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Syftet med studien är att belysa behandlares uppfattningar om betydelsefulla 

faktorer i förändringsprocesser med barn som upplevt våld och deras föräldrar. 

Metoden för studien var en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, där 

forskaren intervjuade behandlare som arbetar med barn som upplevt våld. 

Resultatet visade att symptom på barn som ”endast” bevittnar våld av en nära 

anhörig är ofta desamma som barn som själva blir slagna, precis som 

behandlingen är densamma. Barn som upplever våld behöver hjälp med 

bearbetningen av traumat för att kunna få ett begripligande på vad som hänt. 

Genom att få hjälp med att sätta ord och känslor på sina upplevelser får de lättare 

en förståelse och kan lättare hantera sina känslor. Resultatet visade också på att 

det är viktigt som behandlare att man har utbildning och erfarenhet när det gäller 

behandlingsarbete med barn.  



Jag vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som 

deltagit i studien. Ett stort tack till min tålmodige handledare 

Marita Pekkanen Myhrberg som handlett mig igenom denna 

uppsats. Det har bitvis varit tufft, men jag har lärt mig otroligt 

mycket som jag kan ha andvändning av i mitt framtida yrke! Tack. 
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INTRODUKTION 
Denna studie belyser behandlares arbete med barn som växer upp i en dysfunktionell 

familj där det förekommer våld, där barnet tvingas bevittna våld mot en nära anhörig 

eller att barnet själv blir utsatt för våld. 

Enligt kunskapsbanken (2014)
1
 har cirka vart tionde barn som bor i Sverige upplevt 

våld i hemmet och hälften av dem gör det ofta. Det är vanligt att de barn som lever i ett 

hem där det förekommer våld också själva blir slagna. Enligt Brottsoffermyndigheten 

har man i allt större utsträckning börjat uppmärksamma barn som bevittnar våld, vissa 

forskare menar på att det kan vara mer psykiskt skadligt än om de själva utsätts för våld. 

Den 1:e januari 2013 ändrades lagen, så att barn som bevittnar våld mot närstående ses 

som brottsoffer, kommunen ska se till att barnet få det stöd och den hjälp som barnet 

behöver (Kunskapsbanken, 2014).  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är barns och människors upplevelser inom 

detta område viktigt. Arnell & Ekbom (1999) skriver, för att behandlare ska kunna möta 

dessa barn i behandling måste kunskapen och förståelsen för deras problem finnas. 

Behandlaren ska kunna hjälpa barnet att se, och att kunna sätta ord och känslor på det 

som de har upplevt. Att barnet kan förstå vad som hänt och varför det hände. Som 

behandlare är det också väsentligt att belysa hela familjen i den mån det går, att man 

kan hjälpa föräldrarna att hitta verktyg till att kommunicera på andra sätt än att ta till 

våld. Det är behandlarens uppgift att kunna möta dessa barn och föräldrar med respekt 

för att de ska kunna se möjlighet till förändring. Det ska vara lärande och utvecklande 

för alla i familjen. Allt detta för alla i familjen att ska kunna hitta nya strategier som är 

utvecklande i positiv riktning. Som behandlare är det angeläget att ha kunskap och 

förståelse för området man arbetar inom och vilka behandlingsmetoder som finns. Att 

varje individ man möter är unik vilket är viktigt att vi kan förhålla oss till för att kunna 

anpassa oss efter klientens behov och önskningar. 

Bakgrund 

Studiens specifika fokus är att belysa professionellas arbete med barn som upplevt våld. 

Jag kommer att ta upp vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer som kan finnas i 

hemmiljön, samt vilka individuella- och psykosociala riskfaktorer och skyddsfaktorer 

som finns hos barnet, statistik, lite mer om barns utveckling, vilka rättigheter barnet har, 

vilken behandling som är verksam samt om den anmälningsskyldighet som finns i 

svensk lagstiftning.  

Barn som upplever våld  

Socialstyrelsen beskriver i sin rapport från 2010 att under senare decennier har 

samhället i allt större utsträckning börjat uppmärksamma barn som bevittnar våld 

hemma. Enligt socialstyrelsen finns inga direkta uppgifter på hur många barn som blir 

utsatta för att bevittna våld av en närstående, mörkertalet tros fortfarande vara stort. 

                                                 

1
Kunskapsbanken är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum som drivs av Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. 
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Kommittén för barnkommissionen uppskattar det till att det omfattar mellan 100 000 till 

200 000 barn i Sverige. Rädda Barnen har i sin statistik att så mycket som var tionde 

barn, vilket skulle bli ca 200 000 barn i Sverige blir någon gång vittne till våld i hemmet 

och upp till hälften av dem barnen bevittnar våld hemma ofta. Socialstyrelsen skriver 

också att flera nordiska studier har gjorts inom ämnet. De visar på att i de flesta fall då 

kvinnor blir slagna av sina män så har barnen varit närvarande när det har skett 

(Socialstyrelsen, 2010). 
  
Socialstyrelsen (2005) menar att barn som bevittnar våld av någon närstående och som 

upprepade gånger utsätts för det i sin vardag kan lida stora men. Ur barnets perspektiv 

kan det leda till allvarliga följder. Barnet lider ofta av rädsla och en stor oro, barnet har 

kanske inte sett misshandeln rent fysiskt men har hört mammans skrik och gråt och kan 

därmed förstå vad som försiggår. Barnet kan drabbas av en mängd skadliga följder så 

som akuta stressreaktioner i form av magont, eksem, astma, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter, huvudvärk med mera. När man som barn har tvingats att 

bevittna våld upprepade gånger kan det få allvarliga konsekvenser för barnet. Detta kan 

medföra att barnet får långvariga psykiska men, så som depressioner, ångest, 

aggressivitet, självdestruktivitet med mera. Relationen med pappan, som ofta är den 

som utför våldet, kan bli mycket komplicerad för barnet, där barnet befinner sig mitt 

emellan alla känslor, man kan både känna en stark ilska, rädsla, hat men också en stor 

kärlek. Detta behöver barnen hjälp med att förstå och kunna sätta ord på 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Precisering av begreppet barn som far illa 

När man diskuterar begreppet barn som far illa, måste man se till och bedöma utifrån 

varje individuellt fall. Winkelman- Lamers et al. (2012) beskriver vad man kan tänka på 

när det handlar om begreppet barn som far illa. Det kan vara allt från barn som lever 

med föräldrar som missbrukar, barn som lever med föräldrar som har en psykisk 

sjukdom eller att det enbart handlar om att föräldrarna har en bristfällig 

omsorgsförmåga. Barn kan också vara utsatta för sexuella övergrepp, fysisk och psykisk 

misshandel samt att de tvingas bevittna våld i hemmet av närstående. Allt detta gör att 

barnen inte får den trygghet de har rätt till samt att föräldrarna inte har den förmågan att 

tillgodose barnens behov (Winkelman- Lamers et al. 2012).  

Anmälningsskyldighet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) regleras anmälningsskyldigheten vad gäller barn som far 

illa. Enligt 5 kap. 1 § SoL ska bl.a. socialnämnden sörja för att varje barn och ungdom 

ska växa upp under trygga förhållanden. Socialnämnden ska i samverkan med hemmen 

understödja en allsidig personlighetsutveckling, såsom psykisk som fysisk och social 

utveckling hos barn. De ska i de fall där barnet/barnen riskerar att utvecklas ogynnsamt 

erbjuda det stöd och skydd barnet har rätt till (Thunved, 2012).  

Enligt 14 kap. 1 § SoL ska var och en som får kännedom eller misstänker att ett barn far 

illa anmäla detta till socialtjänsten. Myndigheter som rör/kommer i kontakt/arbetar med 

barn i skola, förskola, hälso-sjukvård, psykiatri, socialtjänst och kriminalvård är 

skyldiga att genast anmäla till nämnden om de får kännedom om att ett barn far illa så 

att socialtjänsten behöver ingripa för ett barns skydd (Thunved, 2012). 
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Barnets utveckling 

Ferrer-Wreder et al. (2005) skriver om social inlärningsteori, när barn utvecklas, lär sig 

och integreras med sin omvärld, händer det genom iakttagelser och att observera hur 

människor i dess direkta närhet gör, vilket oftast är föräldrar, syskon och lärare. 

Interaktionen är nödvändig för att vi ska kunna anpassa oss till vår omvärld. Processen 

sker genom att barnet tolkar andras och sitt eget handlande utifrån vilken respons 

handlandet får. Barnet lär sig endast genom att studera hur andra gör, för att sedan ta 

efter beteendet (Ferrer-Wreder et al. 2005). Lärandet är en livslång process, där 

människan utvecklas och lär av sina erfarenheter. Under uppväxten är det först 

föräldrarna man identifierar sig med för att under tiden barnet växer och mognar 

övergår det till andra viktiga aktörer i barnets liv, så som kompisar och andra personer 

man ser upp till. Barnets uppväxtmiljö spelar en stor roll i hurvida barnet uppfattar sin 

omgivning, vilket barnet anser vara positivt eller negativt. Det är i interaktionen med 

andra människor som man utvecklar sitt jag (Ferrer-Wreder et al. 2005).  

Katastrof och Trauma 

Arnell & Ekbom (1999) skriver om hur katastrof och trauma påverkar barn. När vi 

tänker oss katastrofer tänker vi ofta på större händelser med flera inblandade som 

omkommer eller blir skadade. För ett barn kan en katastrof vara att det förekommer våld 

i hemmet, att det plötsligt ”exploderar” i hemmet där ingen utomstående ser. För barn 

kan det upplevas oerhört traumatiskt att se sin mamma bli slagen och förnedrad, en 

vanmakt som kan prägla barnet under resten av sin uppväxt. Enligt Arnell & Ekbom 

beskriver de katastrofen som barnet är med om ett trauma. ”Trauma innebär att barnet 

är med om en plötslig yttre dramatisk händelse som utlöser olika fysiska och psykiska 

reaktioner”. (Arnell & Ekbom, s. 21, 1999). Winkelman-Lamers et al. (2012) skriver att 

för ett barn kan ett trauma också utvecklas om barnet tvingas leva under lång tid med 

avsaknaden av emotionell omsorg, vilket är oerhört viktigt för att ett barn ska kunna 

utvecklas både vad gäller fysiskt och psykiskt (Winkelman-Lamers et al. 2012). 

Behandlingsmetoder 

Det finns olika behandlingsmetoder för barn som upplever våld. Här presenteras två av 

dem, trappanmodellen och KIBB. 

Trappanmodellen 

Trappanmodellen är enligt Cater-Källström (2014) en modell som arbetats fram under 

slutet av 1990-talet på initiativ av Rädda Barnen. Trappan modellen är inte manualstyrd 

vilket innebär att det inte krävs att man är certifierad för att använda modellen. Trappan 

syftar till att kunna hålla individuella krissamtal med barn som upplevt våld i familjen, 

där medelpunkten ligger på att hjälpa dem igenom de traumatiska händelser som de 

varit med om. Trappan har som avsikt att hjälpa barnen förstå och sätta ord på de 

händelser barnet varit med om.  Åldern på barnen är från fyra år. Trappanmodellen 

används runt om hela Sverige i arbete med barn som behöver krissamtal. Modellen 

syftar till tre steg där samtalen är från tre till åtta gånger där fokus ligger på 

krishantering. Steg ett är kontakt, vilket innebär att behandlaren skapar en god 

behandlingsallians med barnet och där barnet kan känna sig tryggt. Nästa steg i 

behandlingen är rekonstruktion, vilket innebär att barnet tillsammans med behandlaren 

gör en rekonstruktion av våldshändelsen/händelserna av det som barnet berättar och 
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fakta som behandlaren vet sedan tidigare. Det avslutande steget i behandlingen är 

kunskap, med det menas att barnet nu ska förstå vad som hänt och vad som händer när 

man är med om traumatiska händelser, och skillnaden på vad vanliga händelser är. 

Barnet ska kunna få hjälp med vad som är vanliga reaktioner och vart barnet kan vända 

sig för att få hjälp om det finns behov i framtiden (Cater-Källström, 2014).  

 

”Vårt arbete ”Trappan” kan beskrivas som ett psykosocialt arbete. Med 

psykosocialt arbete menar vi att man tar hänsyn till ett barns dubbla 

verklighet: den yttre samhälleliga och den inre personliga. Detta innebär att 

man måste beakta såväl barnets som familjens sociala och psykologiska 

situation”.(Arnell & Ekbom, 1999, s. 48). 

 

Målsättningen med trappan metoden är att barnet som upplevt våld i sin familj måste få 

en möjlighet att bearbeta det inom en snar framtid för att undvika att barnet blir 

ytterligare traumatiserat. Enligt Arnell & Ekbom (1999) är det viktigt att bilda en 

kontakt med barnet där man möter upp barnet där denne befinner sig, detta för att kunna 

skapa en trygg kontakt med barnet och om det också är möjligt med barnets föräldrar. 

Därefter erbjuder man barnet krissamtal. Den vuxne som håller i samtalet ska göra detta 

på barnets villkor där man varsamt låter barnet komma i kontakt med sina känslor, och 

där barnet får lov att uttrycka sin sorg, skuld, skam och vrede (Arnell & Ekbom, 1999). 

 

Kognitiv integrerad behandling av barnmisshandel (KIBB) 

Barn som utsätts för fysisk och psykisk skada riskerar att få en försämrad hälsa både 

vad gäller den fysiska och den psykiska biten. Enligt Svedin (2009) fanns det dåligt med 

behandlingsmetoder som inkluderade hela familjen när det kom till barnmisshandel. 

Därför startade de ett projekt i Sverige som kom att kallas ”kognitiv integrerad 

behandling vid barnmisshandel” (KIBB). Syftet med projektet var att introducera en 

traumafokuserad behandling med starkt evidensstöd för barn och deras familjer. 

Socialtjänsten är den myndighet som i största mån erbjuder KIBB, och då oftast på 

Barnahus. Behandlingen bygger på att fyra familjer får behandling i grupp där man har 

barnen i en grupp och föräldrarna i en annan grupp en gång i veckan under sexton 

tillfällen. Fyra familjebehandlare arbetar med grupperna. Varje träff har ett tema, för 

föräldrarna exempelvis vilka effekter våldet får, hur våldet påverkar barnet, olika 

strategier för att kunna hantera sin ilska, aktivt lyssnande m.m. Man avslutar varje 

session familjevis med en behandlare för att gå igenom det man tagit upp under 

sessionen (Svedin, 2009). 

Tidigare forskning 

Jag har använt mig av Linneuniversitetetets biblioteks databaser under fliken 

ämnesguide för behandlingspedagogik för att få fram relevant litteratur. Databaserna 

som användes var Swepub, Social services abstracts, LIBRIS och Academic search 

elite. Sökord som användes var: barn som bevittnar våld, children who wittnes violence, 

domestic violence, affects children, children, family violence. På detta sätt anser jag att 

jag funnit relevanta artiklar för det berörda ämnet, jag kommer att söka efter ytterligare 

artiklar om jag anser att behovet finns. Alla artiklar som är använda i studien är peer 

reviewed (förhandsgranskade).  Även vissa trunkeringar har gjorts för att vidga 

sökresultatet ytterligare. Ytterligare information till bakgrund har hittats i olika 
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rapporter och kunskapsöversikter från Socialstyrelsen.  Därefter började 

intervjufrågorna ta form, vilka frågor jag ville ha svar på samt vilka intervjufrågor som 

visade sig vara relevanta för studiens syfte.  

Enligt Levendosky et al. (2013) befinner sig spädbarn och små barn som bevittnar våld 

mot en omsorgsperson i riskzonen för att senare drabbas av traumasymptom. Dessa 

traumasymptom kan leda vidare till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Levendosky 

et al. (2013) skriver dock att det är problematiskt att göra bedömningar på barn som är 

för små vad gäller traumasymptom. Ungefär hälften av de barn som utsätts för våld i 

hemmet utvecklar symptom på trauma. Små barn kan även vara särskilt sårbara när de 

utsätts för att bevittna våld mot någon som de har en mycket nära relation till. Detta 

eftersom de lever fysiskt nära sina omsorgspersoner i tidig ålder. De mindre barnen 

löper också en större risk än de barn som är lite äldre, att utsättas för exponeringen 

eftersom de oftare är i direkt närvaro med modern. Levendosky et al. (2013) skriver 

också om den brist på forskning inom PTSD som uppstår när de tvingas att bevittna 

våld av någon nära omsorgsperson vad gäller små barn (Levendosky et al. 2013).  

Winkelman- Lamers et al. (2012) skriver att sambandet mellan barn som upplever våld 

under sin barndom, där de ser sin mamma bli slagen av en partner löper betydligt större 

risk att drabbas av emotionella och beteendemässiga störningar. Studien som 

Winkelman-Lamers et al. (2012) gjort visar på att barn som utsätts för våld, både vad 

gäller att bevittna våldet men också att utsättas själva, också utsätts för andra negativa 

upplevelser under sin uppväxt. Våldet kopplas ofta samman med föräldrars psykiska 

ohälsa. Misshandel kan också innebära att barnen vanvårdas, vilket då innebär att de 

inte får den omsorg som de behöver för sin utveckling. Vidare skriver Winkelman-

Lamers et al. (2012) att barnen som deltog i studien nådde en betydligt högre risk att 

drabbas av anpassningsproblem när de jämförde med barn som växte upp under goda 

och trygga förhållanden. Studien visade också på att mer än hälften av de barn som 

tvingas bevittna våld av en nära anhörig, utsätts själva för misshandel. Precis som 

Avanci et al. (2012) skriver så löper de barn som växer upp i dysfunktionella familjer en 

risk att själva drabbas av psykisk ohälsa som är kopplad till uppväxtmiljön, när de blir 

äldre. Winkelman-Lamers et al. (2012) skriver också att symptomen på 

beteendestörningarna kopplas ihop med graden av vad barnen utsätts för. Samt i vilken 

utsträckning det handlar om. Studien visar på att sexuella övergrepp, fysisk och 

emotionell omsorgssvikt kopplades till en högre grad av anpassningsproblem 

(Winkelman-Lamers et al. 2012).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Skydd och säkerhet 

Edleson et al. (2011) skriver att personal som arbetar med barn som upplever våld är det 

viktigt att de har en förståelse för vilka effekter det kan få på barnens utveckling, både 

vad gäller beteende och socialt när barn exponeras för våld. Enligt en undersökning som 

gjorts i USA, där 4549 barn och ungdomar deltagit, visar det på att antalet barn som 

upplever våld är betydligt större än tidigare uppskattningar. De skriver även att i 

tidigare litteratur beskrivs barnen som vittnen av våldet. Idag har man mer gått från 

”vittne” till att barnen upplever våldet, vilket kan innebära att barnet hör eller förstår att 
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våldet har skett. Barnen blir ofta vittne till polisingripande, ibland kan de tillsammans 

med den ene föräldern tvingas fly till säkert skydd. Barn som är involverade eller 

tvingas uppleva våld löper en betydligt högre risk att själva utsättas för våld än andra 

barn.  

Barn som upplever våld i hemmet drabbas ofta av negativa effekter på sin utveckling 

och sitt välbefinnande, de kan ha svårt med anknytningen till sina omsorgspersoner 

samt få stora emotionella störningar vilket senare kan drabba dem vad gäller nya 

relationer i senare ålder. Studier visar på att de löper en större risk att drabbas av 

depressioner och ångest.   

Nyckelfaktorer i behandlingen 
Enligt Edleson et al. (2015) är det viktigt att personal som arbetar med dessa barn och 

dess familjer är medvetna och införstådda med hur viktigt det är att man främjar och 

uppmanar till positiva relationer mellan barn och deras omsorgspersoner samt om 

barnen har syskon, att detta uppmärksammas.  

 

Nyckelfaktor 1 – viktigt att arbeta med relationer 
Moderns traumatiska upplevelser av våldet påverkar barnen mer än vad man tror. Detta 

påverkar också moderns föräldraskap negativt eftersom hon inte kan vara känslomässigt 

närvarande eller vara det skydd som hon behöver vara för sitt barn. De skriver också att 

modern är den mest primära skyddsfaktorn över tid för sitt barn, därför är det viktigt att 

arbeta med dessa relationer. Personal kan genom sitt arbete hjälpa till att bygga upp och 

stärka dessa relationer genom olika aktiviteter. De kan ge mödrarna en chans att 

reflektera över sina känslor över vad som hänt men också över känslorna för sina barn. 

Detta är viktigt att göra i ett skede där man känner att man är skyddad. Det är viktigt att 

mamman känner sig trygg i situationen, därför bör modern och barnen få lov att befinna 

sig på en neutral plats där fadern eller den som utövat våldet inte har plats (Edleson et 

al. 2015). Att man även ser till syskonrelationer och vilket stöd de kan ha i varandra i 

utsatta situationer. Det visar studier på att syskon som har stöd i varandra som upplever 

våld eller har gjort detta kan ha betydligt lättare att handskas med senare 

beteendeproblem som annars blir följder av våldet. Vidare skriver de att vårdande 

syskonrelationer också kan ha en läkande effekt och det kan öka barns självförtroende. 

De kan ha lättare för att ta hand om och trösta andra personer samt att det minskar 

barnens ångest som många gånger är relaterat till föräldrarnas konflikter. Det är viktigt 

att som vuxen hjälpa och stödja barnen till en ökad självkänsla, vilket i sin tur leder till 

att barnen uppvisar minskade aggressiva betteenden som annars kan vara kopplade till 

upplevelsen av våld. Det är viktigt för ett barn att det har en vuxen som är lyhörd och 

som kan ge positv förstärkning. Vänliga och omtänksamma relationer runt barnet 

främjar till positiv utveckling, både vad gäller emotionellt men också beteendemässigt. 

Det kan hjälpa barnen att hantera motgångar och att få barnet att ha vuxna förebilder 

som har ett sunt synsätt (Edleson et al. 2015). 

 

Nyckelfaktor 2 – bibehålla rutiner  
Att man som vuxen försöker hålla kvar vid rutiner är viktigt för barnens trygghet, det 

kan vara de mest enkla rutiner som exempelvis kvällsrutiner, vilken mat de brukar äta, 

umgås med välbekanta vänner med mera. Detta kan verka oviktigt för den vuxne men 

det betyder enormt mycket för barnet. Att man upprätthåller dessa rutiner kan minska 

stress, ångest och vissa problembeteenden hos barnet som kan kopplas till upplevelser 
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av våld. För den vuxne kan känslan av att man forstätter med sina rutiner öka känslan av 

kontroll över sin situation. För personal som arbetar med dessa personer är det viktigt 

att de finns där som ett stöd och uppmuntrar till att behålla rutiner. 

 

Nyckelfaktor 3 – barnens känslor 
När man arbetar med barn i behandling som upplevt våld är det viktigt att man gör en 

kartläggning av vilka relationer barnet har och hur de ser ut. Edleson et al. (2011) 

skriver att barnets känslor till den personen som utövat våldet ofta är mycket komplexa, 

där barnet brottas med och pendlar mellan känslor som rädsla och kärlek till den person 

som utövat våldet. Dessa komplexa känslor kan orsaka att barnen känner sig förvirrade, 

ledsna och arga om och när de måste lämna sina hem och relationen med sin fadersfigur 

avbryts. Barnen kan få skuldkänslor gäntemot sin pappa och att olika lojalitetskänslor 

mellan sina föräldrar försvårar det för barnet. Det spelar också roll hurvida relationen 

mellan barnet och fadern har sett ut. I dessa situationer är det viktigt att ge barnet 

emotionellt stöd i behandlingen och hjälpa barnet att reda ut de känslor och funderingar 

som känns svåra. Barn hittar ofta olika förklaringar till varför pappa slagit mamma som 

gör att barnet ibland kan försvara beteendet. Syskon kan ha helt olika känslor till den 

som utövat våldet beroende på ålder, kön, erfarenheter och personlighet. Ofta är 

personen som utövat våldet manipulativ, vilket kan vara svårt för barnet att hantera. 

Som personal finns det många sätt att utforska barnens känslor och tankar på. Barn 

behöver en plats där de kan känna sig trygga nog att bryta tystnaden om våldet. Man ska 

uppmuntra barnen att dela sina berättelser med andra som är villiga att lyssna, vilket 

också inkluderar att man erbjuder valmöjligheter för barnen om hur de vill uttrycka sin 

berättelse, detta kan exempelvis vara att vissa barn väljer att skriva och rita medan andra 

väljer att sjunga eller prata om sina upplevelser. Att man som personal väljer att lägga 

nivån utifrån barnets egna förutsättningar är viktigt (Edleson et al., 2011).   

 

Nyckelfaktor 4 - säkerhetsaspekter 
En annan viktig synpunkt när man arbetar med barn som upplever/upplevt våld är att 

man diskuterar säkerhetsaspekter och planerar för strategier hur man ska göra om våldet 

upprepas. Detta gör man oftast först och främst med kvinnan som blivit utsatt, vilket gör 

att många gånger glöms barnen bort i detta. Men de behöver också prata om säkerhet, 

var man kan vända sig om det skulle hända igen, vilken man skulle kunna prata med 

och så vidare. När Edleson skriver om säkerhetsplanering, inkluderar det både den 

omedelbara säkerheten men också en planering för framtiden. Att låta barnen delta i 

planeringen om säkerhet ger dem verktyg till att skydda sig själva och sina mödrar om 

det förekommer våld igen. Detta kan minska stress och ångest som annars lätt kan bli en 

följd för barn som upplever våld (Edleson et al., 2011).  

 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att belysa behandlares uppfattningar om betydelsefulla faktorer i 

förändringsprocesser med barn som själva utsatts för våld eller bevittnat att en förälder 

utsatts för våld.  
 

Frågeställningar blir: 

 Vilka faktorer anser behandlare vara viktiga att beakta vid upptäckt och 

bemötande av barn som upplevt våld? 
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 Vilka aspekter anser behandlare är betydelsefulla för att skapa förändring vid 

behandling av barn som upplevt våld och deras föräldrar?  

 

 

Metod 
Bryman (2008) och Thurèn (2007) beskriver två skilda metodologiska utgångspunkter 

att som forskare välja mellan när man gör en studie. 

 Den positivistiska utgångspunkten 

 Den hermeneutiska utgångspunkten 

Inom den positivistiska utgångspunkten finns det två kunskapskällor, dessa är vad vi 

kan räkna ut med vår logik samt det vi kan uppfatta med våra sinnen. Positivismen utgår 

från den naturvetenskapliga teorin och har ett kvantitativt förhållningssätt vilket innebär 

att positivismen mäter sambanden mellan olika företeelser för att kunna få fram ett 

exakt resultat. Allt ska kunna vara mätbart och ur forskningsresultaten ska man kunna 

dra logiska resonemang genom de kvantitativa mätmetoder som finns med t.ex. siffror, 

diagram och tabeller. När man som forskare gör en kvantitativ studie är det viktigt att ha 

god kännedom i statistik och kunna behärska denna metod för att inte blanda in sina 

egna värderingar och ståndpunkter i studien (Bryman, 2008 och Thurèn, 2007). 

Hermeneutisk utgångspunkt 

Bryman (2008) och Thurèn (2007) skriver att inom den hermeneutiska teorin utgår 

forskaren från individen och tolkar och ser människan utifrån dennes beteende. Ordet 

hermeneutik betyder tolkningslära. Forskarens uppgift är att se människans handlingar 

utifrån deras perspektiv. När man arbetar med hermeneutiska studier använder man sig 

utav en kvalitativ metod vilket innebär att man gör intervjuer och observationer. Man 

har som forskare en förståelse för den enskilda individen. Forskaren utgår från det 

skrivna och tryckta språket och har en förförståelse för det valda ämnet. När forskaren 

gör en kvalitativ studie finns det en engagerad och öppen syn på respondenten och det 

berörda området. Forskaren utgår från sin egen förförståelse och kunskap inom det 

valda ämnet och får därför en roll som intresserad och öppen för den enskilde och kan 

tolka denne efter det tryckta och talande språket. Att forskaren har en egen förförståelse 

och kunskap inom området är oftast en tillgång för studien, men det är av stor vikt att 

forskaren förhåller sig öppen för nya infallsvinklar inom ämnet. Kvalitativa studier 

innebär att man inte kan undersöka så stora populationer åt gången eftersom man går 

mer in på djupet och har en personlig kontakt med respondenten. När man gör en 

kvantitativ studie undersöker man en betydligt större grupp och får ett mer generellt 

resultat på sin studie (Bryman, 2008 och Thurèn, 2007). 

Val av ansats 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån hermeneutisk ansats eftersom precis som 

Bryman (2008) beskriver så får man en ökad förståelse för den enskilde individen och 

man tolkar denne utifrån sin egen förförståelse. Jag anser att intervjuer med 

respondenter ute på fältet ger en mer djupgående information om mitt valda ämne än 

om jag valt att göra en enkätstudie. Det ger en större tyngd i intervjuerna, men ställer 

också höga krav eftersom det krävs ett öppet synsätt gentemot respondenten för att 

studien ska kunna hålla sig kvalitetssäker. När forskare använder sig av denna metod 

börjar de med att läsa igenom texter inom det valda området för att kunna skaffa sig en 
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förförståelse och en kunskap inom området. Det är inte ovanligt att forskare som 

använder sig av kvalitativa studier inom den hermeneutiska teorin har egna 

livserfarenheter inom området såsom arbetslivserfarenhet eller egna upplevda 

erfarenheter. Detta gör att förståelsen för ämnet ökar. När forskarna läser igenom texten 

för att kunna skaffa sig kunskap gör de först det en gång för att få ett helhetsintryck av 

ämnet, därefter läses texten igen för att kunna gå in mer på djupet och analysera texten. 

 

Förförståelse 
Jag har tidigare varit med och gjort en litteraturstudie inom området våld i nära relation, 

där syftet var att ta reda på varför en kvinna som upprepade gånger blir utsatt för 

psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, väljer att stanna kvar i förhållandet. Resultatet som 

kom fram av studien var att kvinnan genomgår en normaliseringsprocess som gör att 

hon normaliserar våldet i vardagen. Resultatet visade också på att ofta fanns det barn 

med i bilden som kom i skymundan. Ur denna studie föddes tanken att ta reda på hur 

dessa barn har det. Barn som bevittnar våld av två personer som står barnet 

känslomässigt mycket nära. Att författaren har gjort en studie tidigare som behandlade 

kvinnans process kan var positivt eftersom man då har en förståelse för alla de processer 

som kvinnan genomgår innan hon väljer att lämna (om hon någonsin gör det). Att 

kvinnan normaliserar våldet gör ju också att barnen som växer upp i det gör det, vilket 

är viktigt att ha med sig.  

 

Värderingar inom forskningsarbete 
Värderingar och egna åsikter ska man vara försiktig med enligt Thuren (2007), när man 

gör en studie. Om man lägger in för många personliga värderingar i sin studie blir 

äktheten skdadad och studien blir inte trovärdig. Man ska kunna skilja på fakta och 

värderingar som forskare. Egna värderingar kan också vara positiva för forskningen 

eftersom det ger en drivkraft i arbetet och ett personligt engagemang. Men en forskare 

ska vara väl medveten om sina värderingar och kunna sätta dem åt sidan för att 

kunskapen ska få plats (Thurèn, 2007). 

 

Urval  
Urvalsmetoden för studien bestod i att söka på internet för att hitta verksamheter som 

arbetar med barn som upplever våld i nära relation. Varje kommun har en plan hur de 

går tillväga när de kommer i kontakt med barn som upplever våld. Mindre kommuner 

har oftast samarbete med en större kommun. Detta gör också att den större kommunen 

kan serva flera små kommuner och där arbetet då blir mer specialiserat, vilket är positivt 

för behandlingen. Mina val föll på tre olika kommuner där verksamheterna är 

organiserade på olika sätt för att få en bredd på behandlingen. Kontakt togs sedan via 

mejl och telefon. Fyra intervjuer gjordes varav tre enskilda intervjuer och en 

dubbelintervju där 5 intervjupersoner representerade från 4 arbetsplatser medverkade i 

studien. Samtliga intervjupersoner arbetar med barn i kris, barn som upplevt våld, varit 

utsatta för våld, fysisk, psykisk misshandel samt sexuella övergrepp.  

 

Deltagarna i studien var fem personer, samtliga hade lång erfarenhet av att arbeta med 

barn i kris. Fyra av deltagarna arbetar som behandlare och en som kurator. Även alla 

fem hade vidareutbildningar i olika arbetsmetoder såsom steg ett i psykodynamisk 

inriktning, trappanmodellen och KIBB. Alla fem deltagarna hade en akademisk 

utbildning, fyra var utbildade socionomer och en socialpedagog. Arbetsplatserna där 
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studien gjordes hade öppenvård, fyra av intervjupersonerna behandlade både barn och 

vuxna och den femte endast barn. Man kunde antingen remittera sig själv dit eller så 

blev man remitterad via socialtjänsten. Till en av verksamheterna kunde man även 

komma om det rörde sig om en polisanmälan.  

 

Datainsamling 
När sökningarna gjordes skickade jag ut mejl till de arbetsplatser som verkade 

intressanta, där studiens syfte presenterades. I mejlet bifogades ett brev med mer 

ingående information om studien och vår utbildning, (se bilaga 1). När tid hade bokats 

skickades ett missivbrev med vilka etiska riktlinjer jag har att förhålla mig till, samt 

vilka frågor jag var intresserad av, se (bilaga 2).  

 

Deltagarna i studien har samtyckt till medverkan via mejl. Alla intervjuerna har skett 

vid ett personligt möte. Samtliga intervjuer har tagit ca 60 minuter var. Precis som 

Forsman (1997) beskriver så har deltagarna blivit informerade om att de kommer att 

vara anonyma i studien. Intervjupersonerna har sedan avidentifierats i rapporten. Endast 

författaren har haft tillgång till intervjumaterialet som kommer att förstöras när studien 

är klar. Detta har deltagarna blivit informerade om genom mejl som skickats till dem 

innan de samtyckt till medverkan i studien (Forsman, 1997). 

 
Kvalitativ intervju  
För att uppsatsen ska nå upp till sitt syfte har empiri samlats in genom kvalitativa 

intervjuer. Enligt Bryman (2008) avser en kvalitativ studie att man ingående beskriver 

personers tolkningar och uppfattningar. I kvalitativa studier går man mer på djupet än 

på bredden (Bryman, 2008).      

 

Enligt Forsman (1997) är intervjuer en vanlig metod att använda sig av när man utför 

kvalitativa studier. För studien gjordes kvalitativa intervjuer för att nå upp till syftet. 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) är det viktigt med en bra intervjuguide när man 

genomför sina intervjuer. En intervjuguide som är halvstrukturerad bygger på ett samtal 

som kan liknas vid ett vardagssamtal, men som får en professionalism eftersom 

intervjuaren har ett syfte med samtalet. Intervjuguiden koncentrerar sig på vissa 

grundtankar som kan ge förslag till vissa frågor och lämnar en del öppet till 

intervjuaren.  Under intervjun tolkar intervjuaren respondenten utifrån egna 

livserfarenheter och sin förförståelse. Vanligtvis spelas intervjun in på band eftersom 

intervjuaren då fullt ut kan koncentrera sig på respondenten (Kvale & Brinkman, 2009). 

När jag utformade min intervjuguide hade jag min dåvarande teori om risk respektive 

skyddsfaktoer som grund. Intervjuguiden var semistrukturerad och började med att jag 

ville få lite svar om hurverksamheten såg ut, vilken utbildning behandlarna hade samt 

eventuell erfarenhet sedan tidigare.  

 

Redan vid första kontakten informerades behandlarna att jag önskar få spela in intervjun 

på band, detta har enbart bemötts positivt. Alla intervjupersoner har varit positiva till 

deltagande i studien. Under de semistrukturerade intervjuerna ställdes endast öppna 

frågor, vilket syftade till att intervjuaren ville få så utförliga svar som möjligt där 

följdfrågor kunde ställas. Enligt Kvale & Brinkman krävs det att man har en förkunskap 

inom området för att kunna ställa följdfrågor, vilket jag har förberett mig genom att läsa 

in litteratur inom området innan intervjun. Detta gör ju också att även om 
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intervjuguiden ser likadan ut på alla verksamheter som besöktes blir ju svaren olika och 

därav följdfrågorna. Även om man som forskare försöker hålla en struktur på intervjun 

där syftet eftersträvas för att bibehållas så kan resultatet från de olika intervjuerna se 

olika ut på grund av att det är människor man intervjuar. Eftersom det är människor som 

arbetar och som man intervjuar bildas det en unik interaktion människor emellan som 

inte efterliknas i nästa möte (Kvale & Brinkman, 2009). 

 
Analysmetod 
Jag använde mig utav en teknik som Bryman (2008) beskriver om att analysera ämnen 

och teman genoma att kategorisera dem i olika teman. När forskaren gör en 

innehållsanalys av sitt material är det för att bättre kunna förstå och tolka sina svar från 

intervjuerna. Forskaren strävar efter olika kategoriserngar av fakta som kommit fram i 

intervjuerna som sedan bildar olika tema (Bryman, 2008). Inom hermeneutiken vill man 

förstå och tolka sina texter utifrån vad intervjupersonen beskrivit. Detta gjordes 

grundligt genom att effektivt läsa igenom de transkriberade texterna från intervjuerna 

flera gånger. Sedan skapades ett nytt dokument där olika rubriker sattes med teman som 

framträdde i intervjuutskrifterna. Sedan kopierades delar från intervjuerna in i det nya 

dokumentet. Utifrån de delar som bedömdes relevanta för syftet skapades kategorier 

inom varje tema. Detta skedde genom att betydelsebärande delar inom varje tema 

färgmarkerades. Avsikten med detta var att tydliggöra de kvaliteter som framkommit i 

studien. I det nya dokumentet kunde texten analyseras mera grundligt innan det 

användes i resultatet (Bryman, 2008). Även Kvale & Brinkman (2009) skriver att 

trovärdigheten i studien avgörs genom hur forskaren kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiskt tolkar sina resultat från intervjuerna. 

  

Hantering av intervjumaterialet  

Det inspelade intervjumaterialet transkriberas. Transkribering innebär att man skriver ut 

intervjuerna ordagrant. Att transkribera en intervju är en tidskrävande process, men 

också mycket lärorik. Bryman (2008) menar att i kvalitativ forskning där man gör 

kvalitativa intervjuer så är forskaren intresserad av både vad intervjupersonen säger och 

hur dem säger det. Det finns många fördelar med att spela in intervjun, eftersom man 

helt kan koncentrera på vad som sägs under intervjun. Man bör transkribera intervjun så 

fort det är möjligt för att kunna få ut bästa möjliga resultat, men också för man 

fortfarande har intervjun färsk i minnet (Bryman, 2008). Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) kan en timmes intervju ta upp till 12 timmar att transkribera, men att man 

samtidigt har god möjlighet att analysera intervjun under tiden. Jag upptäckte även nya 

delar av intervjuerna när jag transkriberade dem som jag annars hade missat. 

Forskningsetiska riktlinjer 
När man gör en kvalitativ studie med intervjuer är det av stor vikt att man som forskare 

känner till de etiska krav som finns och vilka rättigheter respondenten har. Forskaren 

har en del skyldigheter gentemot respondenten i att vara grundlig i sin information vad 

som gäller och vilka rättigheter respondenten har. De etiska frågor som är berörda är 

frivillighet, integritet, konfindentialitet och anonymitet. När jag först skickade ut mejl 

om eventuellt intresse till respondenterna beskrev jag lite kort om hur jag hade tänkt 

utföra min studie, samt att studien skulle spelas in. Jag tog upp vilken frågeställning jag 

hade, samt lite kort om att jag kommer att avidentifiera respondenterna i studien, men 

även att det bara är jag som kommer att ta del av resultatet. När deltagarna först hade 
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godkänt detta skickade jag ett missivbrev till berörda respondenter där jag mer ingående 

beskrev vilka rättigheter de hade. I missivbrevet togs Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfindentialitetskravet och Nyttjandekravet upp. 

  

Deltagarna i studien har alla deltagit frivilligt i studien. Författaren har varit grundlig i 

sin information till deltagarna när det gäller vilka rättigheter de har. Intervjuerna har 

spelats in på band med syftet att författaren ska kunna ägna all sin fokus på intervjun, 

detta har deltagarna blivit informerade om samt gett sitt godkännande till innan 

intervjun gjorts. Författaren har också informerat deltagarna om att de blir avkodade i 

studien vilket skyddar deras integritet och att de är helt anonyma då varken deras namn, 

arbetsplats eller ort kommer att nämnas i studien. Konfindentialiteteten har hanterats 

genom att viss text har ändrats i såväl brödtext som citat för att inte man ska kunna 

härleda materialet till en viss person, detta blev intervjupersonerna delgivna vid 

intervjutillfället. 
 

Enligt Bryman (2008) finns det grundläggande principer som forskaren har att förhålla 

sig till inom svensk forskning. De krav som forskaren har att förhålla sig till är:  

 

Informationskravet  
Det innebär att forskaren ska informera deltagarna för studien vad som gäller, att 

deltagandet i studien är helt frivilligt, forskaren ska informera deltagaren vilket syfte 

studien har och vilka frågor som kommer att beröras. Forskaren ska också informera 

deltagaren vilka rättigheter han eller hon har vilket menas med att deltagarna har rätt att 

avbryta när som helst och hoppa av om de så önskar. Författaren ska också informera 

om vilka metoder som kommer att användas i studien. Bryman (2008) skriver att som 

forskare ska man vara medveten om att respondenten kan bli besvärad av att spelas in, 

därför är det viktigt att meddela respondenten och att denne får ge sitt samtycke till 

inspelning innan intervjun. Intervjuaren informerar om sin avsikt att spela in intervjun 

men att den enbart kommer att användas i detta forskningssyfte. 

 

Samtyckeskravet  

Innebär att deltagarna i studien har själva rätt att välja över sin medverkan i studien, är 

deltagarna minderåriga är det föräldrarna som samtycker och godkänner till medverkan. 

Samtliga intervjupersoner har samtyckt till att medverka i studien, detta har skett både 

genom telefon men också genom mejlkontakt med deltagarna. Innan de samtyckt har de 

fått relevant information gällande studien och dess syfte, samt att de kommer att vara 

anonyma i studien. 

 

Konfindentialitetskravet  
Vilket innebär att vikten av all den information som berör deltagarna ska behandlas med 

yttersta konfindentialitet. Personuppgifter ska inte kunna röjas eller finnas tillgängliga 

för andra personer. Denna åtgärd har tagits när det gäller viss fakta i resultatet, både vad 

gäller i brödtext och citat. Detta påverkar inte studiens slutresultat.  

 
Nyttjandekravet  
Det innebär att endast forskaren ska ha tillgång till den information som framkommer i 

intervjun. Det som framkommit i intervjun får heller inte användas i några andra syften, 



 

13 

utan endast i det forskningssyfte som forskaren har för den berörda studien (Bryman, 

2008). Detta informerades deltagarna om innan intervjun genomfördes via mejl men 

också muntligt vid intervjutillfället. 

 

Forsman (1997) skriver att man som forskare har vissa krav när det gäller de etiska 

riktlinjerna, personer som ska intervjuas skall få information om den övergripande 

planen för den forskning som ska göras, helst både skriftligt och muntligt. Den 

information som ges ska vara sanningsenlig och informationen ska inte vara för 

omfattande. Den som ska läsa informationen bör kunna ta till sig allt som står, men 

samtidigt så måste respondenten kunna få ta del av så omfattande information som den 

vill ha. För att försäkra sig om att respondenten får till sig all information som behövs så 

är det en fördel att ge informationen både skriftligt och muntligt, att enbart få 

informationen muntligt kan vara svårt för respondenten att ta till sig allt som sägs 

(Forsman, 1997). 

 

För att studien skulle nå upp till de krav som ställs inom svensk forskning följdes de 

kriterier som har framhållits här noggrant. För att få så hög sannolikhet som möjligt för 

studien så har jag strävat efter att ha en god förförståelse för ämnet. Detta har jag skaffat 

mig genom att gå igenom vald litteratur innan intervjuerna satte igång. Även för att 

kunna ställa väl valda följdfrågor under intervjutillfällena krävs en förförståelse för 

ämnet. Jag har också noggrant informerat deltagarna i studien vilka rättigheter de har 

innan deltagandet, precis som Bryman (2008) beskriver som viktigt när man utför en 

kvalitativ studie.  

 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Bryman (2008) skriver att när man gör en kvantitativ studie kan man mäta studiens 

tillförlitlighet genom reliabilitet, replikation och validitet vilket syftar till att en annan 

forskare ska kunna göra studien och komma fram till ungefär samma resultat som den 

föregående forskaren gjort. När man däremot gör en kvalitativ studie är det svårare och 

man har svårt att använda sig av de mätinstrument som gör det möjligt att få exakt 

samma resultat om man gör en ny studie. Detta för att forskaren tolkar respondenten 

utifrån sin egen förförståelse och sina livserfarenheter. Enligt Bryman (2008) använder 

man sig av trovärdighet vilket man kan förknippa med validitet, man tittar på hur 

trovärdiga och sannolika resultaten är utifrån bakgrund och intervjuer. Överförbarhet är 

en motsvarighet till den externa validiteten som innebär att man kan använda resultaten 

i andra kontexter. Pålitlighet kan man dra parallell till reliabilitet där man kan få 

liknande resultat om man gör en ny studie. Konfirmering svarar mot objektivitet vilket 

menas med om forskaren har kunnat förhålla sig objektiv till studien och intervjun och 

inte låtit sina egna värderingar gå ut över studien eller påverkat resultatet på ett 

avgörande sätt (Bryman, 2008).  

RESULTAT 
Nedan följer resultatet av studien. Intervjupersonerna har avidentifierats med hänsyn till 

deras integritet. Därför kommer de inte benämnas med varken namn eller arbetsplats. 

Intervjupersonerna i studien arbetar alla inom någon form av öppenvård där målgruppen 

är barn och ungdomar som är eller har varit utsatt för att bevittna våld eller själva varit 
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utsatt för misshandel, och där de är i behov av krishjälp, krissamtal. Intervjupersonerna 

har alla en akademisk utbildning inom socialt arbete och beteendevetenskap samt 

vidareutbildningar vad gäller att samtala med barn som befinner sig i kris. Erfarenheten 

att arbeta med barn varierar från 28 år till ett år. Anne, Lotta, Lars och Hannes arbetar 

med metoden trappan och Lars, Anne och Lotta arbetar med metoden KIBB. För att 

behålla konfidentialiteten i studien har jag ändrat viss fakta i resultatredovisningen, 

såväl i brödtext som i citat. Inga av ändringarna är betydelsebärande för resultatet. 

  

Insatser 

Behandlarna säger att insatserna ser ungefär likadana ut oavsett vilken ålder barnet 

befinner sig i. När behandlarna använder sig av metoder som exempelvis trappan så är 

den utformad efter ett schema som gör att behandlaren har en manual att följa. Detta gör 

att behandlaren får anpassa behandlingen lite efter barnets förmåga, eftersom trappan 

riktar sig till barn från fyra år och uppåt. Deltagarna beskrev det som att med de mindre 

barnen får man lägga mer tid på att leka fram händelseförloppet, medan man med ett 

större barn har mer djupgående samtal. Det är inte alltid barnet är villigt att prata om det 

som har hänt, det är väldigt individuellt. Dock trycker behandlarna på vikten av att en 

förälder har godkänt till ett samtal, vilket gör det lättare för barnet att prata om det som 

hänt. Våldet kan ha varit en familjehemlighet under en lång tid, vilket kan göra det 

problematiskt att plötsligt börja prata. För vissa barn kan det vara en lättnad att äntligen 

få lov att prata om det som har hänt, medan det kan vara mycket jobbigt för andra barn. 

En av intervjupersonerna beskrev det som att en del samtal med barn kan vara som att 

”dra ut badkarsproppen”, vilket enligt intervjupersonen var att barnet tyckte det var 

skönt att äntligen få prata om det som hänt, och slippa bära allt själv.   

Sen är det ju så att alla barn vill ju inte prata om det som hänt och då är det 

ju viktigt att möta upp barnen där de befinner sig. Många föräldrar känner 

att oj, de måste ju prata om detta direkt men att barnen inte vill och då 

brukar vi säga till dem att barnen kanske behöver lite mer tid. Och att man 

möter upp dem när de är redo för att prata om det som har hänt. (Anne) 

 

Insatser kan se lite olika ut på de olika verksamheterna eftersom de inte ligger i samma 

kommun eller också att det är olika sorters verksamheter som studien har genomförts. 

Dock har alla intervjupersoner gemensamt att de arbetar med barn som upplevt våld. 

Alla deltagarna i studien träffar barn som är i behov av krissamtal. Många av barnen har 

upplevt händelserna som mycket traumatiska. Magnus beskriver att i vissa fall kan det 

vara aktuellt med en farmakologisk behandling, där barnet får medicinera under en tid 

för att bättre tillgodogöra sig behandlingen. 

 

Ja, det kan ju faktiskt vara så att barnet behöver medicinera under en tid. 

En farmakologisk behandling, för depression eller ångest eller så, 

sömnstörningar är inte helt ovanligt i den här gruppen. Har man blivit 

utsatt kanske man har flashbacks eller mardrömmar. Eller svårt att somna. 

Så det är ju en komplettering så att säga. (Magnus) 

 

Behandlingen för barn som har blivit misshandlade av sina föräldrar ser oftast likadan ut 

som behandlingen gör för de barn som ”endast” bevittnat våld av en nära anhörig, vilket 
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i de flesta fall är modern. Att tvingas bevittna våld av en person som står en 

känslomässigt mycket nära beskriver samtliga behandlare som att det kan vara minst 

lika hemskt om inte ännu värre än att utsättas för misshandel själv. Lotta säger att i de 

flesta fall där det förekommit våld så har även barnen blivit slagna. När det förekommit 

hustrumisshandel så rör det sig oftast även om barnmisshandel.  

 

Men när man kommer hem då kommer man att agera ut det och det kommer 

man att agera ut i situationer mot sin kvinna eller sina barn. Jag skulle nog 

vilja säga att utgångspunkten är att alla i familjen har blivit drabbade av 

våldet men sen behöver det ju inte vara så. (Lotta) 

Det finns de fallen där barnet bara upplevt våldet. Hört det, sett det eller så. 

(Lars) 

Därför blir ofta symptomen desamma för de barn som ”endast” tvingas bevittna våldet 

mot sin mamma, som symptomen är för de barn som drabbas av misshandel själva.  

 

Jag kan inte tycka att jag upplever så stor skillnad i det och jag tänker att 

det är inte någon större skillnad heller. Barnet hänger så samman med sin 

mamma, så att när mamman blir slagen så är det som att barnet blir slaget, 

det är ju dennes trygghetslänk. (Hannes) 

Att bevittna sin anknytningsperson bli slagen kan ju nästan upplevas värre 

än att själv bli utsatt. Där blir man ju lämnad i dubbel bemärkelse. Det är ju 

individuellt. Vi behandlar på samma sätt. (Lars) 

Ingen av intervjupersonerna upplever någon större skillnad i hur de behandlar pojkar 

eller flickor, utan att det ser ungefär likadant ut. Men de poängterar åter igen det 

individuella perspektivet i att bemöta barnen på deras nivå. Att barn i samma ålder kan 

ligga kognitivt på olika nivåer. Utveckling och mognad kan skilja sig åt mellan barn i 

samma ålder. Lotta upplevde dock vissa kognitiva skillnader mellan pojkar och flickor, 

enligt Lotta hade flickor ett större ordförråd än pojkar, vilket då resulterade i att 

samtalen kunde se olika ut för pojkar och flickor som befinner sig i samma ålder.  

 

Klart att det kan finnas skillnader mellan pojkar och flickor och förmågan, 

men det där tror jag att man får en fingerkänsla för, man märker ju om man 

går in och lägger det på en lite för hög nivå, då märker man det direkt på 

barnen för då hänger de inte med. Då tappar de intresset, sugen och börjar 

fladdra runt i rummet och gör en massa andra saker. (Lotta) 

 

Man får vara försiktig också med de små så att det inte blir för mycket lek.   

(Lars) 

 

Lars uttryckte också en svårighet när man behandlar mindre barn, att man måste kunna 

känna av var gränsen går innan det blir för mycket lek.  

 

 



 

16 

 

Flera aktörer samtidigt 

I många utav fallen finns det flera aktörer som samverkar kring barnet. Socialtjänsten är 

ofta inkopplad på ett eller annat sätt. Är det föräldrar som söker sig direkt till 

verksamheten, och det har förekommit våld, är personalen på verksamheten 

förpliktigade att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Ibland kommer det fram 

uppgifter under behandlingen som kan vara oroande, exempelvis att barnet kan fara illa. 

Detta gör att behandlaren måste göra en orosanmälan till socialtjänsten. Detta är 

föräldrar och barn väl införstådda med vid behandlingens början. Jag frågade 

intervjupersonerna om de upplevde att behandlingskontakten blev skadad och infekterad 

vid en anmälan. Alla svarade att i vissa fall blev den det, men absolut inte alltid. 

Vi är tydliga med att vi har en anmälningsskyldighet, får vi veta att du inte 

har det bra hemma eller att du blir slagen så måste vi se till att ni får hjälp. 

Så det är vi väldigt tydliga med, att vi har den anmälningsskyldigheten både 

till föräldrar och barn så att de inte ska känna sig lurade om det väl händer. 

(Anne) 

Jag har haft föräldrar som har varit jättearga på mig och som absolut inte 

vill att barnet ska komma tillbaks, sen finns det dem föräldrar som också 

tänker att ja, men kanske detta var nog ändå rätt bra. Det var inte bra som 

det var innan. Så att de ändå kan tillåta att barnet kommer men att de inte 

vill ha någon vidare kontakt med mig? (Anne) 

Lars upplevde även en maktlöshet när han upplevde att barn for illa. När han inser att 

det finns problem inom familjen som inte blir bättre under behandlingen, men att 

handläggaren inte heller kunde göra mer. När det inte finns tillräckligt mycket för 

vidare konsekvenser, som exempelvis ett omhändertagande av barnet.  

Trappanmodellen 

Tre av verksamheterna jag besökte använde sig utav samtalsmodellen ”trappan”. De 

upplevde det som positivt att ha en metod att tillgå när de träffar barnen. Behandlingen 

blir också mer strukturerad när man har en metod att följa. Inom trappan fokuserar man 

på kontakt, rekonstruktion och kunskap. Trappan bygger också på att under första mötet 

träffa föräldern, ibland själv, men ibland tillsammans med barnet, där det är föräldern 

som börjar berätta om vad som har hänt. Detta beskriver Lars, Hannes, Lotta och Anne 

som mycket positivt för den fortsatta behandlingen med barnen.  

Det startar alltid med ett mammasamtal oavsett om min kollega ska ha 

mamman och jag ska ha barnet så har jag alltid först ett samtal med 

mamman där hon får beskriva hur barnet är, mående, utvecklingsmässigt, 

vad skola säger, vad som finns runtomkring så att säga. Och vad mamman 

tror har varit värst för barnet. Där hon får beskriva händelser, hur barnet 

har agerat, när hon har blivit slagen, var det har varit och så. Sen har man 

alltid ett gemensamt samtal med barnet och mamma som egentligen handlar 

om att barnet ska få ett ”okej” från mamman, för att ofta har det varit en 

extrem familjehemlighet. (Hannes) 
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Vi brukar säga att vi lyfter på locket och att föräldern får börja med det och 

att de ger sitt godkännande. (Anne) 

Utifrån vårt behandlande perspektiv så skulle jag vilja säga att det är den 

mest centrala och viktigaste ingången till att barn ska känna sig trygga och 

att de förstår att det är okej att prata. (Lotta) 

När man arbetar utefter trappanmodellen rekommenderar Hannes, Lars, Anne och Lotta 

att barnet gör en paus från umgänget med den föräldern som har orsakat skadan, det vill 

säga den som har slagit, vilket i de flesta fall är pappan. Detta behövs för att barnet ska 

kunna känna sig tryggt och ta till sig behandlingen. Behandlarna beskriver hur barnet 

har byggt upp strategier för att kunna hantera sin vardag. När behandlingen och 

samtalen kommer igång plockas barnets strategier isär vilket gör att barnet står 

skyddslöst, därför är det viktigt för att barnet ska kunna bygga upp ett nytt skydd med 

hjälp av behandlaren, att barnet känner sig tryggt under tiden och att det är lugn och ro 

hemma. 

Vi vill att det ska vara tryggt för barnen när mamman sätter igång med de 

här samtalen, vilket gör att vi förordnar en paus i umgänget. Vi vill att det 

blir en paus för barnet i umgänget med den som har utövat våldet. Därför 

att samtalen i sig gör ju att ångestnivån oftast höjs. Och jag tänker att när 

barn har ett umgänge som är obearbetat med den som har utsatt barnet 

eller mamman för våld, så har hen ju så mycket strategier för att hantera 

det. Vilket de behöver ha för att skydda sig själv. (Hannes) 

Lars berättade om ett fall som hade berört honom djupt, där barnet inte hade fått en paus 

i umgänget från den som utövat våldet. I detta fall var det mamman som barnet besökte 

varannan vecka. När mamman drack alkohol och blev full, då blev hon aggressiv och 

hade tidigare vid dessa tillfällen slagit barnet. Till en början undgick detta Lars som inte 

visste något om detta, vilket såklart försvårade behandlingen. 

Och där får man göra en avvägning för kan de inte vara helt skyddade så 

kanske man inte kan genomföra några trappansamtal. Det var ju svårt att 

prata om det som har varit fel, samtidigt som de träffar föräldern. Men här 

trappades umgänget också upp, utan att jag visste om det. När vi pratade 

om olika känslor så kom det upp. Hon sa att hon tyckte det var jobbigt att 

hon skulle hålla koll så att mamma bara drack en drink. Vad händer om 

mamma dricker mer än en drink? Ja, då blir hon full och kan slå mig. I de 

fallen tycker jag att det är tufft. För oftast i de fallen så har jag ingen makt 

och det spelar liksom ingen roll vad jag gör för det är inte tillräckligt för 

vidare konsekvenser. (Lars) 

Enligt Lars var detta ett klockrent fall, där man tydligt förstod vikten av att barnet var i 

behov av en paus från den förälder som utövat våldet, eller vållat skadan. För att barnet 

ska kunna fullt ut koncentrera och tillgodogöra sig behandlingen.  

Behandlingsallians 

Alla besökta verksamheter var rörande överens om behandlingsalliansen, hur stor och 

viktig roll den spelar i behandlingsresultatet. Att man har en utbildning och erfarenhet 

är viktigt, men relationen mellan klient och behandlare är grundläggande byggstenar för 
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resultatet. Att man som behandlare inte ryggar undan för obehagliga berättelser, utan att 

barnet känner sig trygg i relationen.  

Det viktigaste i en behandlingskontakt, oavsett vilken typ av patient, tycker 

jag är behandlingsalliansen med patienten, sedan tycker jag och 

forskningen när det gäller barn som är traumatiserade att det finns inte 

stora skillnader mellan olika typer av insatser, kbt är det allenarådande, det 

är inte det som är det viktigaste utan det är alliansen. Och förtroendet. För 

de ska lämna ganska jobbiga saker de här barnen. Och det får man locka 

dem till. (Magnus) 

Kreativ får man vara när man jobbar med de här barnen, mycket mer än 

när man jobbar med andra typer. Eftersom då är det lite mer samma sak 

alltid, man vet vad man ska tipsa barn med självskadebeteende med för att 

de ska bli bättre, man vet vilka metoder man ska använda. Men detta är en 

mycket bredare grupp, eftersom det är alla typer av barn. (Magnus) 

Barn som utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld är barn från en mycket bred 

grupp, som Magnus beskrev det. Det är inte bara barn från en kategori, utan det kan 

vara barn med beteendeproblem men också helt ”vanliga”. Det kan vara en utmaning 

för behandlaren eftersom det är så många olika personligheter man möter.    

Konsekvenser för barnet 

Såklart blir det konsekvenser för barn som tvingas växa upp i en dysfunktionell familj 

där det förekommer hot och våld. Dock betonade samtliga intervjupersoner att ju 

tidigare behandling desto bättre.  

Det är lättare när man kommer in när det precis hänt.  Fördelen med att 

komma in redan på Barnahus är att det är ju en möjlighet, en vinning, 

precis i. Att det då kan vara lättare att komma in i en sluten familj, 

framförallt när det gäller sexuella övergrepp. (Lotta)  

Dock understryker samtliga behandlare att behandling aldrig är för sent. Konsekvenser 

på längre sikt kan ge sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, självskadebeteende, 

kriminalitet med mera. Det är också mycket individuellt vilket man anser vara en 

traumatisk upplevelse och därmed också hur man reagerar. Detta gör ju också att man 

tillgodogör sig behandlingen olika. Vissa klarar sig med några samtal medan andra barn 

behöver en långt mer intensiv behandling. 

Jag tänker nog mer generellt, att barn som upplever traumatiska 

livshändelser, får de inte det bearbetat, ja då kommer det bli som ett ärr 

som kommer att finnas för alltid. Där de kommer att återuppleva det genom 

mardrömmar, men att det till viss del kommer att klingas av men att de 

kommer att finnas där rätt länge och därmed också en sämre livskvalite. 
(Lotta) 

Psykosomatiska sjukdomar, huvudvärk, ont i magen, panik, ångest, äter 

sämre, det är massor med symptom. (Anne) 

Så fort som möjligt är det viktigt att bearbeta, alltid våldet först, trycker de 

ju på i trappan. Men det är ju ändå aldrig försent, även om det gått många 



 

19 

år och är jobbigt är det väldigt bra att göra det. Ett otvättat sår läker inte så 

bra, det kan man behöva skrubba rent och det kan göra ont men det läker 

bättre. (Lars) 

Mardrömmar, kissar i sängen, mycket ångest. Oro inför framtiden och en 

maktlöshet i det. Lojalitetskonflikter finns ju där. Det finns ju mycket tankar 

kring pappa. Oftast är han ju dubbel för dem. På långsikt, får man inte 

hjälp, eller inte hjälp i tid så får du ju nästan symptomen som på ADHD, 

koncentrationssvårigheter, knyta an, svårt att lita på. Oron växer ju med 

åren. Så det finns stora konsekvenser för barnets utveckling. (Hannes) 

Enligt samtliga intervjupersonerna kunde barnets emotionella och sociala utveckling 

skadas om barnet tvingas uppleva mycket under en längre tid. Detta kunde ge stora 

konsekvenser för barnet senare i livet om behandlingen uteblir eller kommer in mycket 

sent. Allt var också beroende på olika parametrar enligt Magnus. 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

För en del barn som är med om mycket traumatiska upplevelser under sin uppväxt, kan 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Magnus berättade att så var fallet 

ibland, men inte särskilt ofta. Utvecklar ett barn PTSD, är behovet av mer specialiserad 

behandling stort.  

Inte många, men det förekommer. Det förekommer absolut. Men det är ju 

också beroende på hur grova och hur länge, det är ju de här parametrarna, 

hur länge har det pågått? Hur ofta har man utsatts? Är det förutsägbart 

eller inte? Relationen till förövaren? Det är ju det som påverkar själva 

traumat så att säga. (Magnus) 

 

När ett barn utvecklar PTSD är det ofta som barnet är i behov av en farmakologisk 

behandling en tid för att kunna tillgodogöra sig behandlingen och komma i fas. 

Risk för att drabbas igen 

Risk för att drabbas igen är många enligt samtliga intervjupersoner, men beror ju såklart 

helt och hållet på vilka förutsättningar som finns. Det kan röra sig om individuella 

riskfaktorer, men också miljömässiga riskfaktorer. När man pratar om individuella 

riskfaktorer så kan barnet ha utvecklat ett beteende som gör att barnet blir ett lättare 

offer, exempelvis när det handlar om sexuella övergrepp. 

Har man varit utsatt för sexuella övergrepp eller grooming eller så på 

internet, de barnen är ju i en riskzon för att utsättas igen, för ofta har de ju 

inte riktigt förståelse för sitt eget beteende. En del barn som har varit 

utsatta för sexuella övergrepp ser ju till att ha ett sexuellt högriskbeteende 

själva. (Magnus) 

Det tänker jag finns i mycket hög grad, om man inte får hjälp, för då finns 

det inget annat än att lägga det på sig själv och inåt och skada sin egen 

självkänsla. Och i det utsätter man sig för risker eller man behöver ge 

utlopp för sina känslor antingen utåt eller inåt. Det är ju inte ovanligt att vi 
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får äldre tonårstjejer här som skär sig eller den sortens ilska eller ångest. 

(Hannes) 

Anne och Lotta pratar också om våldet, att det är lätt för exempelvis tonårskillar att ta 

efter ett våldsbeteende, eftersom det är sättet de känner till att man hanterar ilska på. 

Därför är det en viktig aspekt att arbeta med under behandlingen. Hur man ska kunna 

agera ut sin ilska utan att ta till våld. 

 

Alltså jag tänker att när det gäller ungdomar så är det jätteviktigt att prata 

med de äldre killarna, hur de ska förhålla sig till våldet. Att de inte tar efter 

pappa eller mamma eller vem det nu är som har slagit. Att man försöker 

hitta andra sätt att hantera sin ilska, det är jätteviktigt. (Anne) 

 

Jag hade en tonårstjej här en gång som hade växt upp med mycket våld och 

vi hade pratat mycket om det. En gång när hon kom, hade hon varit på en 

fest och en annan tjej hade tagit hennes kille på festen, och hon hade blivit 

så arg och först tänkt att nej, jag får gå hem, men hemma hade hon eldat 

upp sig och tänkt att nej jag ska gå och ge henne en omgång liksom. Och 

sen när hon kom till festen igen och skulle göra det, så stod hon då och 

tittade på den här tjejen och någonstans i allt det vi hade pratat om så satt 

jag på hennes axel och så hade hon bara vänt och gått. Och det tänker jag, 

det är så häftigt, att bara få lov att prata om det så kan de ändra ett 

beteende. Och jag tänker även på unga tjejer som blir utsatta och så att de 

också liksom, att medvetenheten gör jättemycket att man kan ändra sitt 

beteende (Anne). 

 

Risken att hamna i risksituationer, att bli utsatt för våld eller sexuella övergrepp när man 

har ett neuropsykiatriskt funktionshinder ökar också enligt Magnus och Lars. Eftersom 

man kan ha ett beteende som är mer påfrestande för sin omgivning kan göra att 

tålamodet inte håller. Men också att man kan luras in i situationer som inte är bra för en. 

 
Sen vet vi ju att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

utvecklingsstörningar och den typen är överrepresenterade i grupperna som 

blir utsatta. Och det handlar ju både om en hereditet, att det finns en 

förälder som har samma svårighet, men också att de här barnen kan vara 

mer besvärliga, de kan vara mer utagerande, tära mer på föräldern. Men 

det kan ju också vara så att de är ett lättare offer. (Magnus) 

De har en större risk att råka illa ut, samt att de kan ha svårare att uttrycka 

sig. (Lars) 

Miljömässiga riskfaktorer att man ska råka illa ut igen kan också vara stora. Detta kan 

barnen ha svårt att själva styra över eftersom de är i stort behov av ett bra skyddsnät. 

Det kan handla om att man hamnar i fel umgänge vilket kan resultera i kriminalitet eller 

ett annat högriskbeteende. Att man har en stökig hemmiljö påverkar ju mycket för om 

man ska drabbas igen eller inte. Hannes, Lars och Magnus beskrev det som att många 

av föräldrarna också hade svåra uppväxtförhållanden som gjorde att de olika beteendena 

normaliserades.  
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Svaga, skadade mammor som själva varit utsatta, som har en bräcklig 

bakgrund, har kanske inte riktigt fått det här i sin egen familj, hur en familj 

ska fungera på ett bra sätt. (Magnus) 

 

Mammor som har dålig inkomst, dålig utbildning eller inget jobb, eller 

psykisk sjukdom eller så. Det är ju klassiskt. Barn som är väldigt övergivna 

som hänger väldigt mycket ute på byn utan tillsyn från tidig ålder. Det är 

också lätta offer. (Magnus) 

Magnus, Lars och Hannes beskriver också komplexiteten i att kvinnor som växt upp 

med misshandel och själva blivit utsatta, där de har en svag skadad självkänsla oftast 

gång efter annan inleder förhållanden med män som trycker ner och misshandlar. Detta 

för att de inte vet något annat.  

 

Precis och då kan man se lite hur de har växt upp. Vad de har haft med sig. 

Sen vet jag, efter dessa tio åren i yrket att vem som helst kan hamna i det. 

Men det skiljer sig kanske sedan hur snabbt eller enkelt man kan ta sig ur 

det och bryta det mönstret. Utifrån vad man har haft med sig. Och där har 

ju ett nätverk, vänner och en ”sund” familj. Men har du en familj som själv 

har dessa mönster, då är ju detta det normala. Och då är det ju inte konstigt 

att dessa kvinnor väljer likadant igen eftersom de inte har något annat att 

jämföra med. Då är det ju det som de själva tänker är kärlek. (Hannes) 

På grund av en taskig självkänsla, dålig barndom. Jag har träffat en del 

mammor då detta inte är första gången. Så visst finns risken att de ska 

hamna i samma igen. Det är ju därför som vi har kunskapsdelen på slutet 

där man går igenom vad man skulle göra om man hamnar i det igen. Stärka 

dem, försöka ge dem en mental förberedelse på det. Spännande arbete men 

tufft bitvis. (Lars) 

Samtliga intervjupersoner var mycket tydliga med att alla kvinnor kan hamna i en 

relation med en man som misshandlar och slår, men att när de ska ta sig därifrån så har 

de som har ett skyddsnät med en familj och vänner som stöttar, det lättare för att inte 

hamna i det igen. Detta gör ju indirekt att för de barnen som har en mamma som har en 

sämre självkänsla med ett begränsat skyddsnät att de utsätts för högre risker.  

 

Skyddsfaktorer 
Om det finns individuella riskfaktorer hos ett barn, behöver det absolut inte innebära att 

barnet hamnar i risksituationer eller i en dålig miljö. Enligt Lars, Hannes, Lotta, Magnus 

och Anne kan en trygg punkt hemma, ett bra skyddsnät och en familj som stöttar barnet, 

hjälpa upp oerhört mycket. Särskilt om barnet hamnat i fel umgänge eller att barnet har 

ett högriskbeteende antingen om det är en funktionsnedsättning eller om barnet skaffat 

sig det genom vänner och kriminalitet.   

 

Det är ju det här med föräldraförmågan och agerandet överhuvudtaget i 

systemet. Riskfaktorer är ju psykisk sjukdom och missbruk hos föräldrarna 

och vårdslöshet, dålig ekonomi. Och har du då allt det andra på rätt sida så 

att säga så. Du har inget missbruk, du har ingen psykisk sjukdom, du har en 
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bra levnadsstandard och levnadsförhållanden, du har en bra struktur.  Då 

är det ju skyddsfaktorer. (Hannes) 
 

Absolut, ju tryggare miljö runt om kring dem ju bättre, har jag någon trygg, 

har jag någon att prata med, har jag en mamma som annars är ”vettig”? 

Och kan hålla och är en trygg punkt i det. Det är ju någonstans A och O. 

(Hannes) 

 

Enligt samtliga intervjupersoner kunde en trygg anknytning till en eller flera personer 

vara en skyddsfaktor. Detta för att barnet hade lättare för att skapa nya sociala 

kontakter. Jag ställde en fråga till intervjupersonerna om de upplevde att barnen knöt an 

till dem, och i många fall gjorde de det. I vissa fall hade behandlarna svårt med att 

avsluta kontakten då detta fick ske genom ett succesivt avslut under en längre 

förberedelsetid.   

 

Normalisering, skuld och skam 
Barn som växer upp i en miljö med våld och hot normaliserar våldet i vardagen 

eftersom de vet inget annat. De tror att det är så det ska vara. När mamman normaliserar 

våldet så gör barnen det ännu mer. När de blir lite större och ser sig omkring och inser 

att alla andra inte har det som jag, då kommer skulden och skammen. Lotta, Hannes och 

Anne beskriver att de arbetar mycket med skuld och skam.  

 

Ja, väldigt mycket gör de också det, att det är såhär det ska vara. Sen tänker 

jag också, vad som är spännande med barnen, är det väldigt 

normaliserande mammor så kan det ju ibland vara så att man ser när man 

träffar barnen att de har en klarare syn i vad som händer. De kan se pappa 

för vad det är han gör och de kan se sin bästa mamma för vad det är hon 

blir utsatt för, de drar inte parallellen till att det är mammas fel så att säga. 

(Hannes) 

Det är skillnad om du har en pappa som över huvud taget inte någonstans 

tar ansvar för det som hände, känslan av att tvivla på sig själv och sin egen 

upplevelse, normaliseringen, vad är verkligt? Och vad är riktigt? Den är 

jätteskadlig. Och det pratar vi mycket om. Vi vill gärna ha till det så att 

säga, att vi gärna vill att papporna tar sitt ansvar, ber om ursäkt. För vi 

tänker att många barn vill ha ett förlåt. En pappa som kan säga att jag kan 

se vad jag har gjort och jag är ledsen för det, jag ska göra bättre. (Hannes) 

Ibland är det så att barnen tar på sig skulden om mamma blir slagen. De tänker i banor 

som att de skulle betett sig annorlunda, så skulle det aldrig hänt. Barnen kan ha svårt att 

koncentrera sig när de är i skolan, för de tänker på vad som händer hemma, på mamma. 

De vill skydda mamma. Ur barnets perspektiv blir det jättesvårt och jobbigt när de hela 

tiden känner att de måste ha kontroll. 

 

Tufft arbete 
Att arbeta med dessa frågor beskrev samtliga intervjupersoner som bitvis mycket tufft 

och påfrestande. En del av dem hade kontinuerlig handledning, men inte alla. 
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Intervjupersonerna var rörande överens om vikten med en bra och trygg arbetsgrupp där 

man kunde ventilera sina tankar och känslor när man kände att det blev för tufft.  

 

Men det är ett ämne som många tycker är belastande att arbeta med, 

eftersom det är mycket komplexare ärenden när det kommer till familjevåld. 

Fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är ofta komplexa ärenden, det är ofta det 

är diagnoser både hit och dit, föräldrar och barn, det är mycket man ska 

rodda med socialt, man ska ha kontakt med socialtjänsten, kanske skola. 

Det är mycket arbete. och sedan är det ju tunga ärenden, det är hemska 

historier man får höra så det är inte alla som pallar det. (Magnus) 

 

Magnus beskrev sin situation som sådan att när han kände att hans kollegor inte räckte 

till så hade han ett kontaktnät med specialister som han kontaktade när han kände att 

arbetet blev för tufft. 

 
Sammanfattning av resultatet 
Intervjupersonerna var alla överens om att relationen med klienten är viktig för att 

kunna få en bra behandlingsallians, vilket är viktigt för att barnet ska få ett förtroende 

för behandlaren. Intervjupersonerna beskriver också att ofta har de här barnen många 

gånger blivit svikna av vuxna, därför kan de ha svårt att kunna lita på en vuxen. Likaså 

är relationen i arbetslaget en viktig del för att behandlarna ska kunna göra ett bra arbete. 

 
Teoretisk problematisering 

Samtliga intervjupersoner var överens om att sunda relationer är viktigt för barnets 

emotionella och beteendemässiga utveckling. De förespråkade att samtliga berörda 

parter bör vara involverade i behandlingen. Men att det både kunde få negativa och 

positiva konsekvenser beroende på hur relationen såg ut. Eftersom barnet kan ha en 

mycket komplex relation till den som utövar våldet kan det ibland vara bra med en paus 

från den föräldern. Diskussionen kring relationerna kan kopplas samman med Edlesons 

teori om identifierbara nyckelfaktorer vid arbete med barn som upplever våld som 

denna studie haft som utgångspunkt. Teorin handlar om att personal ska kunna 

identifiera olika nyckelfaktorer i arbetet med barn.  

Arbeta med relationer  

Teorin går ut på att hjälpa modern och barnen att reda ut sina traumatiska upplevelser. 

Moderns upplevelser av våldet påverkar barnen mer än vad man tror, vilket gör att 

moderns föräldraskap påverkas negativt. Teorin går ut på att hjälpa mamman se detta 

och hjälpa henne att bygga upp och stärka relationen till sitt barn. Detta sker genom 

olika aktiviteter mellan moder och barn. Det ger också kvinnorna en chans att reflektera 

över känslorna för sina barn och över de händelser som har skett. För att kvinnan och 

barnen ska känna trygghet i detta skede är det viktigt att de befinner sig på en neutral 

plats där de har ett uppehåll i kontakten med den personen som utövat våldet. 

Intervjupersonerna arbetar främst utifrån barnets perspektiv. Även de ansåg att oftast 

gick behandlingen bättre för barnen om de fick ett uppehåll från den som utövat våldet. 

Edleson et al. (2011) skriver att man även ser till syskonrelationer och vilket stöd de kan 

ha i varandra i utsatta situationer. Studier visar på att syskon som har stöd i varandra 
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som upplever våld eller har gjort detta kan ha betydligt lättare att handskas med senare 

beteendeproblem som annars blir följder av våldet. Vidare skriver de att vårdande 

syskonrelationer också kan ha en läkande effekt och det kan öka barns självförtroende. 

Bibehålla rutiner  

En annan viktig del i arbetet med barn är att bibehålla rutiner som barnet är van vid. För 

den vuxne kan dessa rutiner verka oviktiga men för barnet är det en stor trygghet att 

veta att vissa delar är som vanligt. Rutinerna kan vara mat som barnet är van vid, 

kvällsritualer och umgänge med personer som barnet känner sig trygg med. Detta gör 

också att kvinnan känner att hon får en ökad kontroll genom att utföra sådana sysslor 

som hon är bekant med. Intervjupersonerna arbetar efter och försöker hitta de delar som 

fungerar hos familjerna.  

Barnens känslor  

Barn som upplever våld i hemmet kan få mycket kompexa känslor till sina föräldrar och 

inte minst till den vuxne som utövat våldet. Respondenterna arbetar mycket med att 

hjälpa barnet förstå och sätta ord på sina känslor. Enligt Edlesons teori är det viktigt att 

kunna identifiera barnets känslor eftersom de kan vara svåra att själv hantera för barnet. 

Edleson skriver också i sin teori om skuld och skamkänslor som barnet kan känna 

genetemot den personen som utövat våldet. Dessa komplexa känslor kan orsaka att 

barnen känner sig förvirrade, ledsna och arga och där barnet pendlar mellan känslor som 

rädsla och kärlek till den person som utövat våldet. I dessa situationer är det viktigt att 

ge barnet emotionellt stöd i behandlingen och hjälpa barnet att reda ut de känslor och 

funderingar som känns svåra. Respondenterna arbetade mycket med skuld och skam, de 

berättade att barnen ofta hade skuldkänslor och att de kände skam över vad som 

försiggick hemma. De menar också att barn ofta hittar förklaringar till varför pappa 

slagit mamma som gör att barnet ibland kan försvara beteendet, eller att barnet bygger 

upp sina egna strategier för att kunna hantera sin situation. Enligt respondenterna var 

det viktigt med trygghet för att barenen skulle kunna känna sig trygga nog att berätta om 

vad som händer hemma. Enligt Edelson ska man uppmuntra barnen att dela sina 

berättelser med andra som är villiga att lyssna, vilket också inkluderar att man erbjuder 

valmöjligheter för barnen om hur de vill uttrycka sin berättelse, detta kan exempelvis 

vara att vissa barn väljer att skriva och rita medan andra väljer att sjunga eller prata om 

sina upplevelser. Att man som personal väljer att lägga nivån utifrån barnets egna 

förutsättningar är viktigt (Edleson et al., 2011).  Detta var också respondenterna mycket 

tydliga med att man skulle lägga det på barnets nivå. 

Säkerhetsaspekter 

En del av respondenternas arbete i behandlingen var att hjälpa barnen att hitta nya 

strategier om det skulle hända igen. Det är viktigt att barnen vet var de kan vända sig 

och att det finns vuxna som är villiga att lyssna på dem. När Edleson skriver om 

säkerhetsplanering, inkluderar det både den omedelbara säkerheten men också en 

planering för framtiden. Att låta barnen delta i planeringen om säkerhet ger dem verktyg 

till att skydda sig själva och sina mödrar om det förekommer våld igen. Detta kan 

minska stress och ångest som annars lätt kan bli en följd för barn som upplever våld 

(Edleson et al., 2011). 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer resultatet och metoden för studien att diskuteras. Metodologiska 

brister och svårigheter kommer att tas upp, samt vilka delar som varit positiva under 

arbetets gång.  

Metoddiskussion 

Metoden för studien var en kvalitativ studie med en hermeneutisk utgångspunkt, där 

semistrukturerade intervjuer användes. Syftet med studien var att belysa professionellas 

kunskap om barn som har upplevt våld eller varit utsatta för våld. Hur arbetet med barn 

i kris såg ut och vilka behandlingsmetoder man arbetar efter. Från början var mitt syfte 

att endast undersöka de barn som upplever våld utan att själva bli slagna. Efter ett tag 

när jag började läsa en del bakgrundslitteratur, samt när jag började ta kontakt med de 

olika verksamheterna insåg jag att det ofta hänger samman med de barn som utsätts för 

misshandel. Behandlingen såg likadan ut, samt att ofta var symptomen desamma. 

Därför ändrades syftet och frågeställningarna en aning. Efter ett tag kände jag att syftet 

uppnåddes genom studien och jag kände att jag fick klarhet i mycket av mina frågor. 

Under tiden som resultatet bearbetades och analyserades förstod jag att en del av mina 

intervjufrågor skulle sett lite annorlunda ut, vilket en pilotstudie hade bringat klarhet i, 

tyvärr hanns inte det med. Men i det stora hela känner jag ändå att studien uppnått sitt 

syfte. 

Till en början när jag utformade min intervjuguide och sökte bakgrundlitteratur hade jag 

en annan teori. Teorin om risk respektive skyddfaktorer för barn som upplever våld 

under sin uppväxt. När intervjuerna hade gjorts och resultatet sammanställts upptäckte 

jag att Edlesons teori om identifierbara nyckelfaktorer passade betydligt bättre i 

uppsatsen. Detta har såklart försvårat det en del för mig men jag tycker ändå att 

slutresulatet blivit bra där jg får bra svar på mina frågeställningar. 

Studien inleddes genom litteratursökning på tidigare forskning inom området. Just detta 

moment tyckte jag drog ut på tiden, och kände väl spontant att mitt område var väldigt 

brett och kanske mina sökord inte de bästa. Efter ett tag fick jag ner sökträffarna och jag 

kände mig nöjd med den litteratur jag hittade att läsa om området. En del av frågorna i 

intervjuguiden kunde upplevas lite svårtolkade för intervjupersonerna emellanåt, vilket 

gjorde att jag fick förklara lite mer ingånde hur jag tänkte, men detta tyckte jag 

fungerade bra eftersom mina intervjupersoner var så pass professionella och kunniga i 

ämnet (se intervjuguide 3). Därför kände jag att jag fick mycket utförliga svar.  

Innan besöket skickades missivbrev (se bilaga 2) ut till deltagarna där jag förklarade 

vilka etiska riktlinjer från vetenskapsrådet vi har att förhålla oss till. I missivbrevet 

förklarades att intervjupersonerna skulle avidentifieras för att inte deras identitet skulle 

kunna röjas, att intervjun bygger på deras samtycke. Det förklarades också vilket syfte 

studien har och vilka tekniker för datainsamling som skulle användas. Så mycket som 

möjligt för att deltagana skulle känna sig trygga med att delge mig sina erfarenheter när 

de deltog i studien. 

Ansatsen för studien var hermeneutisk, där forskaren tolkar intervjupersonen utifrån sin 

egen förförståelse och livserfarenhet. I denna studie passade metoden mycket bra, 

eftersom syftet var att belysa professionellas kunskaper om barn som far illa. Nackdelar 
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med metoden är att det är svårt att få ett exakt likadant resultat för en annan forskare 

eftersom resultatet bygger på den enskilde forskarens tolkningar och förståelse. 

För att studien ska uppfylla de krav som finns inom kvalitativ forskning, har jag strävat 

efter att följa de etiska riktlinjer som har beskrivits närmre (se sid. 12,13). Jag bedömer 

att jag lyckats skapa en fullständig och tillförlitlig studie genom hela 

forskningsprocessen. Genom problemformulering, val av undersökningspersoner, 

analysinstrument, intervjuguide, teoretisk utgångspunkt samt tolkning av studiens 

resultat. För att studien ska bli så trovärdig som möjligt har jag försökt att analysera 

intervjumaterialet noga och inte låta egna personliga värderingar ligga till grund för 

resultatet, vilket Bryman (2008) skriver är viktigt i kvalitativa studier. När det kommer 

till slutresultatet har jag strävat efter att försöka återskapa en så rättvis bild som möjligt 

av intervjupersonernas berättelser om barn som upplevt våld. Samtliga intervjupersoner 

kommer att få ett exemplar av studien när den är klar.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på professionellas uppfattningar om barn som 

upplever våld samt utsätts för våld. Resultatet från intervjuerna och den teoretiska 

problematiseringen stämde väl in på bakgrundslitteraturen och den tidigare forskningen, 

samt gav bra svar på studiens frågeställningar.  

Resultatet av intervjuerna visade på att samtliga besökta verksamheter hade en 

gemensam syn på barn som upplever våld. De hade ett salutogent synsätt, där de 

strävade efter en förståelse för barnen, där barnen skulle kunna lära sig att sätta ord på 

sina känslor och upplevelser. Detta var samtliga intervjupersoner rörande överens om, 

för att barnen skulle få ett begripligande på händelsen/händelserna. Detta också för att i 

ett senare skede, om det händer igen kunna hitta verktyg för att lättare kunna hantera 

det. Intervjupersonerna belyste det viktiga i det individuella perspektivet, där man får se 

till varje barn. Detta för att kunna bilda en god behandlingsallians. Insatserna och 

metoderna såg ungefär likadana ut oavsett vilken ålder barnet befann sig på, men 

deltagarna menade att man anpassade behandlingen utifrån vilken kognitiv nivå barnet 

befinner sig på.  

Intervjupersonerna i studien var alla överens om att det blir konsekvenser för barn som 

tvingas växa upp i en dysfunktionell familj. Intervjupersonerna beskriver det precis som 

Winkelman-Lamers et al. (2012) att barn som utsätts för våld, både vad gäller att 

bevittna våldet men också att utsättas själva, oftast också blottställes för många negativa 

erfarenheter under sin uppväxt. Många gånger finns det psykisk ohälsa hos någon av 

förädrarna, vilket kan få stora konsekvenser för barnen senare i livet. Avanci et al. 

(2012) skriver att de barn som växer upp i dysfunktionella familjer löper en betydligt 

större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa som är kopplad till uppväxtmiljön, när de 

blir äldre. Intervjupersonerna beskrev också detta fenomen, men också att det var 

vanligt med neuropsykritriska diagnoser hos föräldrarna, vilket gör föräldrarna svagare, 

och får svårt med struktur och tydlighet när det kommer till barnuppfostran. Vidare 

beskrev intervjupersonerna att föräldrarna ofta hade liknande uppväxtmiljöer bakom 

sig, där deras skyddnät näst intill var obefintligt. De menar på att barn som växer upp i 

en otrygg miljö ofta anammar beteendet i vuxen ålder. Intervjupersoner i studien 

beskrev det som ett ekorrhjul, där det blev en hereditet. 
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Barns fysiska, sociala, intellektuella och emotionella utveckling skadas när de tvingas 

leva under förhållande där det förekommer hot och våld. Detta var samtliga 

intervjupersoner överens om. Även Avanci et al. (2012) & Edleson et al. (2011) beskrev 

det i sin studie som ett stort problem som spelar en väsentlig roll för barnen senare i 

livet om de inte får hjälp. Enligt Ferrer-Wreder et al. (2005) blir barnet till genom 

interaktionen med andra männsikor. Barn ser upp till sina anknytningspersoner och tar 

efter beteenden, vilket är en viktig aspekt i behandlingsarbetet. Enligt 

intervjupersonerna arbetar de mycket utefter vad som är rätt och fel, hur man kan agera 

och göra i olika situationer.  

Arnell och Ekbom (1999) beskrev trauma och katastrof som något barn kan uppleva när 

de upplever våld hemma eller blir utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld under 

en längre tid. En av intervjupersonerna i min studie var lite mer specialiserad på 

traumatiserade barn. Intervjupersonen bekräftade att fallet kunde vara så, och att barnet 

ibland kunde vara i behov av en farmakologisk behandling under en tid för att kunna 

bearbeta sitt trauma. Många av intervjupersonens klienter hade varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Det var sexuella övergrepp som kunde ha hänt en gång, men också som hade 

varat under en lång tid. Det kunde handla om övergrepp som hade begåtts av en person 

som inte stod barnet särskilt nära, men inte sällan skedde det av en i familjen som skulle 

vara en trygg punkt. Hur traumatiska upplevelserna var för barnen, berodde enligt 

intervjupersonen på hur man upplevt dem, hur grova de hade varit, hur länge det hade 

pågått, hur ofta det pågick. Blev man utsatt av en pappa eller någon annan som stod 

barnet mycket nära, var det betydligt värre för barnet, eftersom man blev sviken i 

dubbel bemärkelse. Winkelman-Lamers et al. (2012) skriver att traumatiserade barn 

löper en större risk att drabbas av beteendestörningar. De barn som löper störst risk är 

de barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk och emotionell omsorgssvikt, detta 

kopplas sedan till en högre grad av anpassningsproblem. 

Traumatiserade barn som inte får behandling för sina symptom kan senare drabbas av 

PTSD. Enligt intervjupersonerna var det inte jättevanligt att barn utvecklar PTSD. 

Levendosky et al. (2013) skriver i sin studie att mindre barn som bevittnar våld mot en 

omsorgsperson befinner sig i riskzonen för att senare drabbas av traumasymptom. Dessa 

traumasymptom kan leda vidare till PTSD. Intervjupersonerna i studien beskrev 

symptom som koncentrationsproblem, beteendeproblem med mera, när de tvingas att 

under lång tid leva med våld i sin hemmiljö. Problemen kan förknippas med ADHD, 

vilket även Socialstyrelsen (2005) skriver i sin rapport. Därför är det av yttersta vikt att 

barn får behandling i tid. Vidare skriver Levendosky et al. (2013) att forskningen brister 

när det kommer till små barn och PTSD.  

Många av intervjupersonerna arbetade med trappanmodellen som samtalsmetod för 

barn. Enligt Cater-Källström (2014) var trappanmodellen inte manualstyrd, vilket 

betydde att man inte beöver vara certifierad för att använda sig utav metoden. Det som 

framgick under intervjuerna var att metoden var en utbildning som låg på 7,5 

högskolepoäng (hp), och som hade en manual att följa. Metoden var uppbyggd på tre 

byggstenar som innefattar kontakt, rekonstruktion och kunskap där man hade cirka åtta 

samtal med barnet. Jag fick dock upplevelsen under intervjuerna, att trappanmetoden 

var en strikt manualförd metod. Behandlarna beskrev däremot att metoden kunde 

individanpassas efter klientens behov. Detta eftersom metoden används på barn mellan 

4 och 18 år. Trappanmodellen syftar till att barnet ska få en förståelse för det som de har 
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varit med om, vilket enligt intervupersonerna är en viktig aspekt för behandlingen. 

Barnet ska få hjälp med att kunna sätta ord på sina upplevelser och känslor, detta sker 

under samtalen med behandlaren. Arnell & Ekbom (1999) skriver att det är viktigt att 

bemöta barnet på det stadie som barnet befinner sig på, detta kom även samtliga 

intervjupersoner hela tiden tillbaka till, det angelägna i bemötandet för att finna en god 

behandlingsallians.   

Tre av deltagarna som intervjuades arbetade även med KIBB. Under intervjuerna 

fokuserades det betydligt mer på trappanmodellen och risk och skyddfaktorer hos barnet 

och familjen. Detta kunde bero på att intervjupersonerna inte hade lika stor erfarenhet 

av KIBB ännu, eftersom metoden ansågs som ny på verksamheterna. De 

intervjupersoner som arbetade med KIBB kunde dock instämma med att de 

behandlingar de hade haft hittills hade fallit väl ut. Precis som Svedin (2009) skriver så 

arbetar behandlarna med familjer i grupp, vilket enligt behandlarna var positivt, där 

familjer kunde diskutera i grupp och lyssna till varandra.  

Slutsatser 

Syftet med studien var att belysa professionellas syn på barn som upplevt våld. Hur de 

arbetar samt vilka behandlingsmetoder som används. Frågeställningarna var vilka 

faktorer anser behandlare vara viktiga att beakta vid upptäckt och bemötande av barn 

som upplevt våld. Samt vilka aspekter anser behandlare är betydelsefulla för att skapa 

förändring vid behandling av barn som upplevt våld och deras föräldrar.  

 

 Hur ser de professionella på de olika nyckelfaktorerna vad gäller 
skydd och säkerhet?  

 

Enligt intervjupersonerna är det viktigt att identifiera de olika faktorer som gör att 

barnen mår dåligt precis som Edleson et al. (2011) skriver. Intervjupersonerna belyste 

att som professionell var det viktigt att man har kunskapen och förståelsen för vilka 

effekter och konsekvenser våldet kan få för barn om de inte får våldet bearbetat. Precis 

som Edleson et al. (2011) skriver att man gått från att barn bevittnar våld till att de 

upplevt våld oavsett om de blivit fysiskt utsatta eller inte. Detta är viktigt att ha med sig 

att barnen kan få samma symptom som om de själva varit utsatta för fysiskt våld.  

 

 Viktigt att arbeta med relationer  
 

Eftersom moderns föräldraförmåga påverkas mer än vad man kan tro av att ständigt 

utsättas för hot och våld är det viktgt att man arbetar med dessa frågor. 

Föräldraförmågan påverkas negativt vilket missgynnar barnen och det blir en 

oförutsägbarhet för dem, vilket är svårt för dem att hantera. Barnen har svårt med att 

förstå sina egna känslor och vad som händer runt dem. Edleson et al. (2011) skriver att 

modern är den mest primära skyddsfaktorn över tid för barnet. När modern inte förmår 

vara ett skydd för sina barn kan det få negativa konsekvenser. Intervjupersonerna var 

alla också överens om att det var viktigt att barnet kände sig tryggt när behandlingen 

startade samt att den som utövat våldet inte befann sig hos dem just under den tiden. 

Detta skriver också Edleson är en vktig del för att kunna få till en lyckad behandling. 

För att modern ska kunna reflektera över sina känslor av vad som skett men även 

känslorna för sina barn, är det viktigt att de befinner sig på en neutral plats och att det 



 

29 

finns en paus från den som utövat våldet. Edleson skriver också att en vårdande 

syskonrelation har en läkande effekt. Intervjupersonerna betonade det viktiga i att 

behandla barnen individuellt eftersom de kan ha olika upplevelser och att de sett och 

varit utsatta för olika mycket. Men också att de kan vara i olika åldrar vilket också gör 

att de hanterar och förtsår på skilda sätt. Intervjupersonerna brukade i slutet väva ihop 

syskonberättelserna för att de skulle få en helhet. Intervjupersonerna sa också att det var 

viktigt att barnen hade en vuxen person som var lyhörd för deras signaler, vilket även 

Edleson skriver är en viktig aspekt för att barnet ska känna sig tryggt. 

 

 Skuld och skam 

Intervjupersonerna arbetade mycket med skuld och skam. Om barnen får ett 

begripligande på vad som hänt, att de får hjälp med att sätta ord på sina känslor gör att 

det blir lättare för dem att hantera problemet. Många barn upplever delade känslor 

gentemot den som utövat våldet. Oftast är det pappan som barnet kanske både älskar 

och hatar, vilket gör att barnet får skuldkänslor. Edleson skriver att det är viktigt att 

hjälpa barnet hantera skuldkänslorna. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att skaffa 

sig en bild om hur familjesituationen för barnet ser ut när behandlingen börjar. På så sätt 

kan de reda ut lite och se vilka skydds respektive riskfaktorer det finns för barnet. De 

var också noga med att barnet skulle känna sig tryggt, där det var lugn och ro kring 

barnet när behandlingen satte igång, annars kunde det vara svårt för barnet att ta till sig 

behandlingen. Intervjupersonerna menade också att det var viktigt att försöka stärka 

barnets självkänsla och hjälpa barnet att hitta andra strategier för att hantera problemen.  

 Säkerhetsaspekter 

Enligt Edleson et al. (2011) var det viktigt att ta med barnen i säkerhetsplaneringen, 

vilket enligt honom oftast glömdes bort. Det lades stort fokus på att hjälpa mamman 

hitta strategier hur hon skulle agera om det skulle ske igen. Men enligt 

intervjupersonerna ingick detta i deras behandling. De hade alltid samtal med barnen 

om hur de ska agera om våldet skulle upprepas igen. De kommer överens med barnen 

om vilken de skulle kunna kontakta om de skulle behöva det. 

Framtida forskning 

Att upptäcka barn som lever i familjer där det förekommer våld, både vad gäller fysiskt, 

psykiskt och sexuellt är angeläget ur många aspekter. Eftersom tidigare forskning samt 

studiens resultat visar på att barn som upplever våld och tvingas växa upp i 

dysfunktionella familjer löper en betydligt högre risk att själva drabbas av psykisk 

ohälsa i vuxen ålder. Detta leder vidare till arbetslöshet, utanförskap, missbruk, fler 

självmordsförsök och fysisk sjuklighet. Precis som intervjupersonerna i studien menar, 

så pågår det ett ekorrhjul, där man måste gå in och bryta för att det inte ska upprepas.  

 

Pedagogiska implikationer 

När man arbetar med barn i behandling är det viktigt att man ser till hela systemet för att 

kunna hjälpa barnet. Med systemet menar jag att man ska se ur ett vidare perspektiv och 

se i vilka sammanhang barnet befinner sig i. Man måste som behandlare kunna lägga 

ribban utifrån barnets mognad och utveckling, annars når man inte fram till barnet. 

Detta gör att kravet på behandlare blir större eftersom barn kan vara allt ifrån 0-18 år. 



 

30 

 

Att behandla barn och upptäcka deras problem är viktigt, annars blir problemen 

obearbetade och kan leda till en mängd konsekvenser för barnet.  
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Bilaga 1.  

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 
      Växjö 2015-01-30 

 
                                                

Hej! 

Jag är en student som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Jag kontaktar er med anledning av den C-uppsats jag planerar att skriva, som rör barn som 

bevittnar våld/far illa. 

 

Mitt intresse rör barn som bevittnar våld/far illa. 

 

När det gäller detta anser jag att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del 

av. 

 

För att få göra detta vill jag gärna intervjua er. 

 

I mitt uppsatsarbete har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 

som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen – 

vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Jag kommer att kontakta er per mejl i v. 6 för att bestämma vidare när vår intervju ska äga rum. 

 

 Med vänlig hälsning  

  Helena Nyström 

     

 

 

 

 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 

 
Examinator: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg  

& Margareta Stigsdotter Ekberg 

 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga 2. 

Missiv till deltagare i studien Barn som bevittnar våld/far illa 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är de 

som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att ditt deltagande i min 

studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 

och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning 

vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är helt 

frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du inte 

gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande i 

studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just 

du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är det 

särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 

intresserar oss för. 

 

Växjö 2015-01-30 

  Med 

vänlig hälsning  

  Helena Nyström 

     

 

 

 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga 3.  

Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfakta  

 Hur ser arbetet här ut?   

  Vilken utbildning/befattning har du/ni som arbetar här? 

  Tidigare erfarenhet av arbete med barn som utsätts/bevittnar våld? 

       

      2.   Insatser 

 Vilka insatser erbjuds? 
 Vilka insatser fungerar? Vilka resultat nås? 

 Finns det olika insatser beroende på vilken ålder barnet befinner sig i? 

 Finns det olika insatser från olika aktörer samtidigt? 

 Är KBT en behandlingsmetod man använder sig utav? 

 

3. Upptäckt/kontakt 
 Hur kommer barnen hit? Är det alltid via socialtjänsten? 

 Hur upptäcker socialtjänsten dessa barn?  

 

4. Konsekvenser för barnet 
 Hur drabbas barnet på kort respektive lång sikt? 

 Finns det skillnader i hur vida vilken relation barnet har till sina 

anknytningspersoner? 

 Vilka olika riskfaktorer finns för dessa barn? Vilka skyddsfaktorer kan minska 

risken?  
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