komma och prata 

med mig när det är din pappa som har betett sig väldigt illa. 

Fanny anser att barnen blir mycket lugnare när de blir fråntagna känslan av att det är 

deras fel och skulden de bär på.  

 

Det är inte mitt fel. Även om det….jag tror inte att de, att man får bort det helt. Det sitter hos 

barnen. Men man har ändå hört det, någonstans vet dom: det är inte mitt fel. Även om det var jag 

som tappade kniven i golvet, som gjorde att pappa blev arg på mig och mamma försökte försvara 

och sen slog pappa mamma, så är det inte mitt fel. Man har ändå hört det. Det finns hjälp att få har 

man också hört. (Berit) 

 

Berit menar att barnen normaliserat den verklighet de levt i. De behöver få hjälp att 

förstå det, att så här lever inte alla. Det är inget bra sätt att leva. Det framkommer från 

samtliga respondenter att alla barn tror att så här ser allas verklighet ut. Berit säger: att 

leva med det här, att det finns stunder när man sitter och har det trevligt ihop och andra 

stunder när man tror att ens mamma ska bli dödad. Och det är vad barnen tror alltså. 

Jag har inte träffat ett enda barn hittills som inte tror det. Broberg et al. (2008) menar 

att när föräldrarna är oförutsägbara i sitt beteende vet barnet inte vad den kan förvänta 

sig av föräldrarna. Samspelet sker enbart på den vuxnes villkor och styrs inte av barnets 

signaler. Det här kan resultera i ambivalent anknytning vilket visar sig genom att barnet 

får sämre förtroende för den egna förmågan. Barnet kan bli passivt eller så ökar 

anknytningsbehovet och barnet blir klängigt och bevakande (a.a., s. 146). 

 

Att möta andra barn 

Vinsten för barnen att bo på kvinnojour, menar flertalet respondenter, är att barnen får 

klart för sig att de inte är ensamma utan alla barn har varit med om samma sak. Tidigare 

har barnen trott att de varit helt själva om det de upplevt. Erika säger att: Barnen kan ha 

varit i skolan och tänkt att jag är den enda i hela världen som har en pappa som är så 

här dum eller att de tänker att så här har väl alla det. Pappor får väl slå mammor, det 

är väl så här det ska se ut i mitt liv. Anna, Carin och Fanny berättar att barnen spontant i 

lek situationer kan börja prata med varandra om vad de varit med om och att det inte är 

fult och hemligt. Fanny menar att det uppstår en igenkänningsfaktor och en 

gruppdynamik som blir som en frigörelse för barnen. Det gör att de vågar prata under 
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tiden de är här och berätta vad de har varit med om och hur det har varit. Broberg et al. 

(2003) menar att barn kan vara en tillgång för varandra när de har gemensamma 

upplevelser (a.a., s. 209). 

Berit uttrycker att det är viktigt för barnen att bli bekräftad i sin egen verklighet. Att 

de får bekräftat det som de i verkligheten varit med om, att otäcka fruktansvärda saker 

hänt hemma.  

 

Pappa slår mamma och mamma blöder, pappa skriker hora, fitta och alla de här orden på kvällen 

och på morgonen låtsas som inget hänt. Man får inte va…alltså, det är ingen som säger att det här 

hände, det du såg och kände hände, vilket gör att många barn börjar dissociera, de vet inte vad är 

sant, men måste dela upp det i olika verkligheter. (Berit) 

 

Rätten till sina känslor 

Doris säger att hon pratar mycket om känslor med barnen; glad, arg, rädd och ledsen, 

det finns bara dem säger hon. Doris menar att många barn hon träffar hävdar att de 

aldrig känt rädsla, ilska, glädje eller sorg. Enligt anknytningsteorin så är en av 

förälderns viktigaste uppgifter, förutom mat, värme och beskydd, att hjälpa barnet med 

känslomässig reglering. Barnet behöver få hjälp att känna igen, härbärgera och reglera 

olika känslor (Broberg et al. 2003, s. 112). I trygga samspel lär sig barnet att svåra 

känslor är något naturligt som man kan hantera och kan underlättas om de delas med 

föräldrarna (Broberg et al.2008, s. 226). I familjer där pappa slår mamma är inte någon 

av föräldrarna känslomässigt tillgängliga för barnet (Lyckner & Metell, 2001, s. 30). 

Detta kan medföra att barnet inte yttrar några känslomässiga behov (Broberg et al. 2003, 

s. 118-119). Doris berättar att ett sätt att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor är att rita 

stora siluetter av barnen där de får färglägga sina känslor: När du är arg, vad är det för 

färg? Det du känner, vart sitter det i dig? Hon berättar att hon har stor hjälp av dockor 

när hon pratar om känslor med barnen som till exempel rädsla: vad får man göra när 

man är rädd och vad får man inte göra. Doris frågar barnen hur de när de är rädda och så 

får barnen visa med dockorna. 

Berit använder sig också av silutter när hon pratar med barnen om känslor. När 

barnen ska berätta om någon otäck händelse så får de rita i kroppen hur det känts. Det 

vanligaste är att barnen ritar en stor svart klump i magen eller att de ritar vid halsen att 

de kvävs. En del barn ritar också huvuden som exploderar och ben som vill springa bort. 
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En del barn bemästrar våldet genom att vara duktiga och inte ställa några krav vilket 

leder till att barnet inte blir bekräftat i sina känslor. Det gör att de förlorar kontakten 

med sitt ”sanna jag” och utvecklar ett ”falskt jag” (Lyckner & Metell, 2001, s. 33.34).   

Doris och Erika berättar att de pratar med barnen om rätten till våra känslor och att alla 

känslor är tillåtna. Men att man behöver vara försiktig när man ska uttrycka en känsla 

eftersom man inte får skada sig själv eller någon annan. Under ett dygn kan vi känna 

alla känslor. Doris säger till barnen:  Du får känna vad du vill och man får tänka hur 

vidriga tankar man vill. Alltså vi lever väldigt fritt här: tänk och känn precis som du vill 

och vad du vill. Men lite aktsam när det ska uttryckas, för det måste uttryckas också, 

men hur? 

Doris fortsätter berätta att hon talar om för barnen att de inte är offer för sin barndom, 

att barnen själva kan välja, att deras tankar är deras framtid. Hon har mött många unga 

pojkar som har ångest, är rädda och känner skräck över: Tänk om jag blir som han? Vill 

du bli som han? Nej? Då så, då behöver du inte bli orolig för man kan inte bli något 

som man inte vill, man måste aktivt hjälpa till med det. Vidare menar Doris att barnen är 

ofta ledsna och gråter eftersom de får kontakt med sorgen, när barn blir ledsna förklarar 

hon för dem att det inte är farligt att vara ledsen det är bara lite obekvämare än att vara 

glad. Hon säger också till barnen att de har rätt att må bra fastän mamma och pappa mår 

dåligt.  

 

Barnen vet och har sett 

Ett tema som tydligt framkom under intervjuerna var att alla barn har sett, hört eller 

upplevt våldet i hemmet samtidigt som mammorna menar att barnen inte varit medvetna 

om våldet. Hydén menar att barn som bevittnar våld i hemmet är delaktiga vittnen. 

Även om barnet inte befinner sig i samma rum där våldet sker kan de uppleva våldet 

genom hörselintryck eller de spår det sätter hos mamman och på så vis är de 

involverade trots att de ”inget sett” (Hydén, 1995). Alla respondenterna utom Anna 

uttalade tydligt att alla mammor förminskar eller förnekar att barnen har sett eller hört, 

mammorna tror att barnen låg och sov eller var i ett annat rum när våldet ägde rum. 

Berit och Fanny menar att även om barnet inte sett våldet så finns det forskning som 

visar att det ibland är ett större trauma att bara höra våldet, för då gör barnen sig en 

fantasibild av vad mamman blir utsatt för. En rapport från Socialstyrelsen När mamma 
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blir slagen – att hjälpa barn som växer upp med våld i familjen (2005) visar att barn 

som bevittnar våld i hemmet plågas inte bara av att se våldet utan även av att höra 

våldet. De ljudminnen barnet har av våldet kan upplevas som extra plågsamma 

(Överlien & Hydén, 2007). Erika menar att det inte finns något barn som sover när 

någon blir halvt ihjälslagen i rummet bredvid. Doris brukar säga till mammorna: 

 

Du skiljer dig inte från du de andra mammorna och i mammors välvilja så försöker vi förstås 

färdigställa oss den bilden för att stå ut. Men jag är ledsen, men nu är du tvungen att stå ut med 

verkligheten. Jag ska berätta för dig om barn: 9 av 10 barn är vakna när mamman tror att de sover. 

9 barn av 10 står och kikar bakom en dörr när mammor och pappor tror att de sover. 9 barn av 10 

begriper till fullo vad det är de ser när mammor och pappor tror att de inte begriper något. Och 9 

av 10 barn traumatiseras fullständigt av att se det här. 

 

Carin menar att små barn ser omvärlden genom sina föräldrar och om mamman ser på 

omvärlden med rädsla och skräck så är det de känslorna som förmedlas till barnet. 

Källström Cater (2007) skriver att även spädbarn upplever stämningarna. Barnets 

erfarenheter av föräldrarna utgör ofta grunden för barn förståelse (a.a., s.39). Barnet 

använder sig av socialt refererande vilket innebär att barnet läser av förälderns 

ansiktsuttryck för att kontrollera om fara råder (Broberg et al. 2003, s. 121, 197). Berit 

säger att många gånger börjar barnet gråta och mamman tar upp barnet på armen vilket 

innebär att barnet hamnar mitt emellan känsloyttringar som rädsla, skräck, ilska och hot. 

 

Värsta händelsen 

I barnets krisbearbetning får barnet hjälp med att få ett sammanhang i det som har hänt 

där man gör en rekonstruktion av en våldshändelse (Arnell & Ekbom, 2006, s. 51).  Alla 

respondenter utom Anna säger att barnen får berätta för personalen om det som barnet 

upplever som den värsta händelsen i bevittnandet av våldet. Carin menar att det inte alls 

är säkert att barnet väljer den händelse som orsakade uppbrottet utan det kan vara något 

som har hänt barnet när barnet var väldigt liten. Hon säger att man som personal kan 

reagera över valet av händelse som barnet väljer att berättar och tänka: Jaha, tycker hon 

att det där var jobbigt, när det svåraste och de som hände innan de kom hit var så 

traumatiskt. 

Carin menar att den här händelsen har levt kvar i barnet för att barnet känt sig kränkt 

och tänkt mycket på det från det att hon var exempelvis tre år och hon är elva är idag. 
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Doris berättar: 

 

Jag försöker inte utgå från att jag vet vad traumat är. I början var det ju så att jag fick för mig att 

jag hade koll på det där. Som till exempel när det kom någon som…kniv i magen på mamman…i 

hallen, det måste vara traumat och det var det inte alls! Utan det var när flickan skulle städa upp 

och torka upp blodet och hjälpa till att få det där lite ogjort då tog hon en duk för hon hittade ingen 

trasa, det fanns ingen trasa som passade. Det var hennes trauma. Så hon lärde mig väldigt mycket, 

att jag inte har någon koll på det där.  

Arbetet med mamman på kvinnojouren 

Mammans svek och skuld 

Det är vanligt att mammorna bär på mycket skuld för att de inte kunnat skydda sina barn 

menar Carin och Fanny. Erika berättar att hon jobbar mycket med att mammorna ska få 

insikt i barnens situation. Broberg et al. (2003) menar att det är viktigt att mamman tar 

ansvar för att hon inte skyddat barnet i våldsituationerna. Mamman kan ta ansvar genom 

att acceptera och ta emot hjälp (a.a., s. 203). Erika säger att när mamman kommer till 

insikt och förstår att hon varit delaktig i att barnen farit illa resulterar det ofta i att det 

blir lättare för henne att lämna mannen. Berit menar  att samtidigt som barn är rädda för 

att deras mamma ska dö så känner de mycket ilska mot mamman för att hon inte 

skyddat dem. Hon berättar om en flicka som kände sig sviken av sin mamma: Om du 

inte hade, om du hade sett till att skydda oss så hade inte jag behövt, jag var så jätte 

rädd. Han jagade mig och han slog huvudet mot träden. Du hade… 

Berit säger att flickan hade rätt, mamman hade, ur ett barnperspektiv, inte skyddat 

flickan och det behöver man få höra som mamma. Fast man ska inte stanna i den 

smärtan, det är inte konstruktivt menar Berit. Doris berättar hur hon brukar hjälpa 

barnen att uttala för mamman känslorna av svek och ilska som de upplevt när mamman 

inte hjälpt och skyddat dem: 

 

Ska vi prata med mamma? Vet mamma att du känner så här? Nej, brukar de säga. Ska vi bjuda in 

mamma? Då gör jag det tillsammans med ett barn och då får barnet berätta och ibland får man 

hjälpa dom: du sa något om din mamma, att du känner dig sviken, att pappa slog dig och mamma 

inte räddade dig. Ska vi prata om det? (Doris) 

 

 Doris berättar även att det finns mammor som ber om hjälp och då får man i samtal 

med mamman inge hopp, se styrkor, se framgångar, se ansvaret och se skulden, detta för 
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att reda upp vems skulden är. Då avlastas skulden och skuldbördan. Doris menar att hon 

”matar” mamman med saker som: Du har ju gått! Tänk att du gick! Det är fantastiskt! 

För många tar det längre tid. Doris berättar vidare att vad mamman än formulerar så 

gör hon om det till något som är lättare att bära.  

 

Att återta föräldrarollen 

Eftersom mamman ska vara en trygghet för barnet är det viktigt att mamman återtar sin 

föräldraroll så att barnet kan slappna av och vara barn igen och känna att mamma 

skyddar och kontroll på situationen menar Anna. Fanny menar att det är vanligt att 

mamman inte kunnat freda sig själv och då har hon inte kunnat freda barnet heller vilket 

har lett till att barnet inte haft någon trygg punkt i familjen.  Berit säger att det har varit 

bekvämt för mamman att ha någon som fixat allting eftersom mamman själv varit 

upptagen av den egen situation. Då händer det att barnet tar över vuxenansvaret och 

”mammar” sin mamma, gömmer syskon när pappa blir våldsam, torkar upp blodet och 

städar upp. Socialstyrelsens rapport (2005) visar att barn som bevittnat våld i hemmet 

ofta utvecklar en tät relation till mamman präglad av beskydd och omhändertagande. 

Barnen tar mycket ansvar och det är tungt för dem, att slippa vuxenansvaret är en 

lättnad. Doris säger att hon brukar prata med mamman om hennes tillgänglighet och gör 

klart för henne vilket ansvar hon har som mamma. Doris säger till mamman: Lisa är 

inte din mamma, utan det är du som är Lisas mamma och den rollen får du kliva i, för 

hur ska du kunna se Lisa i ögonen om fem, tio år när hon kommer hem och är 

sönderslagen. Vilket ansvar tycker du att du har då? 

Berit berättar att hon pratar jätte mycket med mamman om mammarollen. Hon 

menar att det är svårt att vara mamma när man levt med våld. Det är svårt med gränser 

och gränssättning i en familj där man hela tiden kränker varandras gränser. Är man 

kränkt som mamma, är man inte värd någonting, är man den värsta horan i världen. 

Pappan säger till pojken: titta vilken ful mamma du har eller titta nu ska jag hämta 

kniven och döda henne. Hur ska man få respekt? Säger Berit. 

 

Samtal med mamman 

Alla respondenter har samtal med mamman för att stötta henne i föräldrarollen. Broberg 

et al (2003) menar att mamman inte haft förmåga att ta hand om barnets mående 
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eftersom hon själv är traumatiserad. Hon behöver därför stöd och hjälp att ta hand om 

sitt barn samtidigt som barnet får det stöd från personalen som mamman inte kan ge för 

tillfället (a.a., s. 204). Berit berättar att hon har egna samtal med mamman om hur 

barnet mår, vilka symtom de visar och vad barnen behöver. Berit kan hjälpa barnen att 

berätta för mamman hur de mår: 

 

De här du berättar att du ligger vaken på kvällen, kväll efter kväll så länge du kan minnas, och 

väntar tills pappa kommer hem, att du inte vågar sova för du är rädd att mamma ska dö. Det tror 

jag att mamma vill veta. Och så är du rädd att mamma ska bli ledsen? Rädd att mamma ska börja 

gråta? Ja! Mamma kommer att bli ledsen, hon kommer att börja gråta, men hon vill ändå veta det 

här….och så sätter vi oss och berättar det här för mamman och så börjar mamman att gråta och så 

bekräftar jag barnet: ja, titta mamma gråter, men hon vill ändå veta.  

 

Ibland kan mamman ha svårt att se och förstå barnets behov av hjälp eftersom hon inte 

upplever att barnet påverkats av våldet (Arnell & Ekbom, 2006, s. 50). Doris menar att 

det är viktigt att mamman får ta del av barnens verklighet och veta hur barnen har haft 

det annars riskerar mamman missuppfatta sitt barn.  

Ibland händer det att mamman vacklar och vill åka hem. Då är det viktigt att mamman 

får veta hur och på vilket sätt det kommer att påverka barnet, menar Berit. Doris och 

Erika är lite tuffare mot mamman i de situationerna och de säger att de kommer att göra 

en anmälan till socialtjänsten om mamman går hem. Doris och Erika menar att då 

behöver barnen bli omhändertagna för att barnen inte ska utsättas en enda gång till. 

Doris berättar att hon drar sig inte för att använda barnen för att vrida om i magen på 

mammorna. Hon menar att ungar som blir väldigt utsatta, de ska inte vara kvar hos 

galna morsor och farsor. Hon menar också att de flesta mammor är ganska tappra och 

vill sina barn väl.  

Berit anser att en viktig del i hennes arbete är att få mamman att förstå hur mycket skada 

barnet har tagit av våldet. De här barnen kommer att behöva hjälp en lång tid och den enda 

som kan garantera och hålla barnens behov av stöd vid liv är mamman eftersom socialtjänst 

byts ut och familjen kanske flyttar. I Socialstyrelsens rapport När mamma blir slagen - Att 

hjälpa barn som levt med våld i familjen beskrivs vikten av att samverka med mamman kring 

barnets situation, detta för att mamman ska förstå vilken skada barnet tagit av våldet (a.a., 

2005). 
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Anknytning 

Fanny säger att hur anknytningen fungerar påverkar barnets mående. Bowlby menar att 

anknytningen är en relationsspecifik process som medför ett ”band” mellan förälder och 

barn (Broberg et al. 2008, s. 16). Ofta är det så att bandet mellan mamma och barn blivit 

skadat på grund av att det har funnits en annan person som har gått emellan och förstört.  

På kvinnojouren där Fanny arbetar jobbar man mycket med samspelsövningar mellan 

mamma och barn där de får uppgifter att lösa tillsammans och på så sätt stärka banden. 

När vi talar om mamma-barn relationen med Erika så menar hon att begreppet 

anknytning är förlegat och hon menar att då pratar man om väldigt små barn. Vidare 

anser Erika att det finns pappor, även de pappor som misshandlat mamma, som från dag 

ett har precis lika stark anknytning till barnet som mamman har. Carin berättar att hon 

försöker få med mamman att göra saker tillsammans med barnen eftersom det kan 

finnas brister i anknytningen. 
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Pappan 

Samtal om pappan 

I Trappanmodellen ingår ett ”pappamoment” där personalen samtalar med barnen kring 

pappan. Alla respondenter använder Trappan utom Anna som menar att hon, om det 

visar sig att något barn behöver stöd, remitterar till socialtjänsten där de arbetar enligt 

Trappanmodellen. Anna berättar att barnen pratar sinsemellan i leksituationer om 

pappan och då kommer det fram allt ifrån: min pappa är dum till att jag saknar min 

pappa. Anna och Erika betonar att pappan är en väldigt viktig person trots 

våldshandlingarna. Anna menar att även om pappan har betett sig väldigt illa mot 

mamman och barnen finns det ju ändå en grundläggande tanke att han ändå är en viktig 

person och bör finnas i barnens framtid. Erika menar att utifrån ett barnperspektiv så 

finns det pappor som varit viktigare för barnet än vad mamman har varit: 

 

Alltså, för ett barn är det självklart att du får dina köttbullar och pannkakor på eftermiddagen, men 

sen om det är mamman eller pappan som har gjort dom…men att någon kör dom till 

fotbollsträningen och står vid sidan och hejar på, hjälper till med läxorna…alltså, vi ser ju det från 

olika håll vad vi tycker att vi gör för våra barn. Men hur ser barnen på det om dom fick välja? Är 

det viktigast att dom fick köttbullar eller att pappan stod och hejade på mig vid fotbollsträningen, 

faktiskt. Utifrån det vi kan se från barnen så är pappan viktig, många gånger viktigare än mamman. 

 

Carin säger att det är viktigt att barnen får berätta om pappan, vad som är bra och vad 

som är dåligt och prata om att det finns olika delar i en människa. Hon hjälper barnen att 

få ihop pappan till en hel bild och säger att barnen inte behöver tycka om allt hos 

pappan. Erika förklarar för barnen att de inte talar illa om pappan, utan talar om att det 

som pappa har gjort är fel. Erika säger att det är lättare för barnen att prata om det som 

är gott om pappan än det som har varit dåligt. I Trappanmaterialet finns en bild av en 

mansfigur med två män inuti, den snälla och den dumma pappan. Berit säger att när hon 

använder den figuren i arbetet med barnen så får barnen börja med att berätta positiva 

saker om pappan, för det är oftast lättast för barnen. Barnen säger väldigt lite om den 

snälla pappan men om den dumma pappan finns mycket att säga. Efter det samtalet kan 

Berit säga: Det här är din pappa som kan göra så här hemska saker och som också kan 

vara snäll ibland. 

Det är viktigt att sära på person och handling menar Doris, för att barnen undrar ofta 

om de får älska sin pappa fast han nästan mördat mamma. För barnen blir det konstigt 
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och de vågar inte uttrycka kärleken till pappan eftersom de är rädda för mammans 

reaktion.   

Fanny menar att samtalen med barnen handlar mycket om pappan: vad som varit 

jobbigast, hur pappa varit och vad han gjort. Under de samtalen är det viktigt att 

förklara för barnen: ” Det är inte utifrån det du har gjort, utan det här som händer det 

är ju det som finns i pappa liksom. Det är hans brister som pappa som gör att det här 

händer. 

Förlåt är ett tema som Berit pratar mycket med barnen om. Hon pratar om hur många 

gånger man kan säga förlåt om någon varit dum i skolan eller på dagis. Hon resonerar 

kring betydelsen av förlåt med barnen: 

 

En gång till, ja då kanske man kan säga förlåt, men tredje gången man gör samma sak, kan man tro 

på det då? Det här är jobbigt för många barn. Pappan har sagt förlåt och så pratar dom och så 

ringer pappa och nu bor jag här och han säger förlåt. Hur många gånger har han sagt det tidigare, 

vad betyder förlåt? Hur kan man visa att man ändrar sig?  

 

Barnens längtan efter pappa 

Barnets relation till pappan kan vara ambivalent eftersom längtan blandas med känslor 

av vrede och rädsla (Socialstyrelsen, 2005, s. 10). Två respondenter, Berit och Erika, 

pratar om barnens längtan efter pappa men på olika sätt. Erika säger att barnen har 

många föreställningar om pappan: var han befinner sig, om han är häktad, hur det ser ut 

i häktet, får han bara vatten, är det någon som pratar med min pappa, får han titta på tv. 

Det är viktigt att barnen får svar på de här frågorna menar Erika eftersom det finns en så 

stor längtan efter pappan. Erika menar att barn har två föräldrar och även om det finns 

ilska och besvikelse över vad pappa har gjort så är det övergående och det finns en 

längtan till försoning. Barnen kan säga att de längtar efter pappa berättar Berit och hon 

menar att det är viktigt att ta reda på vad längtan står för. Längtan kan betyda att de vill 

veta hur pappa mår, om han super, om han lever över huvudtaget? Det kan också betyda 

att barnen vill åka hem och spela TV-spel eller att de vill kontrollera att pappa inte 

förstört alla saker hemma eller det kan vara en längtan efter en drömpappa. Berit menar 

att det inte är så många barn som verkligen vill träffa pappa. 

Doris konkretiserar barnens känslor kring pappa genom att låta barnen göra en 

”pappalåda”. Barnen får utsmycka lådan som de vill: den kan vara ful eller fin, den kan 
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ha döskallar eller stjärnor påklistrade. ”Det kan ligga kort på pappa i den, det kan ligga 

näsdukar med grin i, det kan ligga stenar, det kan ligga brev där i som barnen har 

skrivit. Men att samla känslan kring pappa…och kanske en dag kan du ge pappa den 

här lådan så han får se vad det gjorde med dig alla dom åren”.  

 

Olika arbetsmetoder på kvinnojourerna 

Trappan 

Carin arbetar helt och hållet utifrån Trappanmodellen för att möta barnen. Fanny berättar att 

eftersom barn är olika måste man arbeta med Trappansamtalen på olika sätt för att barnen 

uppehåller sig olika länge vid de olika stegen. Hon har Trappansamtal med barn från fyra års 

ålder upp till tolv år. Eftersom de mindre barnen kan ha svårt att uttrycka sig med tar Fanny 

hjälp dockor och leker runt det som har hänt. Hon menar att hur man arbetar med Trappen 

spelar inte så stor roll, huvudsaken är att man går igenom de tre stegen. Trappansamtalen är 

verkligen grundläggande och inga terapisamtal men det viktigaste här är att barnen får berätta 

sin historia och vad de varit med om. Fanny menar att när det hänt fruktansvärda saker för 

barnen så har de ett stort behov av att prata om det och då brukar hon remittera vidare till 

BUP-bågen (Barn- och ungdomspsykiatrin). Fanny säger att om vi bara får tre samtal så är det 

viktigaste att gå igenom det tredje steget med barnen: Om det skulle hända igen, har du någon 

du litar på som du kan prata med? Doris jobbar på samma sätt, att det är viktigt att barnen ska 

ha formulerat någon eller några som de kan lita på och prata med nästa gång. Det kanske de 

inte har haft innan. Barnen ritar hjälpande händer och skriver namn på dem de litar på i dem. 

Berit anser att det är bra att använda handdockor exempelvis en hare och en igelkott eftersom 

många barn har svårt att berätta. Då kan barnen prata genom dockorna. Hon menar att på det 

viset kan barnen berätta ganska mycket utan att de upplever att de skvallrar på pappan. Berit 

hjälper barnen att göra den otäcka berättelsen till en begriplig händelse: hur gjorde du, vart 

stod du? Där var pappa och där var mamma och så hände det och så tog pappa upp kniven. 

Vart var du någonstans? Bakom soffan. Jaha, du var bakom soffan, tittade du fram? Vad 

hände sen? Jo pappa gick och mamma ringde polisen som kom hit. Erika berättar att hon 

arbetar enligt Trappanmodellen om hon får det uppdraget från socialtjänsten. När 

socialtjänsten inte kan garantera att barnen får stanna en längre tid, då arbetar hon inte med 

Trappan. Hon menar att om man påbörjar Trappanarbetet är det viktigt att hinna igenom de tre 

stegen, man kan inte avsluta mitt i arbetet. Erika berättar om rekonstruktionen, steg två, då 
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barnen väljer ut en händelse som påverkat dem: 

 

För en del är det ett misch masch av olika situationer. Polisen kanske har varit i lägenheten fyra 

gånger och då kan de blanda ihop de här gångerna, vad som hände då. Och det gör ingenting, för 

det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är det dom fortfarande bär här inne av frågor, rädsla, 

att krisen ska få genomarbetas. Att dom ska få sätta ihop sina egna ord på vad som har hänt och 

hur dom har upplevt det. 

 

Berit beskriver hur en flicka fick göra sin rekonstruktion där flera otäcka händelser resulterade 

i en serietidning som fick heta Min värsta dag. Familjekarta är också ett sätt att rekonstruera 

som gör sammanhanget mer konkret och begripligt för barnen. 

Alla som använder Trappan som arbetsmetod har gått Trappanutbildningen som ger en bra 

grund om våld och hur det påverkar barn menar Berit, men hon anser att Trappan inte räcker 

för många barn. Dessutom anser hon att efter Trappansamtal så behövs något mer exempelvis 

individuell terapi eller barngrupper. Det är ett problem att det här andra steget inte finns i hela 

Sverige. Ytterligare ett problem, anser Berit, är att Trappansamtal bygger på att man ska ha en 

serie samtal med barnet och man vet inte om man träffar barnet en gång eller 15 gånger. 

Dessutom finns det svårigheter att utvärdera Trappanmodellen eftersom alla inte använder 

modellen fullt ut utan ifrån den verklighet man befinner sig i. 

 

Andra arbetssätt 

Berit hävdar att det inte är svårt att prata med barn, det gäller bara att vara tydlig och väldigt 

rak och barn behöver inte höra massa detaljer. Det är inte så svårt att ställa en enkel fråga om 

du är beredd att lyssna på svaret. Doris menar att det är jätte lätt att prata med barn och att det 

är mycket svårare att prata med mamman och pappan. Hon säger att det bara behövs sunt 

förnuft för det finns ingenting som kan bli fel i samtal med barnen. Doris fortsätter: Det är 

inte svårt, jag lyssnar på barnens historia och säger: så där kan det vara. Det är så skit 

enkelt! Det är jättelätt att ge barnen verktyg, det skulle fler kunna göra, det behöver inte vara 

speciella personer och platser.  

Både Berit och Doris säger att eftersom de arbetat länge med barn så har de fått stor 

erfarenhet som gör att de utvecklat sina arbetsmetoder. Berit anser att det är viktigt att ge 

barnen ett sammanhang och att bekräfta deras verklighet. Här anser hon att det brister mycket 

när det gäller barn: 
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Alltså det kommer barn hit, det har varit poliser hemma, dom kanske har varit med mamma på 

sjukhus en hel natt. Alltså det har varit massor med människor runt omkring dom men ingen har 

bekräftat barnen och deras verklighet. Alltså dom har varit snälla, dom har fått saft, dom har fått en 

nalle, men ingen har sagt att det här har hänt, nu har pappa slagit mamma, nu måste vi åka till 

sjukhuset och se om mammas arm är skadad eller inte. Otäcka, fruktansvärda saker händer som 

dom aldrig får bekräftelse på att dom faktiskt ser och är med om. (Berit) 

 

Doris delar in barnen i fyra försvarskategorier: hjälten, clownen, tapetblomman och rebellen. 

Hon menar att de är beteenden som vuxna lagt på barnen och Doris försöker rucka lite på de 

cementeringarna. Hon säger: Jag hejar inte på hjälten och jag skrattar inte åt clownen. 

Doris menar att barnen kommer till henne och talar om vad de behöver, hon behöver inte göra 

så mycket själv. Hon säger att de är barnen som utvecklar och sätter ramarna för arbetet. Hon 

menar att hon inte själv inte har några gränser utan barnen utvecklar hela tiden hennes 

metoder med sina behov. Doris berättar om en pojke som slog knogarna i väggen tills de 

blödde när han var arg. I samtal med pojken frågar Doris:  

 

Är det ett bra sätt eller skulle du vilja att vi hjälps åt att hitta ett annat sätt? Och då blir det så här: 

Va? Finns det andra sätt? De har dom liksom inte tänkt på. Nej, jag skulle vilja göra det något 

annat sätt. Det var modigt och klokt av dig! Då tycker jag att vi letar andra sätt. Hur skulle du vilja 

göra? Vad är okej att göra? Det är okej att slå på en kudde, det gör inget ont heller och du gör inte 

illa dig. Vi byter, vi byter sätt, det är mycket så.. 

 

På kvinnojouren där Anna arbetar anlitas en familjepedagog som kommer en gång i veckan 

om barnet och mamman behöver någon specifikt stöd. I de svåra fallen kommer pedagogen 

två gånger i veckan. Anna vet inte vilken metod familjepedagogen arbetar efter men hennes 

intryck är att pedagogen guidar mamman rent konkret i vardagliga situationer: Det är väldigt 

här och nu och jag tänker nästan KBT faktiskt, säger Anna. Utöver familjepedagogen så anser 

Anna att det är bra att barnen kan få Trappansamtal på socialtjänsten samt har möjlighet att gå 

till skolkuratorn.  

 

Stödets effekter 

Personalen på kvinnojouren ställer direkta frågor till barnet om våldshändelserna vilket gör att 

barnen vågar berätta eftersom barnet inte berättar om våldet självmant. Broberg et al. (2003) 

menar att barnet själv inte kommenterar den traumatiska erfarenheten den bär på utom på 
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direkta frågor (a.a., s. 201-202). Carin säger att hon upplever att barnen tycker det är skönt att 

ha någon att prata med om det de varit om. Hon menar att stödet bidrar till en 

bearbetningsprocess vilket kan visa sig genom att barnen drömmar mer natten. Stödet barnen 

får förmildrar ångesten, traumat och gör att barnen mår bättre, säger Carin. Lek är en del av 

stödet, säger hon. Broberg et al. (2003) skriver att lek är ett vanligt sätt för barn att bearbeta 

det de varit med om (a.a.). Fanny menar att barnen blir mycket lugnare när skulden de burit på 

lyfts av. När barnen har varit på kvinnojouren ett tag och de känner att det finns trygga vuxna 

där så kan de börja busa och bli lite kaxiga, som att de tänker: även om jag gör så här så är 

det ingen som slår mig! Fanny berättar att barnen kan börja provocera mamman rejält för att 

testa hennes gränser. Mamman stöttas i att sätta gränser och när hon gör det blir barnen 

mycket lugnar eftersom bitarna då faller på plats för barnen. Barnen får kanske en annan bild 

av mamma och oftast en närmare och bättre relation till henne. Erika bekräftar det Fanny 

säger att barnen kan bli mer utåtagerande under en period, saker kommer upptill ytan och 

barnen testar mamman. Erika berättar för barnen att de har rätt att vara arga och ledsna. Arnell 

och Ekbom (2006) menar att när läkprocessen som är förknippad med traumat hos barnet har 

kommit igång blir det lättare för barnet att hantera tankar och känslor. Barnet kan kontrollera 

sina minnen bättre, minnena styr inte längre och tränger på. Våldet upptar inte barnets tankar 

längre och barnet blir mer aktivt och har nu möjlighet att se framåt. I och med att 

läkningsprocessen startar för barnet har barnet fått en starkare känsla av kontinuitet i livet 

(a.a., 2006, s. 27) Doris säger att stödet ger barnen ökad livskvalité och ökad möjlighet till 

förändring så att inte våldet går i arv och en till generation går förlorad. Anna menar att stödet 

genererar ett brett spann av beteendeförändringar hos barnen. Barnen kan exempelvis 

regrediera eller intensifiera sitt beteende. Berit säger att när barnen har fått hjälp att prata med 

mamman om hur de känner så känns det ibland som att barnen är tio kilo lättare och studsar 

ut ur rummet och barnet fortsätter sen att prata mycket mer. 

 

Om stödet uteblir 

Anna menar att det blir katastrofalt om barnet inte får något stöd som exempelvis när 

socialtjänsten inte förstår hur omfattande behoven är hos barnet. Det blir katastrof även när 

socialtjänsten placerar barn med en jagsvag mamma som har förlorat all auktoritet: Tänk en 

pojke på tio år som slår sin mamma så hon får blåmärken, då kan man tänka sig skadorna 

när pojken är 13-14 år. Carin säger att om inte barnen får möjlighet att bearbeta det de har 
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upplevt så kommer det i förlängningen att ge sig i uttryck på ett eller annat sätt. Erika menar 

att barn som bevittnar våld inte kan tillgodose den normala psykologiska utvecklingen vilket 

gör att barnen kan hamna i kris och trauma i tonåren. Broberg et al. (2003) skriver att om 

barnen inte får stöd kan de som vuxna få stora problem som kan resultera i att de blir nästa 

våldsutövare. Om ett barns destruktiva uppfostringsmiljö uppmärksammas tidigt och barnet 

får stöd så kan det medföra att barnet slipper utvecklas långt ut på en negativ utvecklingslinje. 

Barnet får då större möjligheter att göra nya positiva erfarenheter som kan bidra till att barnet 

återförs till ”normalutvecklingen” (a.a., s. 47-49). 

Fanny, Erika, Berit och Doris säger att många av de här barnen blir stökiga barn och får 

diagnosen ADHD. Erika och Fanny menar att väldigt stor del av de barn som har fått 

diagnosen ADHD egentligen är barn som har bevittnat våld. Barn som bevittnat våld och 

barns som har diagnosen ADHD visar enligt forskarna samma symtom, säger dem, dessa barn 

har koncentrationssvårigheter, är impulsdrivna och stökiga. Forskarna Almqvist, Broberg och 

Tjus menar att koncentrations- och inlärningssvårigheter, rastlöshet, oro och irritabilitet är 

effekter av psykiska trauman (Broberg et al. 2003, s. 191). Erika anser att det här är väldigt 

sorgligt och ett stort svek mot barnen eftersom barnen tydligt visat genom sitt utåtagerande att 

de inte mår bra. Istället för att titta på grundorsaken så ser man barnen som ett problem:  

 

De får gå i en speciell klass i skolan med en resursperson. De här barnen bär ju på en jätte 

hemlighet, att gå omkring med att mamma kanske dör i eftermiddag, kan man inte sitta still och 

lyssna i skolan, då hjälper det inte att man får dockor eller att man läser högt för dom i skolan eller 

att en lärare sitter bredvid. Jag tycker dom ska ha diplom för att dom ens tar sig dit. (Erika) 

 

Erika menar att om barnen inte blir sedda och bekräftade av vuxna så kommer det att ge 

konsekvenser och prägla hela barnens liv. Doris säger att vuxna behöver begripa att alla barn 

som uppför sig illa har ett väldigt gott skäl till det, men det rotas det sällan i. Det är väldigt få 

vuxna som vet varför de här barnen misslyckas och inte når fram till kunskap och barnen tror 

att de är dumma i huvudet, menar Doris. Forskning visar att en följd av psykisk traumatisering 

är att områden i hjärnan som används för kognitiv bearbetning ”stängs av” vilket leder till 

inlärningssvårigheter för dessa barn (Broberg et al. 2003, s. 191). Om barnen går till skolan på 

morgonen och inte vet om mamma lever när de kommer hem på eftermiddagen, då har man 

inte MVG i kemi, utbrister Doris.  
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Det är klart att vi inte har så många ADHD-barn i Sverige som vi har på papper, utan det är massa 

barn från dysfunktionella familjer som inte har fått hjälp och det tycker jag är ett jätte problem och 

det är ett svek också. När barnen får diagnosen lastar man ansvaret från föräldrarna och i bästa fall 

får man en resurs i skolan, vara i ändan på den där ungen hela tiden och punktmarkera den och få 

den att känna sig ytterligare lite udda och off. Och då har man tagit hand om problemet tror man. 

Man gör allt annat än det man ska göra! (Doris) 

 

Om stödet uteblir för barnen menar Berit att de får stora problem i relationer och samspel med 

andra människor på grund av att de har en störd anknytning till sina föräldrar. Barnen som 

växer upp i en familj där det finns kränkningar och hot om våld har inga förebilder på hur 

man löser konflikter på ett bra sätt. Barnen tror att det är så här man har det i relationer och de 

kommer att göra likadant i sina kärleksrelationer som vuxna, säger Berit. Broberg et al. (2008) 

och Perris (1996) skriver att barnets inre arbetsmodeller är anpassade efter de förutsättningar 

som varit rådande i familjen. Barn som bevittnat våld i hemmet har bristande självkänsla och 

är mer självkritiska på grund av föräldrarnas bristande värme och tillgänglighet. Barnets inre 

arbetsmodeller stämmer inte med verkligheten och de strävar efter att skapa relationer och en 

omgivning som stämmer med den egna modellen. Negativt samspel i relationer kan bero på 

otrygga inre arbetsmodeller som förstärker barnets föreställningar om hur andra är (a.a., s. 24, 

143). Doris menar att om man inte bekräftar det barnen har varit med om blir det ett 

känslomässigt övergrepp som man som vuxen inte kan identifiera. Det blir som ett handikapp 

som gör det svårt i livet. Det blir svårt med alla former av relationer: allting blir svårt, för att 

det är så jävla harvigt inuti och ingen jävel får till det och man vet inte vad som är normalt, 

man vet inte vad som är rätt och fel. Man fick liksom inte den hjälpen att förstå det, vad som 

är okej och vad som inte är okej.  

 

Är stödet tillräckligt på kvinnojourerna? 

Fanny menar att barnen får tillräckligt med stöd under tiden de bor på kvinnojouren, men hon 

anser att de allra flesta behöver mycket mer stöd sen för att jobba sig igenom traumat och bli 

hela barn. Berit säger att barnen på kvinnojouren får det stöd de behöver här och nu, men hon 

anser att det borde finnas en större variation i utbudet eftersom barn har varit med om olika 

saker och har olika grundförutsättningar.  

 

Verkligheten är ju att de (socialtjänsten, vår kommentar) frågar, om de inte känner till oss, så är 

första frågan hur mycket det kostar. Alltså, de frågar ju aldrig vad det här är för verksamhet eller 
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vad har ni att erbjuda eller vi har en kvinna med ett barn som har de här behoven, kan ni. Utan det 

är alltid: vad kostar det? 

(Berit) 

 

Erika säger att här finns det hjälp att få för barnen, bara det får kosta. Det här är ett skyddat 

boende med bemanning dygnet runt. Det innebär att personalen här umgås intensivt och nära 

med dem boende dygnets alla timmar. Personalen är med vid läggning, väckning och vid 

matsituationer vilket gör att tilliten till oss blir stor. Erika anser att det är oerhört viktigt att det 

finns personal att tillgå hela tiden eftersom de boende är mitt uppe i ett krisförlopp vilket 

betyder att det ofta kommer jobbiga tankar på kvällen och då kan de behöva någon att samtala 

med. Erika säger att enligt socialtjänstens mening innebär ett skyddat boende att man har 

ordnat en tom lägenhet där mamman och barnet kan bo och den lägenheten kan ligga 

nästgårds med den lägenhet dem flytt ifrån, det är inte ett skyddat boende anser Erika. Anna 

anser att alla de barn hon upplever behöver stöd får det stödet av familjepedagogen.  Anna 

arbetar kontorstid, övrig tid alltså kvällar och helger, bemannas kvinnojouren av volontärer. 

Volontärerna har också telefonjour och finns stand-by för de boende, dock inte på natten. 

Några är socialsekreterare och någon är sjuksköterska, men alla volontärer har inte arbetat 

socialt med människor tidigare. Anna betonar att volontärerna ska vara ett lyssnade öra och 

hjälpa till, men de gör inte Annas arbetsuppgifter. Carin säger att alla får stöd speciellt i 

Trappansamtalen, men det är också viktigt att barnen får vila i något annat att det finns 

stunder när de får leka och ha skoj och de får dem hos oss menar hon.  Doris anser att alla 

barn får det dem behöver på kvinnojouren. Doris menar att hon har en bra verktygslåda, att 

hon har sitt mål, syfte och fokus klart. Hon säger att vad barnen än berättar så har hon målet 

klart så att hon och barnet kan gå åt rätt håll. Målet är att barnen ska känna tillit, hopp, tro och 

att de ska få en ökad självkänsla.  

 

Diskussion 

De resultat vi kommit fram till genom vår studie har ökat vår förståelse för vilka behov barn 

som bevittnat våld i hemmet kan ha. Vi har också fått ökad kunskap om hur personal på 

kvinnojourer, som arbetar med eller möter barnen, ser på barnens behov vilket gör att vi 

uppnått syftet med studien. Upphovet till forskningsfrågan var att socialtjänsten beslutar om 

placering på kvinnojour utifrån mammans behov av skydd och inte utifrån barnets behov av 

stöd. Trots ett tillägg i socialtjänstlagen, för att förstärka barnens rättigheter till stödinsatser så 
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är det inte ett krav från socialtjänsten att kvinnojourerna ger barnen det specifika stöd de 

behöver. I praktiken är barnperspektivet sekundärt eftersom socialtjänstens insats är utifrån 

mammans behov. När mamman inte längre anses vara i behov av stöd kan insatsen avslutas 

oavsett om barnets behov kvarstår eller inte. Utifrån det kan vi anta att kvinnojouren har varit 

och fortfarande i stor utsträckning är, kvinnans arena. På grund av att både tid och utrymme 

har varit begränsad i vår forskningsstudie kan vi inte dra några generella slutsatser om att det 

ser ut så här på de flesta kvinnojourer.  

Vår studie visar att alla barn som bevittnat våld i hemmet påverkas och kan vara i behov av 

särskilt stöd. Vilket också all forskning som vi tagit del av visar. Det specifika stöd som oftast 

erbjuds barnen på kvinnojouren är Trappansamtal, men det förutsätter att det finns personal 

som har den utbildningen. Trots att Trappan är en bra krisbearbetningsmodell framkommer 

det i materialet att den endast kan ses som en grundläggande insats och att fortsatt stöd ofta 

saknas. Trappanmodellen är svår att utvärdera eftersom personalen kan arbeta med den på så 

många olika sätt. En svårighet kan vara att modellen bygger på att barnet ska få en serie 

samtal vilket ibland inte hinns med på grund av att socialtjänsten inte alltid beviljar den tid 

som krävs. Med tanke på att Trappansamtal är det enda stöd som kan erbjudas barnen i 

krissituationen så är det märkligt att socialtjänsten inte kräver att den insatsen ska kunna ges 

på samtliga kvinnojourer. I vår studie visade det sig att personalen på kvinnojourerna inte 

hade något uppdrag gällande insatser för barnen. Detta skulle kunna förstås utifrån ett 

bristande barnperspektiv hos socialtjänsten. Det blev tydligt i vår undersökning att det finns 

brister i samarbetet mellan kvinnojourerna och socialtjänsten, något som vi finner intressant 

att studera vidare men det faller inte inom ramen för vår forskning. 

På en del kvinnojourer utgår personalen ifrån att alla barn som kommer dit är i behov av 

stöd, men på andra kvinnojourer uppmärksammas inte alltid barnens behov. Vi finner det 

anmärkningsvärt att inte samtliga respondenter på kvinnojourerna anser att alla barn som 

kommer dit är i behov av stöd, eftersom forskning visar att alla barn som lever i familjer där 

det förekommer våld blir påverkade. Det här skulle kunna förklaras utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv eftersom stödet barnen får verkar stå i förhållande till boendekostnaden på 

kvinnojouren. I vårt resultat kan vi se att på de kvinnojourer där boendekostnaden är hög finns 

personal tillgänglig dygnet runt samt att minst en personal är anställd enbart för barnen. Om 

det uppmärksammas att barnet har behov av stöd på de kvinnojourer som inte har personal 

anställd för barnen så kan barnet få externt stöd, via socialtjänsten. Det framkommer tydligt 
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att det ligger ett stort ansvar på den enskilda personalen på kvinnojouren i hur 

barnperspektivet ska beaktas vilket kan förklaras med att barnperspektivet inte är förankrat i 

verksamheten. 

Till kvinnojouren kommer mammor och barn som är i ett kristillstånd och de behöver bli 

bemötta av kunnig personal. Det primära behovet hos mamman och barnet, förutom skyddet, 

är krisbearbetning. Krisförloppet löper hela dygnet för både mamman och barnet och eftersom 

vissa kvinnojourer endast bemannas dagtid av personal kan det bli problematiskt. Dessa 

kvinnojourer har ett antal volontärer som arbetar ideellt för att täcka upp kvällstid. 

Volontärerna kan exempelvis vara socionomer eller sjuksköterskor, men de kan också sakna 

utbildning inom socialt arbete vilket kan innebära att de saknar kunskap om krisbemötande. 

Det här kan resultera i att stödet i krissituationen för barnen kan se helt olika ut och det kan 

vara en tillfällighet om de uppmärksammas och får stöd. 

I vår studie framkom det att en sammanhangsmarkering för barnet är av största vikt. Det 

bedömer vi som positivt eftersom det är ett enkelt verktyg för att medvetandegöra för barnen 

varför de kommer till kvinnojouren. Fördelen med verktyget är att det kan användas av flera 

yrkeskategorier som exempel polis och socialjourspersonal som möter barnen. Genom att ge 

barnet en sammanhangsmarkering så bekräftas barnet i det de varit med om så att händelsen 

blir begriplig och hanterbar. Här skulle forskningen kunna bidra till utvecklandet av 

gemensamma riktlinjer och verktyg för alla berörda yrkesgrupper som möter barn som 

bevittnat våld. 

I intervjuerna framkom det av flera respondenter vikten av att mamman kommer till insikt om 

hur barnet har påverkats av våldet i familjen. Det är viktigt inte bara för att barnet ska få hjälp 

i krisskedet utan också för att förebygga negativ utveckling i framtiden. Forskning visar att 

barnet påverkas även på lång sikt av våldet och mamman är den enda som kan garantera att 

barnet får den hjälp den behöver över tid.  

I tematiseringen av vårt intervjumaterial framkom ”längtan till pappa” som ett tema. Det är 

något som forskningen vi läst också skriver om men inte utvecklar mer än att pappan är en 

viktig person i barnets liv. Några av respondenterna underströk vikten av att, i arbetet med 

barnen undersöka vad längtan till pappa konkret står för. Det kan annars finnas en risk att 

barnet i krisskedet får träffa pappa vilket ytterligare kan traumatisera barnet.  

I vår empiri framkom att symtomen som dessa traumatiserade barn har liknar symtomen 

vid ADHD. I den forskning vi har valt att studera har vi läst att barnen har dessa symtom men 
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forskningen berättar inget om likheterna med ADHD. Forskningen vi tagit del av skriver inte 

heller något om vad detta kan komma att få för konsekvenser för barnen. Trots det anser vi 

det värt att uppmärksamma. Om barn som bevittnat våld i hemmet blir fel diagnostiserade och 

antas ha ADHD får de inte adekvat hjälp. Istället för att barnen får hjälp kan det finnas risk att 

barnen tror att det är dem det är fel på och vuxna förstärker den bilden genom att ge fel 

insatser. 

Det saknas inte kunskap om att barnen behöver stöd i krisen och även senare, men 

kunskaperna om de långsiktiga effekterna av hur barnet påverkats av att bevittna våld i 

hemmet behöver ökas. Barnperspektivet behöver bli mer framträdande och det fodras att 

samtliga aktörer, både på samhälls- och strukturell nivå, aktivt strävar efter att synliggöra och 

tillgodose dessa barns behov. 

 

Jag önskar att det skulle finnas en ökad kunskap, att det här skulle vara tillräckligt intressant för att 

socialtjänsten ska skärpa till sig, för att polisen ska öka sin kunskap och för att lärare i skolan ska 

öka sin kunskap. De som ofta träffar barn eller är med barnen, att det finns ett barnperspektiv i 

rättsalarna, att det fanns någon jävla form av respekt! För det finns det inte. Det finns ingen 

kunskap och det finns ingen respekt, på sin höjd finns det folk som tycker synd om de här barnen 

vilket inte gagnar dom ett dugg. (Doris) 

 

Förslag för vidare forskning 

Genom intervjuerna i vår studie har vi fått fram mycket intressant material som vi valt att inte 

redovisa här då innehållet inte varit relevant för vårt syfte. Ambitionen i vår forskning har 

varit att beskriva och förstå hur barn som bevittnat våld får sina behov tillgodosedda på 

kvinnojourer som har krisbearbetning för barnen. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

barnperspektivet beaktas och om barnens behov av stöd tillgodoses på kvinnojourer som inte 

erbjuder Trappansamtal.  

I vårt intervjumaterial fann vi ett samband mellan en hög beläggningen på kvinnojourerna 

och en låg dygnskostnad. Vi fann även ett samband mellan låg dygnskostnad och enligt 

personalen ett bra samarbete med socialtjänsten, detta skulle vara spännande att undersöka i 

vidare forskning. 
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Bilaga 1, Informationsbrev till respondenterna 

Hej!                                                                                      Stockholm 2010-02-16 

Vi är två studenter som heter Sanije Berisha och Sara Wittrin som läser åttonde och sista 

termin på socionomprogrammet på Ersta Sköndal högskola. Under vårterminen ska vi skriva 

C-uppsats och har valt att skriva om barn som bevittnat våld i hemmet. Du har blivit tillfrågad 

om att bli intervjuad eftersom du arbetar på en kvinnojour som tar emot kvinnor och deras 

barn. Vi är tacksamma om vi får ta del av dina kunskaper och yrkeserfarenheter vad gäller 

barn som bevittnat våld i hemmet. 

Intervjusamtalet beräknas ta cirka en timme. För att vi inte ska gå miste om värdefull 

information kommer intervjun att spelas in för att sedan raderas efter att uppsatsen är 

godkänd. Inspelningsmaterialet kommer endast att användas som grund för vår uppsats. 

Resultatet av intervjun kommer att presenteras så att inga personliga uppgifter om dig lämnas 

ut. Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att publiceras i studien, men däremot din 

yrkesroll och arbetsort. Det kommer inte framgå i uppsatsen vem som intervjuats men det kan 

inte uteslutas att du känner igen dig i texten. Din medverkan är givetvis frivillig och du kan 

när som helst välja att avbryta din medverkan. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig på Ersta Sköndals hemsida samt bibliotek och vi sänder dig gärna ett exemplar! 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

 

…………………………………….. 

Ort och datum 

 

…………………………………….. 

Namnteckning 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över något! 

Tack för din medverkan! 

 

Sanije Berisha          Sara Wittrin 

Mobil: 073-951 57 49       Mobil: 073-793 68 86  

Mail: sanije.berisha@hotmail.com   Mail: sara.wittrin@yahoo.se 
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Bilaga 2, Intervjuguide  

Bakgrundfrågor  

Hur länge har du arbetat med barn som bevittnat våld i hemmet?  

Har du någon speciell utbildning rörande barn som bevittnat våld i hemmet? 

Är det här en privat, ideell eller kommunal verksamhet?  

Hur många anställda är ni och hur många volontärer jobbar här? 

Hur många kvinnor och barn har ni boende här varje år?   

Jobbar ni efter någon speciell modell med barnen?   

 

Frågor om behov av stöd för barnet  

Hur märker du om ett barn som kommer hit behöver stöd?   

Vilka specifika behov av stöd kan ett barn som bevittnat våld i hemmet ha?  

Om du tänker på hur du arbetar vilket stöd anser du har visat sig vara speciellt effektiv?   

Anser du att stödet är tillräckligt?  

Hur märker du att stödet påverkar barnen? 

Finns det enligt din uppfattning stöd att ge till alla barn här?  

Vad tror du följderna för barnet kan bli om barnet inte får något stöd? 

Jobbar ni med mamma - barn relationen? 

Arbetar ni med barnets upplevelser kring pappan?  

 

Socialtjänsten 

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?  

Vad fungerar bra i kontakten med socialtjänsten och vad kan bli bättre? 

Om du får önska och det finns obegränsade resurser, vad skulle du vilja att de här barnen 

skulle få för stöd då. Vem ska ge det stödet?  
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Bilaga 3, Lagar 

Socialtjänstlagen 2001:453 

 

5 kap 11 § 

Socialnämnden skall verka för att den som utsatts 

för brott och dennes anhöriga får stöd 

och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta 

att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara 

i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. Nämnden bör också 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 

(2006:936). 

 

Brottsskadelag 1978:413 

 

4 a § 

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). 
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