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Förord  
 

 

 

Först och främst vill vi tacka alla våra informanter som deltagit i studien. Tack för at ni har 

tagit er tid och gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår 

handledare Anne- lie Vainik för hennes engagemang.  

Vi vill även tacka varandra för ett fantastiskt samarbete. Vi har kämpat tillsammans och 

uppmuntrat varandra under arbetets gång och tillslut kom vi i mål. 

 

Tack!  

 

Stockholm, augusti 2013 
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Sammanfattning 

 

Socialstyrelsen (2011) skriver att det är under de senaste tio åren som man har börjat 

uppmärksamma barn som bevittnat våld och att dessa barn kan reagera på samma sätt som 

barn som själva har utsatts för våld och är i behov av stöd och hjälp. Syftet med studien är att 

öka kunskapen om Socialtjänstens och Polisens arbete med barn som bevittnat våld. Målet är 

att försöka förstå om det finns en skillnad på myndigheternas bemötande med barn som har 

bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld och hur denna skillnad i så fall 

yttrar sig. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi genomförde 

tre intervjuer med Socialtjänsten och tre med Polisen. Våra tre frågeställningar är: Hur arbetar 

Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld? Hur jobbar Socialtjänsten 

och Polisen med barn som bevittnat våld? På vilket sätt skiljer sig Polisens och 

Socialtjänstens bemötande med barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har 

utsatts för våld?  

 

Vi använde oss av organisationsteorin för att på så sätt kunna beskriva hur Polisen och 

Socialtjänsten är organiserade och hur de bemöter barn som bevittnat våld. Resultatet från vår 

studie visar att informanterna upplever att det finns en stor skillnad med att arbeta med barn 

som bevittnat våld i jämförelse med barn som själva utsatts för våld. Informanterna menar att 

detta beror på att barn som bevittnat våld idag inte är brottsoffer fullt ut juridiskt sätt och att 

detta gör det svårare för de att hjälpa dessa barn. Alla våra informanter var eniga om att det 

idag behövs en lagändring som gör det lättare för de att höra dessa barn och att barnen på så 

sätt kan få den hjälp och det stöd de behöver. Däremot var de eniga om att alla barn de träffar 

värderas och bemöts på samma sätt.  

 

 

 

 

Nyckelord: Barn som bevittnar våld, Barn som utsatts för våld, våld i familjen, uppleva våld, 

bemötande  
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”Jag vaknade av att det var en massa skrik och bråk inne i mamma och pappas rum, och jag 

blev rädd för Camilla sover där med dom. Jag sprang in där och då hade pappa slagit 

mamma och hon låg på sängen. Hon blödde ur munnen, minns jag, och bara skrek  

”SLUTA SLUTA” Och pappa skrek: ”Håll käft jävla hora” och slog på henne ännu mer.  

– Emma 13 år 

 

Inledning 

Sedan 2006 betraktas barn som bevittnar våld i hemmet som brottsoffer och har rätt till 

brottsskadeersättning av staten. Barn som bevittnat våld fick även rätt till stöd och hjälp i 

Socialtjänstlagen (Arnell & Ekbom, 2010). Detta för att stärka skyddet för barn som växer upp 

i en familj där de bevittnar våld mot en närstående (a.a s. 38).  

Denna lagändring ger dock inte barnet vare sig målsägandebiträde eller skadestånd och barnet 

anses fortfarande inte vara brottsoffer fullt ut. Dessa barn ses inte på samma sätt som barn 

som själva har utsätts för våld, utan brottet anses fortfarande bara ha begåtts mot den vuxne. 

Eftersom brottet inte har begåtts mot barnet själv, så kan de inte polisanmäla den brottsliga 

handlingen som barnet har bevittnat.  

 

Staten ska enligt FN:s 19:e artikel om barnets rättigheter i barnkonventionen, skydda barnet 

mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld genom lämpliga åtgärder. Enligt artikel 12 har 

barnet också rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. Alla professioner som 

kommer i kontakt med barnet bör därför respektera barnets åsikter i varje enskilt fall. För att 

främja barnets rehabilitering och återanpassning ska staten enligt artikel 39 även vidta 

lämpliga åtgärder för att skydda barn som utsatts för någon form av vanvård eller övergrepp. 

Det finns även riktlinjer för rättskipning i FN för att förbättra skyddet för barn som blivit offer 

för brott eller vittnen till våld. Det finns tydliga principer och ramar kring vad 

medlemsstaterna bör göra i sådana ärenden. Enligt riktlinjerna ska barn erbjudas upprättelse i 

sin situation och behandlas med medkänsla och värdighet.  

 

Med denna studie vill vi lyfta fram hur Socialtjänsten och Polisen bemöter barn som har 

bevittnat våld i hemmet. Vi vill ta reda på om det finns en skillnad i professioners bemötande 

mot barn som bevittnat våld i jämförelse med barn som själva har utsatts för våld och om 

dessa barn behandlas lika i praktiken?   
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Problemformulering 

Den 15 november 2006 inrättade regeringen en ny lagstiftning som betraktar barn som 

bevittnat våld som brottsoffer. Enligt lagen ska dessa barn ha rätt till brottsskadeersättning 

från staten.  Sedan 2007 står det uttryckligen i Socialtjänstlagen att barn som bevittnat våld 

mot sin mamma ska betraktas som brottsoffer och att dem kan vara i behov av stöd och hjälp 

(SoL kap. 5, § 11). Denna förändring innebär inte att barn som har bevittnat våld i hemmet är 

brottsoffer fullt ut juridiskt sett.  Trots att forskning pekar ut att det är mer skadligt att bevittna 

våld än att vara det primära offret, så är det ändå inte ett brott mot barnet när det utsätts för att 

bevittna våld i hemmet. För att dessa barn ska få status som målsägande och bli brottsoffer 

fullt ut, så bör det ses som ett brott att som barn bli tvingad att bevittna våld. Detta för att 

barnet på så sätt ska få rätt till skadestånd från gärningspersonen och även rätt till vanlig 

brottsskadeersättning. Mot bakgrund av detta anser vi att det är viktigt att studera hur 

Socialtjänst och Polis i praktiken bemöter barn som har bevittnat våld i jämförelse med barn 

som själva har utsatts för våld. Detta för att försöka se om intervjupersonerna ser något 

skillnad mellan dessa barn. Informationen kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap och 

förståelse i det stödjande och förebyggande arbetet med barn som bevittnat våld för 

socialarbetare. 

 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om socialtjänsten och polisens arbete med barn 

som bevittnat våld. Detta med målet att försöka förstå om det finns en skillnad på hur 

myndigheterna bemöter barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för 

våld och hur denna skillnad i så fall ser sig.  

 

Frågeställning  

 

1. Hur arbetar Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld?  

 

2. Hur jobbar Socialtjänsten och Polisen med barn som bevittnat våld?  

 

3. På vilket sätt skiljer sig Polisens och Socialtjänstens bemötande mot barn som har 

bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld?  
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Bakgrund  

 

Våld i familjen 

 

”Vart tionde barn upplever någon gång att den ene föräldern utsätter den andre för våld. Vart tjugonde 

barn upplever det ofta … Dessvärre vet vi idag att det fortfarande är så att vi endast når fram till ett fåtal 

av alla de barn i Sverige som upplever våld hemma” (Arnell och Ekbom, 2010). 

 

 

Hemmet är fortfarande en otrygg plats för många barn i Sverige. 70 procent av de barn som 

uppger att våld har förekommit mellan vuxna i deras hem, uppger att de själva har blivit vittne 

till våldet. (Överlien, C. 2012). Det är psykologiskt omöjligt att stå utanför en händelse som är 

en del av ens egen livsmiljö. Som ett delaktigt vittne har barnet hamnat i en situation som de 

själva inte valt eller ansvarar för men som de oftast på något sätt försöker ingripa för att 

stoppa våldet. Om barnet är ett passivt delaktig vittne ger det starka upplevelser av maktlöshet 

och vanmakt (Eriksson, M, 2007).  

Enligt både nordisk och internationell forskning finns det ett samband mellan mäns våld mot 

kvinnor och mäns fysiska och sexuella våld mot barn. Studier som har genomförts är inte helt 

jämförbara, men sammanlagt visar det att mellan 20 och 70 procent av de barn som bevittnar 

våld även själva utsätts för våld (a.a. s. 9). 

 

Hur påverkas barn av traumatiska upplevelser 

Ett barn som dagligen upplever våldsamt bråk och skrik samt hårda ord mellan sin mamma 

och pappa hamnar oftast i det våldsamma bråket och får ett slag eller två. Ett annat barn blir 

endast vittne till vad som pågår. Barnet hör ständigt slag, dunkar och ljudet av skrik. Barnet 

har oftast ingen möjlighet att stoppa det våldsamma bråket och det är inte alls ovanligt att 

barnet tar på sig skulden för våldet som uppstår hemma. Barn som upplever detta i sin vardag 

utsätts för ett långvarigt trauma. Att dagligen behöva gå igenom detta är bland det svåraste ett 

barn kan uppleva (Hindberg, B, 2006).  Barn som lever i sådana situationer där våld kan 

uppstå i vilken sekund som helst lever i ett spänningstillstånd. Detta hindrar barnet från sitt 

naturliga utforskande och nyfikna beteende. Dessa barn skapar även en avvikande social, 

emotionell och kognitiv utveckling eftersom de tvingas döva sin rädsla för det oförutsägbara 

våldet som kan ske (SOSFS 2009:22). Psykiska försvar och fysiska reaktioner är väldigt 

vanligt hos traumatiserade barn. För att stå ut med ångesten och den skräck som medföljer när 
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man växer upp i en våldsam uppväxtmiljö utvecklar barnet olika försvar som till exempel 

isolering av känslor, projektion och förnekande. I samband med ett trauma märks även 

förändringar i kroppen, till exempel kan andningen bli snabbare, hjärtat slår fortare och 

sinnena skärps för att på så sätt kunna bedöma om en situation är farlig. Ibland kan vissa barn 

till och med bli ”förlamade av skräck” och kroppen kan reagera med illamående, skakningar 

och gråt (Arnell & Ekbom, 2010). 

Barn som bevittnar våld eller själva utsätts för våld riskerar att utveckla en annan psykiatrisk 

diagnos, så kallad posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Denna diagnos kan orsakas av 

traumatiska händelser som barnet inte klarar av att ta sig igenom. Det vanligaste symptomet är 

att barnet återupplever den traumatiska händelsen om och om igen, särskilt innan läggdags. 

Andra symptom kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, värk i kroppen, oro och 

aggressivitet. Många av dessa barn är väldigt tysta och berättar aldrig någonting. Barn som 

utsätts för traumatiska upplevelser behöver oftast professionell hjälp, annars hindras barnets 

psykiska utveckling (a.a.s.18).  

 

 

Att som barn bevittna våld  

Ett begrepp som har blivit mer etablerad med åren är barn som har bevittnat våld. Detta 

begrepp har både för- och nackdelar. Fördelen är att barnets position pekas ut och synliggörs 

allt mer. Nackdelen är att benämningen ”bevittnat” leder oftast tankarna fel, då man antar att 

ett vittne står utanför händelsen. (Eriksson, M, 2007). Att barn blir vittnen till våld betyder 

inte att de är enbart en betraktare. När ett barn tvingas att se eller höra våld i sin närhet, eller 

lever i en miljö där hot eller våld ofta förekommer, riskerar det att fara illa. Barnets psykiska 

utveckling riskerar att skadas. (Socialstyrelsen, 2011).  

Barn som bevittnat våld mot sin mamma eller pappa, kan reagera på samma sätt som om de 

själva har utsätts för brott. Att bevittna våldet är en traumatisk upplevelse. Forskning visar att 

barn som bevittnar våld i hemmet, oftast blir svårt traumatiserade, ibland till och med mer 

traumatiserade än krigsdrabbade barn (Fridh & Norman, 2005).  

För att uttrycka barnets upplevelser av att bevittna våld, har Margareta Hydén skapat 

begreppet ”deltagande vittne”. Hon menar att barn som bevittnar våld i hemmet utsätts direkt 

för våldet och kan därför inte enbart betraktas som ett vittne som har varit med och sett 

händelsen utan även som offer. 
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Kunskapen om barn som har bevittnat våld har under de senaste tio åren ökat. En stor del av 

kunskapsproduktionen om barn som har bevittnat våld både internationellt och i Norden har 

sin utgångspunkt i teorier om socialisation, barns utveckling, trauma och överlevnad. Det har 

visat sig att barn som bevittnat våld i hemmet riskerar att få sociala och psykologiska problem 

senare i livet (Eriksson, 2007).  

Upplevelsen av våldet för ett barn är förknippat med rädsla och oro. Barnen har inte alltid sett 

vad mamman blivit utsatt för men har hört mamman skrika och gråta. Forskning visar att från 

en fjärdedel till mer än hälften av barn i familjer där våld förekommer själva även utsatts för 

våld. Att ett barn ser sin mamma bli slagen kan för barnet medföra skadeverkningar. Akuta 

kroppsliga stressreaktioner är vanligt för barnen, exempelvis magont, sömnsvårigheter, 

ätstörningar, huvudvärk samt problem när det gäller umgänge med andra barn och 

koncentrationssvårigheter. Att bevittna våld i hemmet kan medföra psykiska problem som 

aggressivitet, självdestruktivitet, depressivitet och ångest. När det kommer till barnens 

personlighet förekommer en långsiktig påverkan som handlar om en brist på tillit till andra 

människor och en pessimistisk syn gällande förmågan att kunna påverka sin livssituation.  

Barn som tvingats bevittna våld bildar ofta en stark relation till sin mamma, som handlar om 

ett omhändertagande, beskydd och som ibland kan går över i ilska och vrede. Relationen 

barnet har till pappan handlar däremot om känslor av rädsla och vrede som kan blandas med 

en längtan.   

SOU:s utredningar fastställde att barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld riskerar att 

fara illa samt skadas i sin psykiska utveckling.  Psykiskt våld innebär att barnet tvingas se 

eller höra våld i hemmet samt lever i en miljö där våld och hot ofta förekommer.  Barn som 

tvingas bevittna våld och andra övergrepp kan reagera på samma sätt som barn som själva 

utsätts för brott och kan behöva liknande stöd. 

 

Stöd och behandling i Sverige för barn som bevittnat våld  

Socialtjänsten utgör det första nödvändiga steget att skydda kvinnor och barn som utsatts för 

våld. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn ska få växa upp i trygga miljöer och 

under goda förhållanden (Arnell & Ekbom, 2010). 

 

”5 kap. 11 § tredje stycket SoL. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld 

eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och 

hjälp” 
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Genom en ändring av Socialtjänstlagen 2007 har Socialtjänstens ansvar för barn som har 

bevittnat våld tydliggjorts. Enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen har Socialnämnden ett ansvar 

för att personer utsatta för våld och dess närmaste ska få stöd och hjälp. I 5 kap. 11 §, SoL, 

under andra och tredje stycket, understryks Socialnämndens ansvar att tillvarata behoven hos 

kvinnor som utsatts för våld av närstående och barn som har bevittnat våld. Det betonas att 

kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för våld eller andra övergrepp är brottsoffer, och att 

Socialtjänsten ska se till att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp som de behöver.  

 

Polisen är den andra myndighet som har en stor betydelse för brottsoffrets 

återhämtningsprocess. Polisen är den första företrädaren för rättsväsendet som ett brottsoffer 

kommer i kontakt med, polisens bemötande och agerande är därför oerhört viktigt. Sedan 

1982 faller misshandel i hemmet under allmänt åtal vilket innebär att oavsett om det finns en 

polisanmälan eller inte är polisen ändå skyldiga att utreda ett misstänkt brott. (Arnell & 

Ekbom, 2010). När polisen får ett larm som gäller ett "lägenhetsbråk" handlar det oftast om 

kvinnomisshandel och det är viktigt att polisen som kommer till platsen noggrant noterar om 

det finns tecken på barn i lägenheten och sedan rapporterar det vidare till Socialtjänsten. Om 

polisen misstänker att ett brott har skett har de även en skyldighet att upprätta en anmälan på 

plats och göra en förundersökning. Förundersökningen lämnas sedan vidare till 

åklagarmyndigheterna som beslutar om åtal ska väckas (Arnell & Ekbom, 2010). 

 

Barnet kan vara i behov av stöd och hjälp då barnet är offer för att ha bevittnat ett brott som 

begåtts mot en annan person. Men eftersom den brottsliga gärningen inte riktats mot barnet 

själv är barnet inte ett brottsoffer fullt ut. Då barnet bara har bevittnat våld är det inte heller 

målsägande, vilket barn som själva utsatts för brott kan vara.  

Enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen, har Socialtjänsten ett ansvar för brottsoffer som behöver 

hjälp och stöd. Därför behövs olika slags resurser och kompetenser som därmed bör ha en 

samverkan mellan olika samhällsorgan, organisationer och andra professioner som berörs av 

detta. I 5 kap. 1a § SoL står det att Socialtjänsten har ett ansvar att framställa denna typ av 

samverkan. Det är även viktigt att Socialtjänsten lägger stor vikt i att uppmärksamma barn 

som lever med våld i hemmet och att det genomsyrar deras arbetssätt. Sedan 2006 har barn 

som bevittnat våld även rätt till att få brottskadeersättning.  

 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) gällande handläggning och 

dokumentation av ärenden rörande barn och unga bör det finnas en klar kunskap om barnets 
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situation till skydd eller stöd. På vilket sätt man ska tillgodose behoven och vilka dess behov 

är. På grund av våldet ska Socialtjänsten utreda ett barn som har bevittnat våld, bland annat 

genom att se vad barnet har för behov av stöd och hjälp akut, hur våldets karaktär och 

omfattning ser ut, hur det har påverkat barnet och relationen till föräldrarna, barnets 

uppfattning om våldet, hur föräldrarna har uppfattat våldets konsekvenser för barnet, om 

barnet själv har blivit utsatt för våldet och vad barnet har för behov av stöd och hjälp på kort 

och lång sikt. Barn som bevittnat våld i hemmet måste få möjligheten att bearbeta sina 

traumatiska upplevelser.  

 

Trappan 

Genom Rädda Barnens projekt skapade Ami Arnell och Inger Ekbom i slutet av 1990- talet en 

samtalsmodell för hur yrkesprofessionella skulle kunna prata med barn som upplevt våld samt 

bevittnat våld i familjen. Denna modell skulle kallas för Trappmodellen. Den syftar till att 

barnen med egna ord ska kunna få möjligheten att sätta ord på det som de har upplevt. Detta 

för att lyfta fram barnperspektivet och ge barnen instinkt på det de har upplevt samt 

kännedom om att det aldrig är barnets fel. Denna typ av motivationsarbete är en viktig del i 

det psykosociala arbetet. Barnen får då möjlighet till att bearbeta sina traumatiska upplevelser 

och därför är det viktigt att få möta en vuxen som lyssnar och tar det på allvar. Detta ska ske 

utifrån barnets perspektiv och på barnens villkor för att barnet ska få ett helhetsperspektiv 

över det som har hänt. Krissamtalen hjälper barnet både kognitivt och känslomässigt, till 

exempel ges barnet möjlighet att fritt uttrycka sina känslor av rädsla, skuld, sorg och till och 

med av ilska. Arbetssättet anpassas efter barnets ålder och bygger delvis på strukturerade 

samtal. Trappmodellen består av tre steg: kontakt, rekonstruktion och kunskap. Antalet samtal 

i Trappan processen varierar mellan 3 till 10 eftersom det är ett korttidsstöd (Arnell & Ekbom, 

2010). 

Utvärderingar som har gjorts har visat att fler barn får det lättare efter samtal med hjälp av 

Trappmodellen. Det har även visat sig att den modellen kan lindra barns besvär av 

posttraumatisk stress, förbättra barnets psykiska hälsa i allmänt samt gynna äldre barns 

utveckling av en stabil/positiv känsla av sammanhang (Källström, Å, FoU-rapport, 2009/3). 
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Barn som utsatts för våld  

Eriksson (2007) menar att i familjer där det förekommer våld mot kvinnor utsätts även barnet. 

90 procent av barnen bevittnar våld mot föräldern och 50 procent av barnen själva utsätts för 

våld. Våld i nära relationer förekommer oftast i hemmet. Att det förekommer våld i hemmet 

är ingenting som ett barn vill prata om och är därför svårt att upptäcka för polisen och övriga 

myndigheter.  

Sverige var det första landet i världen som år 1979 införde en bestämmelse i föräldrabalken 

som förbjöd föräldrar och vuxna att bestraffa barn fysiskt. Trots att vi idag har en lag som 

säger att vuxna inte får slå ett barn visar Rädda Barnens statistik att nästan vart sjunde barn 

någon gång blir slagen av en vuxen. Rädda Barnens studier visar även att barnmisshandel 

förekommer i alla socialgrupper, i familjer med invandrarbakgrund, på landsbygden, i 

storstäder som i svenskfödda familjer.   

Det fysiska våldet som barn utsätts för kan se ut på olika sätt. Till exempel kan äldre barn bli 

utsatta och få ett slag när de försöker stoppa sin pappas våld mot mamman medan yngre barn 

kan bli utsatta för våld i sin mammas famn när pappan misshandlar henne. Det är vanligt att 

barn utsätts för både psykiskt och fysiskt våld och ibland även för sexuella övergrepp eller 

kombinationer av dessa övergrepp. Barn som lever i dessa riskmiljöer belastas ofta med 

traumatiska upplevelser som är svåra att bearbeta utan professionell hjälp.  

 

De professionella omkring barnet har det största ansvaret att uppmärksamma barns signaler på 

utsatthet. Utomståendes reaktioner kan vara ett viktigt första steg mot att få hjälp. Hindberg 

(2006) menar att om ett barn utsätts för våld och far illa söker barnet inte själv hjälp. Oftast 

försöker barnet dölja våldet som pågår hemma och därför måste allmänheten och de 

professionella reagera och upptäcka de utsatta barnen. Lagen kräver att man ska anmäla alla 

misstankar om barn som far illa, detta gäller framför allt personer som arbetar inom 

verksamheter som rör barn (Olsson, 2011). Anledningen till att de flesta barn inte vågar eller 

pratar om våldet som de har utsatts för är framför allt för att de är lojala mot föräldrarna 

(Eriksson, 2007).  

 

När ett barn blir utsatt för våld kan det medföra olika riskfaktorer, till exempel kan barnet bli 

mindre socialt kompetent. Lagerberg och Sundelin 2003 menar att barn som själva har blivit 

misshandlade riskerar att i stor utsträckning utsätta sina egna barn för våld. Alla former av 

våld mot barn skadar barnet allvarligt. Det innebär en allvarlig kränkning av barnets 

självkänsla och skadar barnets trygghet extra djupt. Det är också vanligt att barnet får svårt att 
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lita på andra människor, känner oro och även får fysiska besvär, som till exempel ont i mage 

och huvud eller får sömnsvårigheter. Alla barn har rätt att känna sig trygga i sitt hem och få 

växa upp i en bra uppväxtmiljö. Därför är det viktigt att utomstående som professionella och 

myndigheter ingriper vid misstanke om våld mot barn. 

 

 

Stöd och behandling i Sverige för barn som offer 

Barn som utsätts för våld kommer i kontakt med många myndigheter utöver Socialtjänsten, 

som till exempel hälso- och sjukvården, polis, åklagare, domstol, Skatteverket, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan, Migrationsverket och många fler. Enlig 

Socialtjänstlagen är Socialnämndens ansvar väldigt viktigt och för att stödinsatserna ska vara 

bra är samverkan mellan myndigheterna väldigt viktigt. Ett framsteg som inleddes 2005 är 

Barnahus, som är en barnanpassad miljö. Tanken är att barn som har blivit utsatta för våld kan 

utredas på barnets villkor, där berörda myndigheter på ett effektivt sätt kan samarbeta på plats 

och bemöta barnet på bästa möjliga sätt. (Arnell & Ekbom, 2010). 

 

Barn som utsätts för våld fick enligt lagen om rätten till målsägandebiträde som infördes 1988 

även rätten till att få juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Tingsrätten utser ett 

målsägandebiträde om det gäller ett allvarligt brott som exempelvis misshandel eller 

sexualbrott, detta för att hjälpa brottsoffret inför rättegången när personen i fråga begär 

skadestånd. ”Målsägande är den, mot vilket brott är begånget eller som därav blivit 

förnärmad eller lidit skada.” Detta hänvisas i Rättegångsbalken 20 kap. 8 § som talar om 

målsägande.  

Under 1990-talet ändrades perspektivet på brottsoffer. 1994 uppkom 

Brottsoffersmyndigheten. Brottsoffermyndighetens uppdrag var att stärka brottsoffrens 

ställning och se till deras rättigheter och behov. Om man utsätts för brott ska man kunna 

vända sig till Brottsoffermyndigheten med klagomål och för att få en djup och bred kunskap i 

alla brottsofferrelaterade frågor (SOU 2004:061).  

En annan förändring trädde i kraft den 1 januari 2000, Lagen (1999:997) om särskild 

företrädare för barn. Det huvudsakliga syftet med lagen är att stärka barnets rätt när 

vårdnadshavaren misstänks för brott mot barnet. Den syftar även till att förhindra fortsatta 

övergrepp och förbättra möjligheterna att utreda brottsmisstankar. Tidigare krävdes att 

vårdnadshavaren skulle medverka i förhöret och ge sitt samtyckte till att läkarundersöka 
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barnet. I syftet att förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankar mot barn infördes 

Lagen om särskild företrädare för barn, för att kunna utreda alla brottsmisstankar.  

 

Stöd och behandling internationellt för utsatta barn  

Det som förändrade barns rättigheter var FN: s barnkonvention. Den infördes den 20 

november 1989, och redan 1990 skrev Sverige på att följa dessa bestämmelser. Idag ses 

barnkonventionen som en ledstjärna i lagstiftningen för att barns och ungas rättigheter ska 

respekteras överallt i samhället och i alla myndighetsarbeten som har med barn att göra. 

Grundprincipen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla beslut (Arnell & 

Ekbom, 2010). Enligt konventionen har barn rätt till en rättvis del av samhällets resurser och 

fördelar som till exempel rätten till delaktighet i alla processer som påverkar barnets liv samt 

rätten till särskilt skydd (Eriksson, 2007).  

 

Det står tydligt att barnets rättigheter ska vara universella och att vuxna ska respektera barnets 

fulla värde och rättigheter samt lyssna till barnet och respektera dess integritet. FN:s 

barnkonvention är uppdelad i olika artiklar. I artikel 19 läggs stor vikt vid att barn ska ha 

rättigheten att skyddas mot vanskötsel samt fysisk och psykiskt våld. I artikel 39 framhålls att 

barn ska ha rätt till fysisk och psykisk rehabilitering samt socialt stöd om barnet utsätts för 

någon form av övergrepp eller blir utnyttjat. En slutsats skulle kunna vara att om man som 

barn blir utsatt för våld eller bevittnar våld har rättigheten att få hjälp och stöd enligt 

barnkonventionen (Arnell & Ekbom, 2010).   

 

 Tidigare forskning  

I detta avsnitt ska vi belysa barn som har bevittnat våld i hemmet. Vi har främst utgått från 

Socialstyrelsens handbok om Socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 

har bevittnat våld (2011) samt Rädda Barnens arbete och rapporter. Vi har även hittat 

internationella studier som vi anser är relevanta för vår studie. 

I BRÅ:s rapport ”Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer” (2008) rörande 

partnervåld mot kvinnor visar en tredjedel av de närmare 600 polisärenden som har granskats, 

att ett eller flera barn befunnit sig i bostaden vid brottstillfället.  

Socialstyrelsen och länsstyrelsen genomförde en undersökning av kommuners och 

Socialtjänstens insatser och arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

mellan åren 2008-2009. Undersökningen visade att endast ett fåtal av de 80 slumpvis utvalda 
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kommunerna som granskades hade kartlagt omfattningen av dessa problem. Det saknades helt 

enkelt statistik över antal ärenden och insatser på området (SOSFS 2011).  

År 2006 och 2008 genomförde även Rädda Barnen en undersökning av kommuners och 

landstings insatser för våldsdrabbade barn. Undersökningen visade att det fanns stora brister i 

arbetet med barn som upplevt våld i hemmet. Var femte kommun som deltog i studien år 2008 

uppgav att de inte kunde erbjuda dessa barn några stödinsatser alls. Intervjuer som 

genomfördes med socialsekreterare visade att de upplevde att barn som bevittnar våld i 

familjen är en grupp dem har väldigt svårt för att nå (Arnell & Ekbom, 2010). 

I en annan rapport från Rädda Barnen ”Utan upprättelse – vem ser barn som bevittnat våld i 

hemmet?” som publicerades år 2009 tog man en närmre titt på och följde upp de 40 

polisanmälningar som har fastställt att:  

 Det var endast 17 procent av de 40 polisanmälningar gällande familjevåld, där man 

kunde konstatera var barnen befann sig under misshandeln. 

 34 procent av barnen kan man varken identifiera med namn eller ålder under 

polisanmälningen, man vet heller inte om de befann sig hemma eller inte.  

 Den vanligaste anledningen till varför barn som bevittnar våld får avslag för 

brottsskadeersättning, beror på att de inte kan strykas att barnet har bevittnat våld 

eftersom det sällan framgår av polisanmälan (a.a.s.29). 

Enligt Rädda Barnen nås inte många polisanmälningar fram till Socialtjänsten trots att polisen 

är skyldig att rapportera om det finns barn med i bilden. I projektet gick Rädda Barnen 

igenom polisanmälningar, där upptäckte man att det fanns oklara rutiner för hur det i 

polisanmälan skrevs om det fanns barn närvarande under misshandeln eller inte. Det kunde 

tillexempel stå ”barnskor låg utkastade i trapphuset” och då fick man en uppfattning om att 

det fanns barn i lägenheten. Barnen nämndes alltså slumpmässigt och det fanns stora brister i 

dokumentation av barnens situation.  

Det finns många studier som pekar på att en hel del barn i Sverige bevittnar våld i hemmet. 

Kommittén mot barnmisshandel har gjort den mest omfattande studien som visar att 10 

procent av alla barn i Sverige någon gång har sett sin pappa slå mamma och att 5 procent 

upplever det ganska ofta (Arnell & Ekbom, 2010). Undersökningen ”Hur många vuxna tror 

på en unge egentligen???” gjord av Rädda Barnen kartlägger barns upplevelser av våld under 
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uppväxten. 1761 18- åringar har deltagit i undersökningen och av dem uppger 12 procent att 

dem någon gång under sin uppväxt sett sin pappa/styvpappa slå mamma/styvmamma (2006). 

Många svenska studier har gjorts under de senaste tio åren för att ge oss möjligheten att förstå 

vad det innebär att växa upp i en familj där det förkommer våld. Gemensamt för alla dessa 

studier är att man slår fast att barns utveckling skadas av att växa upp i en våldsam miljö. 

Solberg (2007) menar att man inte bara kan se barnet som ett offer för våldet utan även som 

en aktör och ett subjekt i sitt eget liv. Barn som växer upp med våld i hemmet hör våldet, 

upplever spänningen mellan sina föräldrar, känner rädsla och plågas av synminnen såväl som 

ljudminnen och kroppsliga minnen (Socialstyrelsen, 2005). En svensk studie visar att 

ljudminnen som barnet upplever är de mest plågsamma (Överlien & Hydén, 2007).  

Det finns även mycket forskning som har fokuserat på de beteendemässiga konsekvenserna av 

att som barn bevittna våld. Kernic (2003) fann att barn som bevittnat våld i hemmet hade 

betydligt många fler beteendemässiga problem jämfört med de andra barnen i 

kontrollgruppen. Dessa avvikande beteenden var till exempel ökad aggressivitet, andra former 

av utåtagerande beteenden samt svag social kompetens. Baldry (2003) hittade ett annat 

avvikande beteende hos skolbarn som bevittnat våld. De blev oftare mobbade av andra barn, 

men utsatte även själva andra barn för mobbning. Currie (2006) fann att barn som upplevt en 

förälders våld mot den andra ofta visade grymhet mot djur. Det finns ett tydligt samband 

mellan studiernas långsiktiga psykologiska och sociala konsekvenser för barn som bevittnat 

våld såsom traumasymptom, alkoholism och depression (Turner & Kopiec, 2006).  

En annan studie av Renner & Slack (2006) visar att dessa barn löper större risk att själva 

utsättas för våld i vuxen ålder. Dessutom visar studien att barn som bevittnar våld oftare 

utsätter andra vuxna, i vuxen ålder för våld jämfört med barn i en bra livsmiljö. Vidare är det 

tydligt att barn som upplever pappas våld mot mamma har en ökad risk att själva bli utsatta 

för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (SOU 2011:2).  

I Almqvist & Brobergs studie ”Barn som bevittnat våld mot mamman – en studie om kvinnor 

& barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg” ingick 74 barn, av dessa hade nästan alla vid 

minst ett tillfälle befunnit sig på den plats där våldet skedde. I studien berättade barnen 

detaljerat om hur det var att närvara vid våldstillfället. Forskare menar att det är mer skadligt 

att behöva uppleva våld, det anses vara farligare att bevittna våld än att själv direkt utsättas för 

våld (Överlien, 2007).   
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Foster, Miller, Stanley & Thomson (2011) har skrivit den första brittiska studien om 

polisanmälningar och socialomsorgens ansatser för barn som upplevt våld. Då poliser anmäler 

incidenter där våld i hemmet förekommer till Barnskyddsnämnden är detta en bekräftelse på 

att denna form av upplevelse skadar barnet. Forskningsrapporten utgår från 251 

polisanmälningar där fallen har handlat om våld i hemmet. I alla dessa fall har barn varit 

inblandade och rapporterats till barnskyddsnämnden. Socialarbetarna fann att anmälningar 

som förmedlats till dem innehöll för lite information om barnets erfarenheter av våldet i 

hemmet. 40 procent av polisanmälningarna handlade om familjer som inte hade haft någon 

tidigare kontakt med socialomsorgsenheten i närområdet. I de fall där socialarbetare hade 

varit i kontakt med familjen tidigare var sannolikheten större för ett ingripande och insatser. 

Endast 5 procent av de fall där socialomsorgen inte hade varit i kontakt med familjen tidigare 

startade man en utredning. I denna studie hittade man en rad olika insatser och 

tillvägagångssätt för att förbättra samarbetet mellan Polisens och socialomsorgens arbete med 

barn som upplevt våld i hemmet.  Den viktigaste förändringen var att Polisen och 

socialarbetarna hade möjligheten att dela uppgifter och information om varje fall mellan sig. 

Detta visade sig vara det bästa alternativet för att kunna uppnå ett lämpligt beslut och för att 

barn och familjer som upplevt våld i hemmet skulle få de mest välgrundade insatserna.   

I en studie som har fokuserat på barn som upplever våld i USA har man generellt mätt barns 

bevittnande av våld, det vill säga både ute på den offentliga arenan, som till exempel ute på 

gatan samt våld i hemmet. Studien visar att 37 procent av amerikanska tonåringar mellan 12-

17 år hade bevittnat allvarligt våld i det verkliga livet (Fitzgerald, 2007). 

I två skandinaviska studier har man undersökt hur många barn som har sett eller hört våld i 

hemmet. I en norsk studie fann man att i vart tredje parförhållande förekommer det våld som 

barn ser eller hör (Haaland, 2005). Enligt Eskonen (2007) upplever 17 procent av barn i 

Finland våld i hemmet.  

Carolina Överlien publicerade år 2007 en artikel ”Barn som upplever pappas våld mot 

mamma – vad säger forskningen?” som handlar om det aktuella forskningsläget om barn som 

upplever våld i hemmet. Hon menar att den anglo-amerikanska forskningen som under de 

senaste 10 åren fokuserat på barns symptom och reaktioner på våldet är nödvändiga. Den 

belägger vilka skadliga konsekvenser det har för ett barn att uppleva pappas våld mot 

mamma. Särskilt fokus läggs på det posttraumatiska stressyndromet PTSD. I den anglo-

amerikanska forskningen saknas dock kunskap som skulle kunna bidra till ett bättre stöd och 
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därmed en bättre livssituation för de drabbade barnen. Hon beskriver även att det finns en 

liten omfattning av nordisk forskning som är kvalitativ med ett barnperspektiv. Det behövs 

mer forskning där man samlar in uppgifter om de utsatta barnen själva genom att låta dem 

vara informanter. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap utifrån barnens egna tankar 

och upplevelser menar Carolina Överlien.  

 

Teori 

För att beskriva hur Polisen och Socialtjänsten är organiserade och hur dem bemöter barn som 

bevittnat våld, kommer vi att redogöra för hur begreppet organisation och organisationsteori 

kan kopplas till dessa myndigheter. Vi kommer hela tiden fokusera oss på denna teori, samt 

utgå från professionernas upplevelser av arbetet med barn som bevittnar våld.  

Socialtjänsten är en övergripande benämning för den kommunala förvaltningen som ansvarar 

för Socialtjänstlagens politiska och praktiska arbete. Både Socialtjänsten och Polisen 

representerar vad som brukar kallas en människobehandlande organisation (Bergmark & 

Wiklund, 2008).  Hela vårt samhälle är genomorganiserat. ”En organisation är ett socialt 

system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Jacobsen & Thorsvik, 

2010). Det som är avgörande för en ”organisation” är att aktörerna har ett gemensamt mål och 

bestämda riktlinjer som förenar dem, samt en strävan efter att förverkliga dessa gemensamma 

mål (a.a.s.13). Det är på denna samhälleliga arena som de flesta socialarbetare verkar och 

utgör en viktig del av den svenska välfärdsmodellen. Grundtanken med vår välfärdsmodell är 

att alla medborgare ska få möjligheten att leva ett meningsfullt liv och dessutom få ta del av 

de gemensamma hjälpinsatser och resurser som samhället erbjuder. 

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg är en viktig och central del av den svenska 

välfärdsmodellen. Den primära funktionen är att skydda klienten som man kommer i kontakt 

med och erbjuda hjälp till samhällets mest utsatta grupper för att stärka deras välfärd. Därmed 

utgör klienter Socialtjänstens organisatoriska råmaterial (Bergmark & Wiklund, 2008). 

Socialarbetare är i behov av en organisation för att kunna utföra sitt arbete. Det är genom 

organisationen som man får tillgång till makt och resurser. Gemensamt för svenska 

socionomers arbete är att de nästan alltid arbetar inom den offentliga sektorns organisationer, 

framför allt inom den kommunala sektorn (a.a.s.35).  

Polisen är en av de största statliga verksamheterna i Sverige. Polisen är en juridisk 

organisation med en hierarkisk uppbyggnad. Verksamheten regleras med hjälp av skriftliga 
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dokumentationer i form av anvisningar och lagar. Polisen kan skapa förvirring i den språkliga 

betydelsen då det både kan uppfattas som en organisation eller tjänsteman. Jämför vi detta 

med Socialtjänsten, för att få ett jämförande exempel, finner vi att det finns en uppdelning i 

språklig mening mellan Socialtjänsten och socialarbetare (Stenmark, 2005). Gemensamt för 

Socialtjänsten och Polisen är att arbetets innehåll och form grundar sig främst på 

lagstiftningen och politiken (Bergmark & Wiklund, 2008). Med hjälp av 

organisationsteoretiska begrepp kan man som forskare förstå hur Polisens och Socialtjänstens 

arbete fungerar. Organisation är ett mycket brett begrepp. Enligt organisationsteoretiker kan 

man dela in begreppet i tre olika analysnivåer:  

 Individens beteende i organisationen 

 Strukturella kännetecken och processer inom organisationen  

 Organisationen som aktör i ett större socialt sammanhang (a.a.s.144). 

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet organisationsteori en samlingsbenämning på teorier 

som analyserar och beskriver förvaltningars och företags struktur och styrning. Att förstå 

organisationer är inte den enda användbara avsikten med organisationsteori. Om det till 

exempel uppstår ett problem inom en organisation kan man använda sig av 

organisationsteorin för att hitta svar på lösningar samt förklaringar till varför det inte blev som 

planerat. Dessutom kan man använda denna teori för att hitta olika typer av åtgärder, 

kartlägga svårigheter samt förbättra och uppnå bästa möjliga resultat (Jacobsen & Thornsvik, 

2010). Polisens och Socialtjänstens olika enheter består av vad som kallas för 

institutionaliserade organisationer, som lägger stor vikt vid omgivningens påverkan på 

organisationen. Inom den nyinstitutionella teorin ligger intresset och den centrala delen i det 

sociala och kulturella beroendet mellan organisationer och omgivning. Man fokuserar på att 

söka svar på hur sociala handlingar inriktas, förmedlas och uppstår genom institutionella 

organisationer samt att söka nya svar på äldre samhällsvetenskapliga frågor (Grape & Blom, 

2006). Den så kallade institutionaliseringen är en social process där den sociala verkligheten 

uppfattas på samma sätt av medborgarna i samhället. Organisationerna har anpassat sig efter 

de regler, krav och handlingssätt som individerna har accepterat. Omgivningen kan därför 

vara med och påverka organisationens innehåll, detta är ett tydligt exempel på varför 

Socialtjänstens organisation kan skilja sig åt mellan olika statsdelar och kommuner (Bergmark 

& Wiklund, 2008). Inom nyinstitutionalismen läggs stort fokus på själva 

förändringsprocessen och organiseringen inom en organisation. En organisation belönas 
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genom att verksamheten legitimeras när den väljer att anpassa sig efter dessa krav. Kraven 

uppfylls när till exempel professionella inom organisationen utför vissa uppgifter bättre än 

andra organisationer, denna process kallas för isomorfis (Grape & Blom, 2006).  

Denna teori har använts i vår studie för att få en bakgrundsbeskrivning till hur Polisens och 

Socialtjänstens organisation kan vara uppbyggd.   

 

Metod  

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga och vilka metoder vi 

har använt oss av för att utföra denna studie. Vi som har skrivit den här C-uppsatsen har ett 

enormt intresse för barns rättigheter och barns lika värde. Vi kommer börja med att redogöra 

för vår förståelse som är grunden till denna studie. Därefter beskriver vi metod, urval, 

intervjuguide och datainsamling. Sedan kommer en beskrivning av hur vi har gått till väga vid 

intervjuerna och hur vi bearbetat materialet som vi har fått fram. Under den sista delen 

beskrivs etiska överväganden och en övergripande diskussion.                                                

Förståelse 

Under den senaste tiden har media lyft fram våldsutsatta barns position i samhället. Barn till 

mördade mammor har uppmärksammats allt mer. I Sverige är det idag inte ett brott att som 

barn tvingas bevittna våld. Vi diskuterade detta tillsammans och upptäckte genom tidigare 

artiklar att många barn upplever att samhället sviker dem. Mot bakgrund av detta tyckte vi att 

det var intressant och viktigt att studera hur professioner bemöter barn som bevittnat våld. Vår 

uppfattning var att Socialtjänsten och Polisen bemöter barn som utsatts för våld och barn som 

bevittnat våld på ett likvärdigt sätt. Vår gemensamma förståelse var att samma lag och 

rättigheter gällde alla barn som lever i en riskmiljö.  

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi försökt att dela upp arbetet så lika och rättvist som möjligt. Vi har 

delat upp varje avsnitt och satt oss in i varje text, gjort gemensamma ändringar och har både 

bestämt rubriker och innehållet tillsammans. Ibland har vi suttit med varsin dator men bredvid 

varandra för att på så sätt kunna diskutera det som har behövts.  

Vi har delat upp ansvaret av arbetet på följande sätt: Sina har haft det huvudsakliga ansvaret 

för inledning och bakgrund. Cecilia har haft det övergripande ansvaret för tidigare forskning 

och metoddelen. Båda författarna har fördjupat sig i organisationsteorin och datainsamlingen. 
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Resultat och analys har vi valt att skriva tillsammans för att diskutera, tolka och sammanställa 

vårt material. Under hela arbetets gång har vi tagit lika mycket ansvar för varje område, samt 

uppmuntrat och hjälpt varandra.  

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ vetenskaplig metod för att söka förståelse kring 

hur professionella bemöter barn som bevittnat våld i hemmet. Vi ansåg att denna metod var 

lämpligast att använda. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det intervjuarens förmågor och 

ämneskunskaper som spelar en avgörande roll för kvalitén på de data man får när man utför 

en kvalitativ intervju. Därmed läste vi in oss på ämnet innan vi utförde våra intervjuer och 

gick noggrant igenom våra intervjufrågor som vi anpassade efter frågeställningarna i arbetet. 

Enligt Bryman (2012) ligger det största fokusen på informanternas uppfattningar och hur de 

tolkar sin sociala verklighet inom den kvalitativa forskningen. Detta innebär att en kvalitativ 

metod är mer grundad på ord än på siffror. Vidare pekar han på att det finns olika steg som 

forskare måste tänka på. Till exempel ska man utgå från relevanta forskningsfrågor som är 

aktuella för studien. Dessutom är det minst lika viktigt att välja relevanta platser där 

informanter ska väljas ut. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som grund (Bilaga 2). 

Bryman (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett frågeschema, där man själv kan 

ändra ordningen på frågorna. Inom denna metod finns även ett visst utrymme för att kunna 

ställa följdfrågor om man anser att svaret man fått är otydligt eller uppfattas vara viktigt. 

Därmed valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, då vi ansåg att det var lämpligast 

för att komma åt informanternas egna tankar och erfarenheter kring barn som bevittnar våld i 

hemmet 

Intervju, intervjuguide och informanter 

Vi valde att intervjua två socionomer från Socialtjänsten samt två Poliser. Under våra 

intervjuer ville vi ta del av informanternas erfarenheter och upplevelser. En viktig aspekt är 

insamling och tolkning av datamaterialet. Om man anser att de data man har fått in inte är 

tillräckligt ska man genomföra ytterligare insamling av data (Bryman, 2012). Efter de första 

fyra intervjuerna vi genomförde ansåg vi att vår datainsamling inte var tillräcklig. Därför 

valde vi att intervjua ytterligare två personer, en från Socialtjänsten och en från Polisen. 

Sammanlagt består vår datainsamling av sex informanter, tre socionomer från Socialtjänsten 

och tre Poliser. För att komma åt informanternas egna berättelser och erfarenheter är den 
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kvalitativa forskningsintervjun en bra datainsamlingsmetod (Kvale, 2009). Vår studie bygger 

på våra informanters berättelser och erfarenheter av mötet med barn som växt upp med våld i 

hemmet. Intervjupersonerna fick så stor frihet som möjligt att själva  utforma svaren på våra 

frågor. Inom den kvalitativa forskningsintervjun är det viktigt att låta intervjun ta sin egen 

riktning för att på så sätt få ut det viktigaste och mest relevanta men framför allt 

intervjupersonernas upplevelser, vilket vi var ute efter (Bryman, 2012).  

Vi genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplats. Detta för att informanterna skulle 

känna sig trygga i den miljö de befann sig i. Vi strävade efter att få ta del av deras åsikter, 

egna tankesätt och deras upplevelser gällande bemötandet med barn som bevittnat våld 

gentemot barn som själva har utsatts för våld. Anledningen till att vi valde socionomer från 

Socialtjänsten och poliser är för att dessa yrkeskategorier träffar de utsatta barnen och kan 

stödja och hjälpa dem. Vi har intervjuat socionomer som arbetar på olika enheter inom 

socialtjänsten och har inte fokuserat oss på en viss enhet, däremot arbetar poliserna vi 

intervjuat inom utredningsenheten. Anledningen till att vi valde denna enhet är för att den 

första myndighetsperson som träffar dessa barn är poliser från utredningsenheten. Dessutom 

är Polisen skyldig att underrätta Socialtjänsten om förhållanden som kan leda till åtgärd eller 

stöd från andra myndigheter (Arnell & Ekbom, 2010). På grund av brist på tid har vi enbart 

haft möjligheten att göra ett slumpmässigt urval. Vi har varit väldigt beroende av att få tag på 

informanter som kan tänka sig att ställa upp på en intervju under sommaren. Vi har därmed 

fått nöja oss med de personer vi har lyckats få tag på. Detta kallar Judith Bell för tillfälligt 

urval (Bell, 2006). Vi har sökt på internet för att få tag på telefonnummer till både 

Socialtjänsten och Polisen för att sedan ringa och boka in intervjuer. Detta tillvägagångssätt 

kallas för snöbollsurval (Bryman, 2012). 

Vid varje intervjutillfälle började vi med att presentera oss själva, vår studie, vår utbildning 

och syftet med uppsatsen. Vi gick tillsammans igenom samtyckesblanketten som sedan skrevs 

under av alla sex informanter. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och vi valde att spela 

in intervjuerna. Detta gjorde vi med hjälp av våra mobiltelefoner för att sedan kunna 

dokumentera samtalen så korrekt som möjligt, så att vi inte skulle gå miste om värdefull 

information. Vi antecknande även under intervjuerna och ställde följdfrågor. Vi turades om att 

ställa frågorna till informanterna vid de olika intervjutillfällena och kom överens om att 

endast en av oss skulle ställa frågorna vid varje tillfälle. Detta med anledning av att det inte 

ska ske en viss skevhet vid dataanalysen (Bell, 2006). Efter varje intervju reflekterade vi även 

kring hur vi hade kunnat göra det bättre, på ett annat sätt och diskuterade även olika tankar 
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och funderingar som hade uppstått under intervjun. Enligt Kvale (2009) kan detta vara en 

värdefull bakgrund åt analysen.  

 

Bearbetning av material 

Efter varje intervju transkriberade vi inspelningsmaterialet. Efter alla intervjuer analyserade vi 

materialet och började tolka det som var relevant. För att enkelt kunna urskilja Polisens och 

Socialtjänstens erfarenheter markerade vi svaren i olika färger. Backman menar att dela upp 

och tematisera underlättar analys momentet (Backman, 2001). Vi gick igenom och 

transkriberade allt material tillsammans. Under transkriberingen skrev vi även ner egna tankar 

och reflektioner som uppstod. Med hjälp av tidigare forskning och teorier kom vi fram till en 

relevant analys för vår studie.  

 

Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen finns det fyra kriterier för hur pass bra undersökningen är.  

 Trovärdighet ”Motsvaras av intern validitet, det vill säga hur troliga eller sannolika 

resultaten är” (Bryman, 2012). Vi anser att trovärdigheten i vår studie är hög, då våra 

informanter är högutbildade inom sitt område och har många års erfarenheter. Den 

informationen vi har fått fram är baserad på deras berättelser och upplevelser. 

Informanterna arbetar på olika socialkontor/polisstationer och har inte några 

kopplingar till varandra. Däremot tror vi att trovärdigheten hade kunnat vara högre om 

vi hade lyckats få tag på fler informanter.  

 Överförbarhet ”Är en parallell till extern validitet, det vill säga om resultaten kan 

tillämpas i andra kontexter” (Bryman, 2012). Inom den kvalitativa forskningen 

studerar man ofta en liten grupp med vissa gemensamma egenskaper. Man sätter stort 

fokus på betydelsen av den aspekt av verkligheten som man vill studera genom täta 

beskrivningar av andras upplevelser (Bryman, 2012). I vår studie har vi fått ta del av 

Socialtjänstens och Polisens unika berättelser om mötet med barn som 

bevittnar/upplever våld i hemmet. Deras upplevelser har haft stora likheter, inte bara 

med varandra utan även med resultaten från tidigare studier. Därmed anser vi att 

denna studie har en hög överförbarhet.  
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 Pålitlighet ”Liknar reliabilitet, det vill säga om man får likartade resultat även vid ett 

annat tillfälle” (Bryman, 2012). Enligt Bryman innebär detta att skapa en tillgänglig 

och fullständig redogörelse av alla delar inom forskningsprocessen. Med andra ord ska 

man redogöra för val av undersökningspersoner, problemformuleringen, beslut 

rörande analysen av data och så vidare. I vår studie har vi noggrant redovisat varje 

moment i forskningsprocessen. Tillsammans har vi transkriberat intervjuerna för att få 

så tydliga och noggranna resultat som möjligt. Detta för att undvika olikheter och 

otydliga tolkningar i materialet. I metoddelen har vi så utförligt som möjligt skrivit om 

varje moment för att studien ska få en hög pålitlighet.  

 Konfirmering ”Svarar mot objektivitet, det vill säga om forskningen har haft kontroll 

över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något avgörande 

eller skevt sätt” (Bryman, 2012). Med andra ord ska man som forskare inte låta egna 

värderingar påverka utförandet av studien, vilket vi har undvikit när vi har intervjuat 

våra informanter. Vi har försökt avstå från ledande frågor och strävat efter att få 

informanternas egna upplevelser och tolkningar.  

 

Etiska överväganden 

I vår studie har vi hela tiden utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

Detta för att känna till hur man ska behandla individer som intervjuas (Bryman, 2012). 

Intervjuerna har byggt på:   

 Informationskravet. Vi har informerat våra informanter om att det är frivilligt att 

delta i studien. Dessutom fick de information om vad vi skulle skriva om och vilka 

moment som ingick i studien. Vi skickade även iväg ett informationsbrev som beskrev 

syftet med studien.  

 Samtyckeskravet. Deltagarna i studien har informerats om att de har rätten till att 

själva bestämma över sin medverkan. Vidare tydliggjordes även att de har rättigheten 

att avbryta sitt deltagande när de vill. Dessutom informerade vi om att intervjun skulle 

spelas in och att materialet skulle transkriberas för att sedan användas i studien.  

 Konfidentialitetskravet. Detta rör sig om sekretess och offentlighet. Våra 

informanter informerades om att deras identiteter skulle behandlas med största möjliga 
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konfidentialitet. Detta innebär att informanternas identitet och arbetsort förblir privata 

men däremot har vi med deras yrkesroll.  

 Nyttjandekravet ”De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet” (Bryman,2012). Detta innebär att man inte får 

använda det insamlade materialet för icke vetenskapliga syften och egenbruk. Detta 

har vi varit noga med och endast använt materialet i uppsatsens syfte.  

 

Metoddiskussion 

Under intervjuerna stötte vi på lite problem på grund av definitionen ”barn som bevittnat 

våld”, då många från Socialtjänsten och Polisen ansåg att barn som vittnen till våld i de allra 

flesta fallen även själva utsätts för våld. Informanternas upplevelser och syn på problematiken 

rörande barn som bevittnar våld blev väldigt varierande beroende på deras arbetssätt. 

Undersökningar som genomförs utifrån den kvalitativa metoden får oftast kritik eftersom det 

är svårt att kritisera och värdera resultatet och validiteten i slutsatsen (Bryman, 2012). All 

kvalitativ data är subjektiv och relaterat till ett sammanhang. Dessutom finns det inga 

bestämda metoder för hur resultatet tillkommit och hur databearbetningen tolkats.  

Bryman (2012) använder begreppet ”going native” vilket innebär att det kan hända att man 

som forskare kan glömma bort syftet med undersökningen genom att identifiera sig med 

undersökningspersonen. Vid ett intervjutillfälle kom informanten bort från ämnet ifråga och 

började detaljerat gå in på en händelse som informanten hade varit med om. Detta fick oss att 

komma in på ett annat område som inte var relevant för vår studie.  

Vi anser att våra intervjufrågor har varit en styrka för metoden. De har hjälpt oss att belysa 

vårt syfte samt få en djupare inblick i Socialtjänstens och Polisens upplevelser kring barn som 

bevittnat våld i hemmet. Trots att vi har använt oss av ett slumpmässigt urval tycker vi att vi 

har fått lämpliga och bra informanter. Detta har hjälpt oss att stärka validiteten i vår studie. Vi 

har strävat efter att få ta del av informanternas subjektiva upplevelser och förståelse.  
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Resultat och Analys 

Inledningsvis kommer vi att ge en bakgrund för hur Polisen och Socialtjänsten arbetar med 

barn som har bevittnat våld och barn som offer för familjevåld. Därefter kommer vi att 

redogöra för professionernas upplevelser och erfarenheter av hur de i praktiken bemöter barn 

som själva utsatts för våld i jämförelse med barn som bevittnat våld. Detta för att försöka se 

om våra informanter ser någon skillnad mellan dessa barn. Därefter kommer vi att koppla och 

jämföra den med tidigare forskning kring barn som upplever våld i hemmet för att se om den 

tidigare forskningen stämmer överens med våra informanters beskrivningar. Vi har valt att 

redovisa varje del för sig för att underlätta resultatet och läsningen av uppsatsen. Efter varje 

citat skriver vi ut organisationens namn. Vi har intervjuat tre socionomer från Socialtjänsten 

samt tre poliser från utredningsenheten som alla jobbar i olika kommuner.   

 

Barn som utsatts för våld 

Alla våra informanter förknippar ”barn som utsätts för våld” med barnmisshandel. 

Barnmisshandel kan delas in i olika kategorier psykisk misshandel, fysisk misshandel och 

sexuella övergrepp räknas in i begreppet (Arnell & Ekbom, 2010). Samtliga informanter 

ansåg att barn som växer upp i en familj där våld och hot förekommer behöver hjälp och stöd. 

Ungefär vart tionde barn i Sverige har beräknats vara i riskzonen och att deras fortsatta 

utveckling är i fara. I familjer där våld förekommer lever barnen under utsatta livsvillkor. 

Detta medför en otrygg anknytning mellan föräldrar och barn samt brist på stimulans och 

kommunikation (a.a.s.23).   

 

"Jag tror att barn som överhuvudtaget är utsatta blir väldigt lite sedda. Vi vet inte riktigt vad det beror på heller, 

men om vi säger så här av de utredningar vi gör här är det en väldigt liten del av våra ärenden som det blir 

någonting av, som väcks åtal i, det är ungefär 5 % och av dem blir det egentligen inte många domar av". 

 - Polisen 

 

Misshandel på enskild plats som till exempel i hemmet faller från och med 1982 under 

allmänt åtal vilket innebär att oavsett om det finns en polisanmälan eller inte är polisen 

skyldig att utreda det misstänkta brottet. I polislagen står det tydligt att ”Polisen är skyldig att 

underrätta Socialtjänsten om förhållanden som kan föranleda någon åtgärd eller stöd från 

socialtjänstens sida” (a.a.s.37). Dessutom ska Polisen samverka med andra organisationer 

och myndigheter som berör polisens arbete (§ 3). Det är åklagarmyndigheten som beslutar om 
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ett åtal ska väckas vid tingsrätten eller inte. Man kan enbart få brottskadeersättning inom 

brottsmålsärenden om ett åtal väcks. Våra informanter från polisen kände till vilka 

skyldigheter de hade och ansåg att de gjorde sitt bästa för att utreda de misstänkta brotten. 

Men de menade att det är åklagaren som i slutändan bestämmer om åtal ska väckas eller inte.  

"Jag tror också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att, även om vår utredning är klar så är det någon 

annan som får ta över. Bara för att vi avslutar en utredning eller lägger ner, vilket som händer i jätte många 

fall, så betyder det inte att det inte har hänt. När till exempel åklagaren lägger ner polisutredningen så gör 

socialen detsamma och jag känner att det är jätte farligt att göra". – Polisen 

 

Socialtjänsten ska särskilt betrakta barn som utsätts för övergrepp av en närstående som offer 

för ett brott och kan därför vara i behov av stöd och hjälp. Med andra ord ska Socialtjänsten 

ansvara för dessa barn som de får kännedom om eller förstår att det förekommer våld i deras 

familj (Arnell & Ekbom, 2010). Socialtjänsten ska genast utreda barnets behov av skydd och 

ansvara för barn som utsatts för våld. Man ska ge stöd, råd och upplysningar som rör 

kontakter med andra myndigheter. Polisen från utredningsgruppen anser att deras uppgift är 

att ge barnen en rättvis och ärlig chans att få berätta om brottet som barnen har varit med om, 

men vad som sedan händer är inte deras uppgift. 

 

”Ett barn som har blivit utsatt för våld får en särskild företrädare och dem pratar vi med utan föräldrarnas 

vetskap. Det löser sig på ett helt annat sätt. Men själva förhörsrollen blir inte annorlunda”.– Polisen 

”Rent juridiskt har man som målsägare en annan status och har rätt till målsägarbiträde och det blir en annan 

process än vad det blir om man är vittne. Så rent rättsligt har man ett bättre stöd och större möjligheter som 

målsägare än som vittne”. – Socialtjänsten 

 

Om man utsätts för våld som barn betraktas man som brottsoffer och får rätt till ett eget 

juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Detta gäller främst vid våld i nära relationer 

och vid sexualbrott. Målsägandebiträde utses så fort en förundersökning har inletts, som 

målsägare ”äger man målet” (Arnell & Ekbom, 2010).  

Socialtjänsten är beroende av polisutredningar för att kunna ingripa och hjälpa utsatta barn. 

Våra informanter från polisen menade att det är mycket lättare att utreda barn som utsatts för 

våld, för att de har ett målsägandebiträde. Även våra informanter från socialtjänsten tycker att 

det är lättare att hjälpa och ge stöd åt barn som själva har utsatts för våld för att det finns en 

annan form av bevisning. Både Polisen och Socialtjänsten menar att det inte finns någon 

skillnad i trovärdigheten i vad barnen berättar men att till exempel en bevisning som ett 

blåmärke kan göra skillnad. Men i själva berättelsen tror man på barnen i lika hög grad men 
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anser att alla barn är precis lika mycket värda och de tas på precis lika mycket allvar.  

 

"Jag kan tycka att föräldrarna har mer rätt till sina barn än vad barnen har rätt till sina föräldrar, man går på 

något sätt mycket utifrån föräldrarna rätt till sina barn och den uppfattningen får man hela tiden. Där försvinner 

faktiskt lite barnens rätt till en bra uppväxt" – Polisen 

 

Om barnet inte får ett målsägandebiträde står de där med föräldrarna, och väntar in klarhet 

över att det är okej att prata med deras barn. Detta kan göra att de ibland stöter på patrull och 

att föräldrarna ofta säger nej, vilket leder till att polisen inte kan höra barnen. Därför tycker 

polisen att det är svårt att samarbeta med föräldrar vars barn har bevittnat våld. Våra 

informanter ansåg att detta i stor grad påverkar arbetet med dessa barn. 

 

Barn som bevittnar våld  

 

"Barn kan vara lika traumatiserade av att bevittna våld som att ha blivit utsatta för brott. Någon form av bättre 

skydd borde förändras så att de får någon form av laglig rätt". – Polisen 

 

I studiens inledningskapitel finns det en förklaring av begreppet bevittna våld. Baserad på 

Socialstyrelsens (2011) definition. Denna definition infattar att barn hör, ser eller förstår att 

våld pågår. Enligt Socialstyrelsen kan barnets psykiska utveckling skadas av att barnet tvingas 

leva i en miljö där hot och våld förekommer. Våra informanter var eniga om att det är minst 

lika skadligt om inte värre att bevittna våld i hemmet. Ett barn som under lång tid lever i ett 

hem där våld är en vardaglig vana utsätts för ett långvarigt trauma (Eriksson, 2007).  

 

"Det är ungefär under de senaste 10 åren som man har uppmärksammat att barn som bevittnat våld är väldigt 

utsatta. Om man jämför med barn som har utsatts för direkt våld så kan man se att det kan ge lika eller till och 

med värre skador att se sin mamma bli slagen eller bevittna våld i familjen. Oftast är det pappa som slår 

mamma, den vanmakt som barnet upplever i den situationen är väldigt skadligt även redan vid 

spädbarnsåldern". – Socialtjänsten 

 

Informanterna ansåg även att det finns en brist i arbetet med barn som bevittnar våld. Både 

Socialtjänsten och Polisen anser att arbetet har påbörjats och att de har kommit en bit på 

vägen men att det behövs mer resurser och att det är långt kvar tills dessa barn får det skydd 

och stöd som de har rätt till. Informanterna har haft liknande reaktioner och upplevelser av 

barn som bevittnat våld som litteraturen har betonat.  
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"Barn som bevittnar våld har ofta jätte mycket som de bär på, mycket som föräldrarna inte vet att de bär på. Det 

är mycket som de har sett och hört och där föräldrarna tror att de sover eller som de inte vet att de har varit 

med om. Så det känns jätte viktigt att de får stöd för att kunna få bearbeta allt" – Socialtjänsten 

 

Hindberg (2006) hävdar att reaktioner hos barn som har bevittnat våld är mycket individuella. 

Våra informanter gav oss en liknande beskrivning på barnen som de träffar. Socialtjänsten 

menar att det är svårt att avgöra hur pass dåligt ett barn mår, hur mycket hjälp och stöd som 

behövs samt hur pass grovt våld barnet har sett. Dessutom finns det andra faktorer som spelar 

in, till exempel vilken relation barnet har haft till förövaren samt hur känsligt barnet är. Vi 

fann tydliga likheter med de beskrivningar som vi har funnit i tidigare forskning. 

 

"Det finns mycket skuldkänslor hos barnen och mycket lojalitet till båda föräldrarna. Det handlar också mycket 

om; om pappa slår ihjäl mamma och hamnar i fängelse vem tar hand om mig? Det blir en indirekt fara mot 

deras egen överlevnad också. Så de mår ju ofta väldigt, väldigt dåligt men försöker dölja det så gott det går och 

utvecklar olika strategier som man som socialarbetare måste lära sig att tolka. – Socialtjänsten 

 

Våra informanter från Socialtjänsten var eniga om att barn som bevittnar våld kan reagera 

med ett utåtagerande beteende, oftast i form av aggressioner och ilska. Samtliga kunde 

beskriva fall där de hade upplevt dessa utåtriktade beteenden i möten med dessa barn. I andra 

fall kan barnen även uttrycka sig på annat sätt genom att till exempel spela ”pajas” eller 

genom att bli tystlåtna och dra sig undan. Överlien (2012) menar att barn som under en lång 

tid bevittnar våld, utvecklar olika strategier för att stå ut med den ångest och skräck som 

barnet upplever. Den vanligaste strategin som barnen använder sig av är att bjuda hem vänner 

på besök, det är ett sätt att få situationen i hemmet så lugn som möjligt eftersom när folk 

kommer på besök så kan inte föräldrarna bråka framför dem. Andra strategier är att undvika 

att reta upp sin pappa, eller att inte sova förrän mamma har lagt sig. Många barn skolkar från 

skolan, ibland för att stanna hemma för att ha koll på att läget är under kontroll, andra gånger 

för att skynda sig hem från skolan för att försäkra sig om att mamma mår bra. Barn som 

upplever våld i hemmet utvecklar med tiden en förmåga att tolka pappas signaler för att 

förhindra våld och förebygga våldet i hemmet, samtidigt som de undviker att tala med 

utomstående om problemet (Överlien, 2012). Samtliga informanter tyckte att det var allmänt 

svårare att prata med barn som bevittnat våld i jämförelse med barn som utsatts för våld, men 

kunde inte riktigt förklara varför. Arnell & Ekbom, (2010) menar att hur ett barn blir bemött 

har en stor betydelse för hur mycket barnet vågar berätta. Men att det är lättare att upptäcka 

när skadorna är tydliga, dokumenterade och när det finns ett underlag som ett rättsintyg. En 
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annan förklaring kan vara att ”Barn berättar sällan för andra om vad de varit med om när de 

bevittnat våld, bl.a. av rädsla och förvirring, lojalitet, skuld och skam. Det finns därför risk 

för att deras utsatthet inte uppmärksammas” (prop. 2006/07:38 s. 23). 

 

"På Barnahuset har man inte förhör med barn som ”bara har bevittnat våld” för att det är inte kriminellt på det 

sättet. Utan de kommer enbart in för samtal, och gruppsamtal"  

- Socialtjänsten 

 

Regeringen fick till uppdrag år 2005 att inleda en verksamhet som kom att kallas för 

Barnahuset. Tanken med barnahus är att stärka barnets ställning i rättsprocessen. Barn som 

blivit utsatta för våld och övergrepp får komma till en barnanpassad miljö där alla berörda 

myndigheter samarbetar på plats på barnets villkor. Av våra informanter fick vi information 

om verksamheten. Samtliga tyckte att det var ett effektivt sätt för myndigheterna att 

samarbeta och resonera kring hur man på bästa sätt kan hjälpa utsatta barn. Våra informanter 

anser att det är en stor skillnad på arbetssättet mellan barn som bevittnat våld och barn som 

har utsatts för våld.  Idag finns det 22 verksamheter i landet men dessvärre är det endast ett 

fåtal barnahus som har barn som bevittnat våld som målgrupp. Arnell & Ekbom, (2010) 

menar ”att barnen juridiskt sett inte själva varit utsatta för ett brott är förklaringen till det”.  

 

"Barn som har bevittnat våld är vittne och en del av bevisningen för att bevisa vad målsäganden har utsatts för, 

de är inte själva en part i målet utan är bevisningen som vi vill få fram. De har verkligen olika roller tillskillnad 

från ett barn som har ett blåmärke och är målsägande” – Polisen 

 

”om de får målsägandestatus inom rätten så tror jag att de kan få en starkare ställning och kommer upp mer på 

samma nivå som de som är våldsutsatta direkt i allvarsgrad” – Socialtjänsten 

 

Att hjälpa och utreda barns behov när de misstänks ha bevittnat våld skiljer sig inte från att 

utreda behov hos barn som har utsatts för våld. Berörda myndigheter måste verka för att barns 

grundläggande behov ska bli tillgodosedda, för att de ska må bra och utvecklas i gynnsam 

riktning och det är viktigt att synliggöra dessa barn (prop. 2005/06:166 s. 12). Det har i olika 

sammanhang framkommit att barn som bevittnat våld inte uppmärksammats tillräckligt.  

Våra informanter anser att barn som upplever våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut i 

straffrättslig mening. Samtliga var eniga om att en lagändring behövs för att ge barn som 

upplever våld i hemmet straffrättslig ställning som brottsoffer. Idag anses brottet ha begåtts 

mot den vuxne och barnen ses enbart som bevisning. Polisen menade att deras arbete med 
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barn som bevittnar våld skulle underlättas om barnen skulle betraktas som målsägande enligt 

rättegångsbalken.  

 

”Men när vi får in ett fall där barnet är utan målsägarbiträde så försöker man alltid gradera upp barnen till 

målsägarstatus för att det gör det enklare att få möjligheterna att rent juridiskt få prata med barnet. Så det är 

väl så man försöker jobba, att hitta någonting som tyder på att barnet själv är utsatt, för att bara få höja 

statusen och få andra verktyg att jobba med. Så rent rättsligt har man ett bättre stöd och större möjligheter som 

målsägare än som vittne” – Polisen 

 

Polisen menar att det är en stor skillnad på barn som bevittnar våld i jämförelse med barn som 

själva utsätts för våld i praktiken. Två av våra informanter berättade om att de under flera 

tillfällen uttalat sig om misstanke mot att barnet själv har utsatts för våld för att på så sätt 

kunna begära en särskild företrädare som kan hämta barnet till förhör och så vidare. 

Målsäganderätt till en särskild företrädare gäller enbart till barn som själva har utsatts för våld 

vid förundersökningen och rättegången, vilket innebär att barnet kan förhöras i ett mål även 

om vårdnadshavaren motsätter sig detta. Arnell & Ekbom (2010) menar att om barn som 

bevittnar våld skulle få målsägande status så skulle ”risken bli mindre för att ansvaret för 

barnen faller mellan stolarna och att polisen ”glömmer” dem i sitt arbete när de utreder 

misshandelsbrott”. 

 

Professionernas bemötande  

 

”Vårt möte med barnen ser ut på samma sätt och är oberoende av vad de har gått genom, vi försöker hjälpa alla 

barn som vi kommer i kontakt med att sätta ord på det som har inträffat och få det bekräftat att det som har hänt 

inte är okej” – Socialtjänsten 

 

Jag tycker att alla barnen får samma chans till ett bra samtal här och det är också även vår skyldighet att kunna 

ge dem den möjligheten – Polisen 

 

Våra informanter var eniga om att det inte finns någon skillnad i mötet med barn som har 

bevittnat våld i jämförelse med barn som har utsatts för våld. De anser att alla barn får samma 

chans att få komma till tals. Samtliga var eniga om att det viktigaste man ska tänka på när 

man träffar utsatta barn är att försöka hjälpa dem att sätta ord på det de har gått igenom. 

Hindberg (2006) och Socialstyrelsen (2005) beskriver att barn som bevittnar våld oftast har 

dåligt samvete, känner stor skuld och tänker att våldet mot deras mamma är deras eget fel. 

Därför är det viktigt att tala om för barnen att det som har hänt inte är deras fel.  Informanter 
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från Polisen menade att deras jobb är att synliggöra barn i familjer med våldsproblematik och 

att det inte spelar någon roll vad barnet har varit med om. Informanterna från Socialtjänsten 

menade att deras jobb är att erbjuda dessa barn möjligheten att bearbeta de traumatiska 

händelserna de har bevittnat eller har blivit utsatta för. Samtliga menade att när de väl möter 

ett utsatt barn så försöker de så gott som det bara går att ge de samma chans och rättigheter. 

Däremot ansåg de att det är väldigt svårt att göra så mycket åt saken på grund av att de inte 

kan bestämma hur lagstiftningen ser ut eller vad som sedan händer i de flesta fall. Det vi fick 

fram genom våra intervjuer är att Polisen och Socialtjänsten inte tycker att det finns någon 

skillnad i varken bemötandet eller förhörssituationen när de träffar barnen.  Men de är 

medvetna om att det finns barn som de inte når fram till och att många även faller mellan 

stolarna på grund av lagstiftningen.  

 

"Det är åklagaren som bestämmer vad polisen ska göra. När vi är färdiga med barnförhöret pratar vi oftast med 

föräldrarna sedan ringer vi till socialtjänsten. Polisens barnförhör avgör vad Socialtjänstens insatser blir. Dem 

har ett ansvar att se till att barnet är tryggt och skyddat hemma. Det är deras uppgift att gå in och göra den 

bedömningen. Det är flera myndigheter som är inblandade, vi samarbetar med dem som tar över. Om samverkan 

inte fungerar, finns det risk att barnet glöms bort” – Polisen 

 

För att det ska bli möjligt att erbjuda stöd till barn som bevittnat våld krävs kunskap, politisk 

vilja och viktigast av allt samarbete mellan olika organisationer och samhällsinsatser (Arnell 

& Ekbom, 2010). Under intervjuerna fick vi fram att samarbetet mellan Polisen och 

Socialtjänsten kunde se olika ut beroende på kommun. Det visade sig finnas olika varianter på 

bland annat hur information från Polisen ges till Socialtjänsten. Det var enbart två av totalt 

sex kommuner där informanterna tyckte att rutinerna och samarbetet mellan Socialtjänsten 

och Polisen fungerade bra. I övriga kommuner tyckte man att samarbetet kunde förbättras. Av 

våra informanter fick vi även fram att stödinsatserna kunde se olika ut beroende på kommun. I 

vissa kommuner hade man bättre stödinsatser och i andra väldigt få eller nästan inga alls. 

Detta stämmer överens med Rädda Barnens undersökning av kommuners och landstings 

insatser för våldsdrabbade barn (2008).  

 

”Vi får alldeles för lite information från polisen, om ett barn blir fysiskt våldsutsatt, så beskrivs våldet på ett 

annat sätt men när det handlar om att bevittna våld så blir det lägenhetsbråk, föräldrakonflikt, det används för 

lätta beskrivningar för att synliggöra våldet, eller ingen information alls om att ett barn har funnit sig på plats, 

vilket som påverkar vårt jobb” – Socialtjänsten 
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Våra informanter från Socialtjänsten ansåg att de får alldeles för lite information från Polisen 

gällande barn som har bevittnat våld. För att få en bild av barnens situation och vilka insatser 

som behövs, behöver Socialtjänsten veta vad barnet har bevittnat. Våra informanter menade 

att i de flesta fall får de gissa sig fram till att barnet har varit på plats. Det ser annorlunda ut 

när barnet själv har utsatts för våld, då står det tydligt vad barnet har varit med om och vilket 

våld barnet utsatts för. Enligt våra informanter underlättar detta deras arbete, när man har en 

grund att utgå ifrån blir stödinsatserna ganska självklara. Informanterna från Socialtjänsten 

hade önskat att polisen skulle utreda och synliggöra det misstänkta brottet gällande barn som 

har bevittnat våld på ett allvarligare sätt. Rädda Barnens rapport (2009) överensstämmer med 

våra informanters erfarenheter. Det finns stora brister och oklara beskrivningar i 

polisanmälningar gällande barn som bevittnar våld.  

 

"Oftast blir det inte en stor utredning kring barn som bevittnat våld, om barnen själva har blivit utsatta då är det 

ganska självklart" – Socialtjänsten 

 

Av våra informanter från Socialtjänsten fick vi bekräftelse att det finns självklara ramar och 

strukturer för hur man ska reagera vid misstanke om att ett barn har utsatts för våld. Med 

andra ord menade både Polisen och Socialtjänsten att fysiskt våld mot ett barn tas på mycket 

större allvar.  

 

”Vi som jobbar här på Socialtjänsten är beroende av organisationen för att kunna utföra vårt arbete. Ibland 

önskar man att man kunde göra så mycket mer men det finns andra faktorer som står i vägen” – Socialtjänsten 

 

Både informanter från Socialtjänsten och Polisen menade att organisationen styr och 

kontrollerar deras arbete, och de måste hålla sig till lagstiftningen samt arbetets former och 

ramar. De menade att de många gånger önskar att de kunde göra saker på sitt eget sätt och 

agera annorlunda men att organisationens inflytande tar över. Enligt Bergmark & Wiklund 

(2008) är det sociala arbetet i stor utsträckning beroende av de normer, regelverk och 

maktstrukturer som påverkar organisationen. Det står tydligt vilka personer som har rätt till 

hjälp. Socialarbetarna är dessutom i hög grad beroende av sin omgivning (politikerna) som 

ger dem makt och resurser från staten. Med andra ord påverkas både Socialtjänstens och 

Polisens arbete av det omgivande samhället som bestämmer vilka typer av sociala problem 

som behöver insatser.  
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Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur Socialtjänsten och Polisen i 

praktiken bemöter barn som har bevittnat våld i jämförelse med barn som själva har utsatts för 

våld. Detta med målet att se om professionerna ser någon skillnad mellan dessa barn och hur 

detta i så fall skiljer sig. Genom denna studie vill vi öka kunskapen och förståelsen i det 

stödjande och förebyggande arbetet med barn som bevittnat våld. Vi utgick från tre 

frågeställningar för att ta reda på syftet med studien. Det vi ville ta reda på var: Hur arbetar 

Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld? Hur jobbar Socialtjänsten 

och Polisen med barn som bevittnat våld? På vilket sätt skiljer sig Polisens och 

Socialtjänstens bemötande mot barn som har bevittnat våld i jämförelse med barn som själva 

har utsatts för våld? 

Genom att studera det aktuella forsknings och kunskapsläget samt genomföra kvalitativa 

intervjuer med sex professionella som möter utsatta barn, så tycker vi att vi erhållit önskad 

kunskap.  

 

Hur arbetar Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld?  

Det finns ett tydligt vetenskapligt problem idag som tyder på att Polisen och Socialtjänsten 

behandlar barn som bevittnar våld annorlunda jämfört med barn som själva utsatts för våld 

eftersom barn som bevittnar våld saknar rättlig status som brottsoffer. 

Både Socialtjänsten och Polisen tycker att det är lättare att arbeta med barn som utsatts för 

våld i jämförelse med barn som har bevittnat våld. Detta beror främst på att barn som utsatts 

för våld har rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är ett stöd i rättsprocessen för 

barn som utsatts för våld. Detta innebär att så fort en polisanmälan är gjort så kan man få ett 

målsägandebiträde som bland annat kan stötta, följa med på polisförhör och förbereda inför 

rättegången. Dessutom så kan målsägandebiträdet hjälpa barnet att föra skadeståndstalan. 

Våra informanter anser att denna skillnad och fördel som barn som utsätts för våld har ger 

dem rätten till mer hjälp och stöd. Polisen menade att det är mycket lättare att utreda barn som 

utsatts för våld, för att då kan man utreda barnet utan föräldrarnas samtycke. Detta underlättar 

även Socialtjänstens arbete som är beroende av polisutredningar för att kunna ingripa och 

sätta in stödinsatser. Vår studie visar även att organisationen i hög grad påverkar hur 

Socialtjänsten och Polisen arbetar kring bland annat hantering och bedömning av ärenden. 

Strukturen i en organisation ger organisationen ett mönster på hur man ska arbeta och vilka 

krav som ställs på organisationens medlemmar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Organisering handlar om anpassning till institutionaliserade regler det vill säga regler som tas 

för givna och som har en normativ förklaring (Bergmark, 2008).  

När en anmälan kommer in till polisen eller socialtjänst gällande barn som har utsatts för våld 

eller övergrepp kallas samtliga inblandade aktörer: polis, socialtjänst, åklagare, BUP och 

barnläkare till samrådsmöte. Detta möte är organiserat och planerat utifrån de åtgärder som 

behöver sättas in för fortsatt handläggning såsom polisutredning, skyddsutredning och 

krisbemötande. Oftast sker samrådet på ett Barnahus. Omgivningen påverkas av det som görs 

inom en organisation och då en organiseringsstruktur saknas drabbas barn som bevittnar våld. 

 

Barn som utsatts för våld, har oftast ett blåmärke eller annan fysisk skada. Våra informanter 

från Polisen menar att denna form av bevisning är avgörande och skapar en stor skillnad. Det 

är lättare att gripa in och agera när det finns tydliga bevis på att ett barn har utsatts för våld.  

Polisens organisering och hantering av ett ärende i stor utsträckning påverkas av 

lagstiftningen, politiska beslut och riktlinjer samt dess innehåll och form som man måste 

jobba efter (Bergmark, 2008). Våra informanter från Polisen menade att de tar alla barn som 

de träffar på lika stort allvar och prioriterar de på samma sätt, men om man har bevis på att 

något har skett förändras rättsprocessen. Anledningen till att många ärenden läggs ner av 

Polisen beror delvis på att det saknas tillräckligt med bevis i ärendet, detta är den största 

skillnaden som Polisen ser mellan barn som själva har utsatts för våld och barn som har 

bevittnat våld. Genom att vara målsägande får man full upprättelse för de brott som man 

utsatts för. Dessutom får man en tydligare position, även från domstolen. 

 

Hur jobbar Socialtjänsten och Polisen med barn som bevittnat våld? 

Alla informanter som har deltagit i studien är eniga om att det är minst lika skadligt om inte 

värre att bevittna våld som barn, som det är att utsättas för det själv. Vidare var de även eniga 

om att barn som bevittnar våld påverkas negativt på olika sätt och skapa långvariga 

traumatiska upplevelser för barnet, och forskningen bekräftar detsamma. Samtliga menade att 

trots att man känner till de negativa konsekvenserna så finns det fortfarande stora brister i 

arbetet med barn som bevittnar våld. Detta stämmer överens med de enheter som våra 

informanter jobbade på. Exempelvis kunde vi se stora skillnader i hur Polisen arbetade, på en 

av informanternas arbetsplats försökte man alltid gradera upp barnen till målsägarstatus för att 

på så sätt göra det enklare att få prata med barnet. Detta genom att uttala sig om att de 

misstänker att barnet själv har utsatts för våld. Rent rättsligt har man bättre stöd och större 

möjligheter som målsägare än som vittne. Detta bekräftar även studier från Rädda Barnen.  
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Poliserna på den arbetsplatsen försökte påverka innehållet av organiseringen för att 

effektivisera sitt arbetssätt och hitta de arbetsformer och de metoder som fungerade bäst för 

barnen. En omorganisering behöver inte betyda att det är det bästa sättet att hantera arbetet på. 

Organisationen påverkar i hög grad hur de anställda arbetar och resonerar kring sitt arbete 

gällande bedömning och hantering av ärenden. Omgivningen kan påverka innehåll och 

organisering, som gör att både Polisens och Socialtjänstens organisation kan skilja sig åt, 

vilket våra informanter kunde bekräfta. Då det finns en lag man bör följa kan man fråga sig 

om en omorganisering av ett arbete är rättssäkert? Utifrån våra informanters svar kan vi 

däremot se vad lagarna får för konsekvenser i praktiken.  

 

Förutom den låga statusen som barn som bevittnat våld har inom rättsprocessen, finns det 

även andra faktorer som påverkar Socialtjänstens och Polisens arbete. Idag är dessa barn 

endast vittnen till brott och ses som ett bevis för att bevisa vad som har hänt målsäganden. 

Enligt våra informanter så påverkar det deras rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver. 

Det är inte givet hur arbetet med barn som bevittnar våld ska utföras. Våra informanter från 

Socialtjänsten tyckte att det var allmänt svårare att prata med barn som bevittnat våld i 

jämförelse med barn som utsatts för våld. Enligt våra informanter är barn som bevittnar våld 

bättre på att dölja sina känslor och använder olika strategier för att stå ut med den ångest och 

skräck som de upplever. De försöker på bästa möjliga sätt dölja vad som pågår inom familjen. 

Det är viktigt att man som socialarbetare lär sig att tolka och hantera de olika strategierna som 

barnet använder. En annan skillnad som finns i arbetet med barn som bevittnar våld är hur 

Polisen rapporterar de fall där barn har varit närvarande under familjevåld. Våra informanter 

från Socialtjänsten upplever utifrån erfarenheter att det finns alldeles för lite information i 

polisrapporten. Att de i många fall måste gissa sig till om ett barn har varit närvarande under 

misshandeln eller inte. Informanterna från Socialtjänsten menade att de hade önskat att 

Polisen kunde utreda och synliggöra barnets position på ett tydligare och bättre sätt.  

Socialtjänstens organisation påverkar och reglerar hur de anställda ska arbeta. Socialtjänsten 

är en så kallad institutionaliserad organisation, vilket som innebär att de är kulturellt 

sammanbunden och styrda av omgivningens normer och regelverk för hur arbetet ska utföras. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att det ska bli möjligt att erbjuda stöd till barn som bevittnat 

våld behöver socialtjänsten veta vad barnet har bevittnat. Socialtjänsten menar att man i dem 

flesta fall får gissa sig fram till att barnet har varit på plats. 
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På vilket sätt skiljer sig polisens och Socialtjänstens bemötande med barn som 

har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld? 

 

 

 

 

 

 

 

Informanternas svar var i stort sätt väldigt lika när det kom till vilka skillnader de såg i arbetet 

med barn som bevittnar våld i jämförelse med barn som utsatts för våld. De anser att när de 

väl träffar ett barn så bemöter de barnen på samma sätt men att skillnaden ligger i barnens 

rättigheter enligt lagen och samhällets resurser. Ovanför har vi skapat en figur utifrån 

professionernas syn på skillnaden mellan barnen och vad som avgör vilken hjälp de får.  

En annan skillnad är hur Socialtjänstens och polisens arbete är organiserad. Organiseringen 

inom en myndighet påverkas av vilka resurser man har att utgå ifrån, hur beslutsfattandet går 

till, vilka uppfattningar politiker samt yrkesgruppen har och vilka klienterna är och hur de 

upplever den hjälp de får (Bergmark, 2008).  

 

Under intervjuerna fick vi även fram att samarbetet mellan Polisen och Socialtjänsten ser 

olika ut beroende på kommun. I vissa kommuner hade de ett bra samarbete medan i andra 

tyckte informanterna att rutinerna och samarbetet kunde förbättras. På senare år har det blivit 

vanligare att organisationerna har fått en mer specialiserad inriktning. Specialisering sker 

oftast som ett svar på nytänkande och allmänhetens krav (Bergmark, 2008). Bergmark menar 

att det finns en tydlig ökning av specialisering men att variationen mellan kommunerna är 

stor. De två bakomliggande faktorerna av specialisering är kommunernas storlek och 

personaltäthet (a.a.s.139).  
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Det var enbart två av totalt sex kommuner där informanterna tyckte att rutinerna och 

samarbetet mellan Socialtjänsten och Polisen fungerade bra. Informanter från Socialtjänsten 

uttryckte sitt missnöje med polisrapporter som de får in. Många gånger framkommer det inte 

om ett barn befunnit sig i hemmet där våld förekommit. Kommunens organisatoriska kontext 

har betydelse för vilka stödinsatser ett barn kan få. Politiker och tjänstemän tillskriver 

formella organisationsstrukturer som även de har stor betydelse för polisens och 

socialtjänstens arbete med barn (Bergmark, 2008).  

 

Enligt våra informanter påverkar detta Socialtjänstens arbete och stödinsatserna som de kan 

erbjuda barnen. Av våra informanter fick vi även fram att stödinsatserna kunde se olika ut 

beroende på kommun. I en brittisk studie om polisanmälningar och Socialtjänstens insatser för 

barn som upplevt våld kunde man notera att arbetet med dessa barn förbättrades genom en 

förändring som ökade Polisens och Socialtjänstens möjligheter att dela uppgifter och 

information om varje fall emellan varandra. Det visade sig vara det bästa alternativet för att 

kunna fatta ett bra beslut och hjälpa barnen på bästa möjliga sätt.  

 

Slutsats  

Resultatet av studien visar att det finns en skillnad på hur Socialtjänsten och Polisen arbetar 

med barn som bevittnar våld i jämförelse med barn som utsätts för våld. Detta påverkas bland 

annat av att barn som bevittnar våld inte har målsäganderätt. Målsägandebiträdet är ett stöd i 

rättsprocessen och även i Polisens utredning som i sin tur påverkar Socialtjänstens arbete. 

Enligt våra informanter så påverkar den låga juridiska status som dem har deras rätt att få den 

hjälp och det stöd som dem behöver. Alla våra informanter var eniga om att det idag behövs 

en lagändring som gör det lättare för de att höra dessa barn och att barnen på så sätt kan få den 

hjälp och det stöd de behöver. Vi anser att om barn som bevittnar våld får målsägandestatus 

kommer deras möjligheter till hjälp och stöd att förbättras. Dessutom kommer risken för att 

dessa barn ”glöms bort” minskas. Däremot finns det risk att det inte kommer att fungera i 

praktiken, då det enligt polisen är väldigt svårt att bevisa om ett barn har bevittnat våld och i 

vilken grad. 

 

Av våra informanter från Socialtjänsten fick vi även fram att det finns stora brister och för lite 

information dokumenterad i polisrapporten.  Ett gott samarbete krävs för att Socialtjänsten 

och Polisen ska kunna tolka barns signaler och fullfölja sitt uppdrag när det gäller att stödja 
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och hjälpa barn som bevittnar våld. Idag tycks detta saknas i de allra flesta kommuner.  I den 

brittisk studie om polisanmälningar och Socialtjänstens insatser för barn som upplevt våld 

kunde man notera att arbetet med dessa barn förbättrades genom en förändring som ökade 

Polisens och Socialtjänstens möjligheter att dela uppgifter och information om varje fall 

emellan varandra. Vi anser att arbetet med barn som bevittnar våld skulle kunna förbättras om 

vi hade ett liknande system. Där Polisen och Socialtjänsten hade tillgång till samma databas 

och kunde ta del av varandras rapporter och journaler på ett lättare och smidigare sätt.     

En annan skillnad är att många ärenden med barn som bevittnar våld läggs ner av polisen på 

grund av att det saknas tillräckligt med bevis. Våra informanter från Polisen menade att 

bevisning är avgörande och skapar en stor skillnad och påverkar deras arbete. Två av våra 

informanter berättade om att dem under flera tillfällen uttalat sig om misstanke mot att barnet 

själv har utsatts för våld för att försöka ”gradera upp” barnen till målsägarstatus för att det gör 

det enklare att få möjligheterna att rent juridiskt få prata med barnet. Poliserna på den 

arbetsplatsen försökte påverka innehållet av organiseringen för att effektivisera sitt arbetssätt 

och hitta de arbetsformer och de metoder som fungerade bäst för barnen. En omorganisering 

behöver inte betyda att det är det bästa sättet att hantera arbetet på. Men vår studie har visat att 

organisationen i hög grad påverkar hur anställda arbetar och resonerar kring sitt arbete 

gällande bedömning och hantering av ärenden. I vår studie har vi kommit fram till att 

omgivningen kan påverka både innehållet och organiseringen av en myndighet. Vilket gör att 

både socialtjänstens och polisens organisation kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Det är 

inte alltid givet hur arbetet ska utföras eller hur resultatet ska värderas (Bergmark, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Socialtjänsten och Polisen har olika arbetsuppgifter men strävar trots allt mot samma mål. 

Alla informanter var däremot eniga om att alla barn dem träffar värderas och bemötts på 

samma sätt. 

Fortsatt forskningsfråga 

Det finns några saker som vi tycker är intressanta att forska vidare kring. Barn som bevittnar 

våld i familjen ska uppmärksammas för att kunna få den hjälp och det stöd de behöver. Det 

framgår uttryckligen i de allmänna råden för Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning av 

Socialtjänstens arbete, för att titta närmare på hur man uppmärksammar barn som bevittnat 

våld och i fall vuxenperspektivet tar över? En annan intressant studie skulle vara att 

undersöka barnens upplevelser och erfarenheter kring mötet med Socialtjänsten och Polisen.  
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Bilaga 1, Informationsbrev till respondenterna 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som heter Cecilia Aranki och Sina Hamasour som läser 

socionomprogrammet på Ersta Sköndal högskola. För närvarande skriver vi en C-uppsats om 

barn som bevittnat våld i hemmet.  

Du har blivit tillfrågad om att bli intervjuad eftersom vi vill lyfta fram ditt professionella 

perspektiv på arbetet med barn som bevittnat våld. Vi är tacksamma om vi får ta del av dina 

kunskaper och yrkeserfarenheter.  

Vi vill börja med att poängtera att det är helt frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan. Intervjusamtalet beräknas ta cirka 30 minuter.  

Vi vill även få ditt godkännande om att spela in intervjun för att dokumentera samtalet så 

korrekt som möjligt och för att vi inte ska gå miste om värdefull information. 

Inspelningsmaterialet kommer endast användas i syfte för vår uppsats och kommer att raderas 

när uppsatsen är 

godkänd. Resultatet som vi får fram i studien kommer att presenteras delvis anonymt.  Vi 

kommer inte lämna ut några uppgifter om dig, ditt namn och din arbetsplats kommer inte att 

publiceras i studien men däremot vill vi ha med din yrkesroll och arbetsort. Den färdiga 

uppsatsen kommer att publiceras på DIVA och om ni vill så kan vi även sända er ett 

exemplar.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

 

 

…………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

…………………………………….. 

Namnteckning 

 

 

Vi är tacksamma för ert deltagande. Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över 

något. 

 

 

Cecilia Aranki                                             Sina Hamasour  

Tel: 073 xxx xx xx                                       Tel: 070 xxx xx xx 

Mail: Cecilia.aranki@student.esh.se         Mail: Sina.hamasour@student.esh.se  

mailto:@student.esh.se
mailto:Sina.hamasour@student.esh.se
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 
Intervjufrågor 

  
 

1. Hur ser ni på arbetet med barn som bevittnat våld? 
 

2. Ser du någon skillnad mellan barn som har bevittnat våld och barn som själva har 
utsatts för brott? 
 

3. Tycker du att barn som bevittnar våld får samma uppmärksamhet, stöd och hjälp som 
ett barn som själv har blivit utsatt för våld?  
 

4. Vad tycker du att barn som bevittnat våld har för behov? 
 

5. Vad bör man tänka på när man bemöter ett barn som har bevittnat våld?  
 

6. Vad är det som avgör vilka insatser barnet får? 
 

7. Vilka modeller arbetar ni utifrån? 
 

8. Hur utreder ni barn som har bevittnat våld?  

 
9. Tycker du att vuxenperspektivet tar över det enskilda barnets upplevelser när det 

förekommer våld i hemmet?  
 

10. Tycker du att barn som har bevittnat våld är brottsoffer?  
 

11. Tycker du att det är ett brott när ett barn utsätts för att bevittna våld i hemmet? 
 

12. Barn som bevittnar våld har ingen målsägandestatus, hur ser du på detta? 
 

13. Förutom lagstiftningen finns det någon annan resurs ni vill utöka? 
  

14. Kan du beskriva ett fall som du har varit med om som har gjort ett speciellt intryck 
eller påverkat dig? 
 

15. Vad hoppas du på att ditt arbete ska ge barnen? 
 

 

 


