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finns inga exakta uppgifter över hur många som berörs. Enligt kommittén mot barnmisshandel 
handlar det om mellan 100 000 och 200 000 barn varje år. Det var först i mitten av nittiotalet 
som de utsatta barnen började uppmärksammas i större utsträckning och på senare tid har det 
börjat fokuseras mer kring olika former av behandlingsinsatser eftersom barnen anses vara i 
stort behov av bearbetning av sina upplevelser. I dag finns det ett tiotal relativt nystartade 
verksamheter runtom i landet som arbetar med behandling av barn som bevittnat familjevåld. 
Det övergripande syftet var att undersöka hur behandlingspersonalen vid de utvalda 
verksamheterna uppfattade sitt arbete och hur de tillämpade barnperspektivet. Syftet var även 
att jämföra informanternas utsagor med varandra samt med vad forskningen ansåg vara av 
vikt vid behandling av utsatta barn inom olika teman. Studien baserades på halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer med fem behandlare som arbetade vid fyra olika verksamheter. 
Resultatet redovisades utifrån citat av intervjupersonerna som sedan analyserades med hjälp 
av aktuell litteratur och forskning kring behandlingsarbete inom åtta teman samt 
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hur man borde tillämpa barnperspektivet i praktiken. En huvudsaklig slutsats var att 
behandlingspersonalen vid de olika verksamheterna var förhållandevis eniga med varandra 
samt med vad forskningen visade men att det förekom vissa utmärkande skillnader särskilt 
gällande en av verksamheterna som även skiljde sig mer organisatoriskt jämfört med de 
övriga tre verksamheterna. Resultatet kunde dock inte generaliseras då det enbart grundades 
på utvalda intervjupersoners subjektiva erfarenheter av just deras behandlingsarbete.  
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1. INLEDNING 
 
Vid mina två praktikperioder under socionomutbildningen har jag kommit i kontakt med en 
stor del klienter med olika typer av omfattande problematik. Jag träffade bl.a. en del kvinnliga 
klienter som blivit misshandlade av sina män. De flesta av dessa kvinnor hade även barn i 
olika åldrar. Jag förundrades över att barnen i de flesta fall inte verkade få någon adekvat 
hjälp utan att fokus fästes på kvinnans situation. Via min andra praktik period kom jag i 
kontakt med en verksamhet som arbetar med behandling av barn och föräldrar inom familjer 
där det förekommer kvinnomisshandel och våld i hemmet. Med anledning av ovanstående 
väcktes även intresset för ämnet barn och familjevåld. Efter att ha utfört en litteraturstudie 
kring hur barn påverkas av att bevittna familjevåld framkallades tankarna över att göra ett 
uppsatsarbete angående befintliga behandlingsinsatser för utsatta barn. Jag fann det vidare 
intressant att undersöka och jämföra olika verksamheter som arbetar med att behandla utsatta 
barn för att kunna ta del av personalens erfarenheter och uppfattningar av behandlingsarbetet. 
Jag var dessutom intresserad av att jämföra verksamheter som arbetade på så olika sätt som 
möjligt för att ta reda på om personalens erfarenheter och uppfattningar skiljde sig åt 
angående behandlingsarbetet. Enligt Svensk lagstiftning ska barnets bästa komma i främsta 
rummet vid allt arbete som berör barn och begreppet barnperspektiv har blivit omtalat då det 
ofta bl.a. i media diskuteras huruvida barnperspektivet efterlevs eller ej. Jag fick med 
anledning av detta även inspiration till att undersöka hur behandlingspersonalen uppfattar och 
praktiserar barnperspektivet inom arbetet med utsatta barn men även av den anledningen att 
jag inledningsvis fick uppfattningen av att barnet oftast hamnar i kläm vid familjevålds 
problematik. 
 
1.1 Bakgrund 
Mörkertalet kring antalet barn som i Sverige utsätts för att bevittna familjevåld är stort. Det 
finns enligt Socialstyrelsens rapport När mamma blir slagen (2005) inga exakta uppgifter 
över hur många barn som berörs men enligt kommittén mot barnmisshandel handlar det om 
mellan 100 000 och 200 000 barn varje år. Att bevittna våld är en form av kränkning och 
psykisk misshandel i olika omfattningar. Barnen kan antingen se, höra eller förstå att våld 
förekommer. Med familjevåld menas våld som män utsätter kvinnor för genom att exempelvis 
pappan eller annan partner slår mamman. Enligt tidigare forskning framkommer det att barn 
som utsätts för att bevittna våld ofta drabbas lika hårt som barn som utsätts för andra typer av 
övergrepp. Det ger ofta samma symtom vilket gör att barn som utsätts är svåra att 
uppmärksamma.  
 
Problemområdet är relativt nytt inom svensk forskning och började enligt Socialstyrelsen 
(a.a.) inte uppmärksammas förrän i inledningen av 90–talet. Tidigare har det fokuserats kring 
kvinnan som offer, hennes situation och mannen som förövare men enligt den nya lagen som 
trädde i kraft i januari i år skall nu även barnen betraktas som brottsoffer. Det var först i 
mitten av 90-talet som barnen började uppmärksammas i större utsträckning. På senare tid har 
det börjat fokuseras mer kring behandling av utsatta barn och på olika typer av insatser 
eftersom barnen anses vara i stort behov av bearbetning av sina upplevelser. I dag finns det 
enligt Socialstyrelsen ett tiotal relativt nystartade verksamheter runtom i landet som arbetar 
med behandling av barn som bevittnat familjevåld. Verksamheterna arbetar på olika sätt och 
bedriver behandlingsarbete utifrån olika metoder och modeller. Det förekommer, vilket 
Socialstyrelsen understryker, ett behov av fortsatt forskning för att vidareutveckla befintliga 
verksamheter och skapa fler behandlingsinsatser för utsatta barn eftersom problemet är så 
pass utbrett i vårt land och då det är så många barn som berörs. En hel del forskning finns att 
tillgå kring hur barn påverkas av att utsättas för att bevittna familjevåld och vilka behov de 
anses ha. Däremot finns det inte mycket forskning att tillgå angående olika 
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behandlingsmetoder som tillämpas och vilka effekter de anses ha för utsatta barn. Vetskapen 
om utsatta barns behandlingsbehov är därmed fortfarande begränsad och det är därför av stor 
vikt att kunskaperna utökas inom området, främst för de berörda barnens skull. Denna studie 
är sammanfattningsvis relevant för olika typer av instanser och verksamheter som kommer i 
kontakt med barn och ungdomar som exempelvis socialtjänst, skola, polis m.fl. eftersom 
kunskaperna om utsatta barns behov inom behandlingsarbetet behöver utökas vilket i sin tur 
kan leda till att hjälpinsatserna förbättras 
 
1.2 Syfte  
Det övergripande syftet med mitt uppsatsarbete är att undersöka och beskriva hur 
behandlingspersonalen vid fyra utvalda verksamheter som arbetar med behandling av barn 
som bevittnat familjevåld uppfattar sitt arbete och hur de tillämpar barnperspektivet. Syftet är 
även att jämföra behandlingspersonalens utsagor med varandra samt med vad aktuell 
forskning anser vara av vikt vid behandling av utsatta barn inom olika teman samt 
barnperspektiv ur olika synvinklar. 
 
1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har formulerats utifrån syfte, bakgrund och teoridel: 
 

• Vad är enligt aktuell forskning viktigt att fokusera kring vad gäller behandling av barn 
som bevittnat våld i hemmet och vad bör behandlare enligt forskningen ha i åtanke när 
det gäller behandlingsarbete med denna utsatta grupp? 

• Vilka behandlingsmetoder och modeller använder behandlingspersonalen vid de olika 
verksamheterna inom arbetet med barn som bevittnat familjevåld och vilka teoretiska 
referensramar har de? 

• Hur uppfattar behandlingspersonalen vid de olika verksamheterna arbetet kring utsatta 
barn och vad anser de vara viktigt att tänka på? 

• Hur definierar behandlingspersonalen vad som är barnets bästa utifrån ett 
barnperspektiv, vad har begreppet för betydelse för behandlarna och hur praktiseras 
barnperspektivet i behandlingsarbetet med utsatta barn?  

 
1.4 Definitioner 
Jag har huvudsakligen använt mig av nedanstående begrepp som är relevanta för studien och 
vill därmed även förtydliga vad jag menar och hur jag använt mig av dessa centrala begrepp: 
 

Barn: Med barn menas alla människor under 18 år. Jag har således använt mig av 
FN:s definition av begreppet. 
 
Bevittna: Ett begrepp som enligt bl.a. Arnell & Ekbom (1999) inbegriper att se, att 
höra alternativt att förstå att våld förekommer.  
 
Familjevåld: Ett vidare begrepp som kan innefatta olika typer av fysiskt och psykiskt 
våld som sker i hemmet såsom kvinnomisshandel, sexuella övergrepp och 
barnmisshandel m.fl. (Socialstyrelsen, 2002). 
 
Behandling: Med behandling menas olika former av insatser som bl.a. tillämpas vid 
de olika verksamheterna inom arbetet med barn som bevittnat familjevåld i enighet 
med Socialstyrelsens (2005) beskrivning.  
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Barnperspektiv: Det finns ett flertal definitioner av begreppet men jag utgår ifrån 
barnkonventionens benämning vilket bl.a. framkommer i artiklarna 2, 3, 6 och 12 
(Andersson & Hollander, 1996) 

 
1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen innefattar några olika typer av verksamheter som bl.a. inriktar sig på behandling av 
barn och ungdomar som har utsatts för att bevittna familjevåld. Studien har avgränsats till att 
enbart fokuseras på hur barnen behandlas inom respektive verksamhet och hur personalen 
uppfattar behandlingsarbetet med utsatta barn så att syftet med uppsatsen kan fullföljas. 
Studien kommer således inte att fokusera på hur eventuell behandling av föräldrarna utförs.  
 
Undersökningen är avgränsad till att enbart täcka det svenska forskningsläget eftersom 
avsikten är att belysa svenska förutsättningar. Den forskning som använts är utgiven efter 
1995 eftersom tidigare forskning inte kan anses vara tillräckligt tillämplig. Det var enligt 
Socialstyrelsen (2005) inte förrän i mitten av 90-talet som det började fokuseras mer på 
barnen som offer i utsatta familjer och den litteratur som tidigare fanns att tillgå handlade 
främst om kvinnan som offer och mannen som förövare och inriktades därmed ej på de utsatta 
barnen. Kunskapsläget kring problemområdet är i och med detta relativt nytt och den 
forskning som utgavs innan 1995 kan således inte anses vara lika omfattande och relevant för 
studien.  
 
1.5 Tidigare forskning 
Detta avsnitt grundas på litteratur och forskning som är utgiven efter år 1995 och tar upp 
ämnet barn som bevittnat familjevåld i allmänhet samt hur barn påverkas av att bevittna 
familjevåld utifrån olika författare och teoretiska utgångspunkter. Litteratur och forskning 
angående behandling av barn som utsatts för att ha bevittnat familjevåld framförs senare 
under avsnittet teoretiska perspektiv och utgör därmed även den teoretiska basen för denna 
uppsats.  
 
Utifrån litteraturstudier inom ämnet finns det en hel del forskning att tillgå kring hur barn 
påverkas av att utsättas för att bevittna våld i hemmet. Däremot finns det inte lika mycket 
forskning att tillgå när det handlar om olika typer av behandlingsmetoder och dess effekter för 
utsatta barn. Socialstyrelsen har i sin rapport När mamma blir slagen från 2005 sammanfattat 
en lägesbeskrivning kring ämnet barn som utsatts för att bevittna familjevåld. Socialstyrelsen 
redogör bl.a. för hur barn som bevittnat familjevåld påverkas och vilka behov de har samt 
olika behandlingsmetoder och olika verksamheter som finns runtom i landet. Socialstyrelsen 
har även gett ut en projektredovisning år 2002 som heter Barn i skuggan av våldet och som 
mer ingående beskriver behandlingsarbete för barn som utsatts för familjevåld.  
 
Att bevittna våld är enligt Socialstyrelsen (2002) allvarlig form av psykisk misshandel som 
sätter djupa spår. Att se sin mamma bli misshandlad är dessutom enligt Ami Arnell och Inger 
Ekbom, som år 1999 har utgett en bok där de beskriver en arbetsmodell (Trappanmodellen) 
som de tillsammans med Rädda barnen utvecklat för arbete med utsatta barn, bland det 
svåraste ett barn kan uppleva. Att bevittna våld handlar i huvudsak om att bli deltagande 
vittne till att se sin mamma bli slagen antingen av pappan eller av annan partner. Barnen kan 
vara direkt eller indirekt deltagande d.v.s. de kan se eller höra alternativt förstå att våld 
förekommer. Flertalet barn blir dessutom själva även slagna vid somliga tillfällen. Barn i 
familjer där kvinnomisshandel pågår är således både vittnen och offer för våldet. Barbro 
Hindberg (1999) har studerat hur barn som utsätts för olika typer av övergrepp därav bl.a. 
barn som bevittnat familjevåld påverkas. Eftersom barnen enligt Hindberg inte utvecklar 
specifika symtom är de svåra att upptäcka och uppmärksamma. 
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Enligt bl.a. Arnell & Ekbom (a.a.) samt Hindberg (a.a.) påverkas alla barn mer eller mindre av 
att bevittna våld i hemmet. Barns reaktioner beror enligt Socialstyrelsen (a.a.) på en rad olika 
faktorer såsom ålder, kön, våldets art, familjekonstellation och eventuell förekomst av 
alkohol- eller narkotikamissbruk. Några gemensamma symtom för barn som bevittnat våld är 
bl.a. oro, hög ångestnivå, depression, sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom, post-
traumatisk stress, koncentrationsstörningar och aggressionsproblem. Barnen utvecklar enligt 
Socialstyrelsen (2005) ofta samma symtom och reagerar på samma sätt som barn som far illa 
av andra orsaker, exempelvis barn som blir fysiskt misshandlade eller utsatta för andra typer 
av övergrepp. Barbro Metell m.fl. framhåller i sin studie om barn som bevittnat familjevåld 
från 2001 att små barn får ofta somatiska d.v.s. kroppsliga symptom medan äldre barn 
utvecklar flera olika typer av symtom. Det förekommer enligt Metell m.fl. även skillnader då 
det handlar om hur pojkar respektive flickor reagerar på upplevelserna. Flickor identifierar sig 
oftast med mamman och tenderar att ta avstånd från våldet. De utvecklar i sin tur ofta 
depressiva symtom samt svag självkänsla och agerar med inåtvändhet. Pojkar tenderar 
tvärtemot att identifiera sig med pappan. De tar oftast ställning för våldet och utvecklar i sin 
tur ett aggressivt beteende vilket märks utåt.  
 
Enligt Socialstyrelsen (a.a.) påverkas relationen till båda föräldrarna på olika sätt. Barnen 
utvecklar ofta dubbla känslor gentemot föräldrarna och visar stor lojalitet samtidigt som de 
känner en besvikelse gentemot dem. Mot pappan/förövaren blir känslorna enligt Birgitta 
Bergmark och Gunilla Hamne Lundberg, som år 1995 sammanfattat sina kunskaper om barn 
till kvinnor som misshandlas av sina män, många gånger ambivalenta och fyllda av både 
rädsla och längtan eftersom mamman även visar dubbla känslor gentemot honom. Barnen 
tycker oftast synd om mamman som blir slagen och försöker skydda henne samtidigt som de 
är besvikna på henne eftersom hon inte kan skydda dem från våldet. Barn i utsatta familjer 
känner sig enligt Hindberg (a.a.) ofta utlämnade och maktlösa och tenderar att ta på sig skuld 
för föräldrarnas problem. Många barn upplever även att de är orsak till våldet och att det 
därmed är deras ansvar att stoppa det. Situationen blir många gånger obegriplig för de flesta 
av barnen. Barnen har ofta svårt att förstå hur allvarlig situationen är eftersom våldet 
normaliseras bl.a. genom att det förnekas och bagatelliseras av föräldrarna. Barn i utsatta 
familjer lever sammanfattningsvis med enorma skuldkänslor och bär på en ständig rädsla och 
oro. Våldet är en stor hemlighet inom familjen och barnen har lärt sig att inte tala om det. De 
är därför ofta mycket tysta och vill hålla våldet fördolt med rädsla för att inte splittra familjen 
och hamna i lojalitetskonflikt med föräldrarna.  
 
Starka minnesbilder av upplevelserna finns hos ett flertal barn kvar under lång tid framöver, 
vilket Kerstin Almqvist och Sören Jansson redogör för i sin studie från 2004 kring barn som 
utsätts för att bevittna familjevåld. Negativa psykologiska långtidseffekter av händelserna 
kvarstår enligt författarna ofta även in i vuxenlivet. Svårighetsgraden av övergreppen tycks 
dock inte vara avgörande för hur allvarliga effekterna blir utan beror på barnets förmåga och 
möjligheter att bearbeta upplevelserna. En gemensam sammanfattning som de flesta av 
författarna tar upp är betydelsen av att få bearbeta upplevelserna för att inte mönstret ska 
upprepa sig senare i livet.  Det viktigaste för de utsatta barnen är enligt Katarina Weinehall 
som år 1997 utfört studien Att växa upp i våldets närhet vilken bygger på intervjuer med barn 
och ungdomar som bevittnat familjevåld, att få bearbeta och tala om det upplevda. Om de inte 
får möjlighet till detta är det stor risk att mönstret upprepas vidare in i vuxenlivet. Weinehall 
menar även att det finns risk för att problematiken genomsyrar samtliga framtida relationer för 
barn som upplevt våld i hemmet. Givetvis är alla barn unika och reagerar på olika sätt vilket 
de flesta av författarna understryker och en del av barnen klarar sig trots de traumatiska 
upplevelserna relativt bra utan särskilda skador och men.   
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2. MATERIAL OCH METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts i uppsatsen. Avsnittet återger hur 
uppsatsarbetet har genomförts från insamling av material, varav bl.a. skapande av kontakt 
med intervjupersonerna, till resultatredovisningen av intervjupersonernas citat och slutligen 
genomförandet av analysdelen. Även de etiska aspekterna och validitetsfrågan återfinns i 
detta avsnitt. 
 
2.1 Metodval 
Denna uppsats är uppbyggd utifrån en kvalitativ metod eftersom huvudpunkten handlar om att 
ta del av behandlingspersonalens erfarenheter och uppfattningar kring arbetet med utsatta barn 
genom intervjuer. Enligt Kvale (1997) är kvalitativ forskning lämplig då man vill få en 
djupare bild av de intervjuades kunskaper och upplevelser samt när man har som avsikt att 
tolka deras mening och uttrycka handlingar från de intervjuades eget perspektiv. En kvalitativ 
metod kan därmed anses vara bäst lämpad för att uppsatsens syfte ska kunna nås och för att 
frågeställningarna ska kunna besvaras eftersom det handlar om att just fånga 
behandlingspersonalens uppfattningar samt uttrycka handlingar och händelser utifrån deras 
eget perspektiv. När det gäller vetenskapsfilosofisk position har det hermeneutiska 
perspektivet varit utgångspunkt för studien eftersom meningen är att omskriva och tolka den 
information som tillhandahålls under intervjuerna till texter. Hermeneutiken har i enighet med 
Kvale fokus på förståelsen av en texts mening där syftet är just att få fram en giltig och 
gemensam förståelse av texternas betydelse. Den hermeneutiska cirkeln innebär att textens 
mening sker i en process där enskilda delar eller delarnas mening formas av hur man som 
forskare förstår den helhetliga textens mening. 
 
Uppsatsarbetet har både en deduktiv samt en induktiv ansats med fokus på den deduktiva 
eftersom det inledningsvis har utgåtts ifrån vad forskningen uppger angående 
behandlingsarbete med barn som bevittnat familjevåld i olika teman innan frågeställningarna 
till uppsatsen utformades. När det gäller barnperspektivet är ansatsen mer induktiv eller 
explorativ då det som efterforskas är behandlingspersonalens uppfattningar kring begreppet 
utan några förbestämda förklaringsförsök (Kvale, 1997). 
 
2.2 Urval 
Det finns ett tiotal verksamheter runtom i landet som bedriver behandling för barn som 
bevittnat familjevåld utifrån olika arbetsmodeller och metoder. Via ett strategiskt urval har det 
valts ut fyra verksamheter som arbetar utifrån så olika metoder som möjligt för att sedan 
kunna ta del av behandlingspersonalens erfarenheter och uppfattningar kring sitt arbete och 
jämföra om deras uppfattningar kring arbetet skiljer sig åt nämnvärt. Ett strategiskt urval är 
enligt Halvorsen (1992) ett icke slumpmässigt urval som huvudsakligen används vid 
kvalitativa studier för att få variation i svaren från de man intervjuar. Avsikten är inte att 
erhålla representativitet utan att få kvalitativ information utifrån intervjuerna. Eftersom de 
fyra utvalda verksamheterna arbetar utifrån olika behandlingsmetoder föreföll det extra 
intressant att jämföra just dem och se om behandlingspersonalens erfarenheter och 
uppfattningar skiljde sig åt anmärkningsvärt. Det fanns även ett intresse av att intervjua 
personer som kunde tänkas ha gedigna kunskaper inom det område som var avsett att studera. 
Ett strategiskt urval är enligt Halvorsen även bra att tillämpa när man eftersträvar kvalité på 
efterfrågad information vilket jag i detta fall hade för avsikt.  
 
Vetskap om olika verksamheter som arbetar med barn som bevittnat familjevåld anskaffades 
via Socialstyrelsens rapport När mamma blir slagen från år 2005. Tre olika verksamheter 
valdes inledningsvis ut och kontakt etablerades med intervjupersonerna via telefon. Till en 
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början var det sex behandlare vid de tre olika verksamheterna som var villiga att ställa upp på 
intervju. Två av intervjupersonerna fick dock förhinder vilket ledde till att det kontaktades 
ytterligare en verksamhet för att få större bredd vid intervjuerna. Det blev slutligen totalt fem 
behandlare som intervjuades vid fyra olika verksamheter därav tre enskilda intervjuer samt en 
gruppintervju med två behandlare. Intervjupersonerna har arbetat vid respektive verksamhet i 
minst fem år, fyra av dem har socionomutbildning medan en har bl.a. beteendevetenskaplig 
utbildning och alla är kvinnor mellan åldrarna 35-55. Avsikten var inledningsvis att enbart 
utföra enskilda intervjuer med sex behandlare vid tre olika verksamheter men den begränsade 
tiden och de ekonomiska aspekterna bidrog till att det inte blev möjligt att genomföra.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Uppsatsens teoretiska del består av litteratur och forskning kring behandling av barn som 
bevittnat familjevåld samt barnperspektiv ur olika synvinklar. Uppsatsens empiriska del med 
resultatredovisning och analys består av kvalitativa intervjuer med fem behandlare vid de fyra 
olika verksamheterna. Med anledning av ovanstående har det använts både sekundär- och 
primärdata vid datainsamlingen (Halvorsen, 1992).  
 
De sekundärdata som främst har använts är diverse litteratur, böcker, artiklar och forskning 
kring ämnet som har kunnat besvara uppsatsens frågeställningar på ett tillfredställande sätt. 
De primära datainsamlingsmetoder som har använts är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 
utifrån en utarbetad intervjuguide vilket innebär att det varken är strängt strukturerade 
intervjufrågor eller helt öppna frågor. Intervjuer är i enighet med Kvale (1997) ett självklart 
val vid kvalitativ metod då man önskar få fram behandlarnas erfarenheter och upplevelser 
kring ämnet. Intervjun har omfattat olika teman med samma typer av öppna frågor som har 
ställts till samtliga intervjupersoner för att senare kunna följa upp och jämföra deras svar. 
Intervjuerna har utförts på respektive intervjupersons arbetsplats vilket enligt Kvale är av 
betydelse eftersom intervjupersonerna då kan känna sig mer avslappnade men även då man 
som forskare inte bara får muntlig information utan även mimik och kroppsspråk att utgå 
ifrån.  
 
2.4 Tillvägagångssätt 
Då det handlar om litteraturgenomgång har det inledningsvis genomförts en litteratursökning 
för att få fram relevant litteratur och forskning kring ämnet. Databaserna som använts är 
LIBRIS, Artikelsök, Academic search elite, Psychinfo, Eric och Social services abstracts. De 
sökord som använts är bl.a. familjevåld, kvinnomisshandel, barn, bevittna, barnperspektiv 
samt ”domestic violence” i olika kombinationer och det uppgavs att det önskades litteratur 
utgiven från och med år 1995. Den största delen av den forskning som efterfrågades gick att 
erhålla och en hel del litteratur fanns, inledningsvis ca 45 träffar, som allmänt illustrerade 
ämnet barn och familjevåld. Därefter gicks all litteratur igenom för att få fram det som bäst 
belyste ämnet behandling av utsatta barn. Sedan strukturerades och sammanfattades det mest 
relevanta under avsnittet teoretiska perspektiv.  
 
Intervjuerna påbörjades då tillräckliga kunskaper ansågs ha inom ämnet. En intervjuguide 
som baserades på uppsatsens syfte samt den utvalda litteraturen och forskningen utarbetades i 
enighet med Kvale (1997) utifrån följande problemområden: allmänt om behandling av barn 
som bevittnat familjevåld, arbetsmodeller och metoder, etablerande av kontakt, behandling av 
barn och föräldrar enskilt eller gemensamt, skillnader i behandling beroende på ålder eller 
kön, avslutande av behandling, vad behandlare bör ha i åtanke samt barnperspektiv utifrån 
olika synvinklar (se bilaga med intervjuguide). Intervjuguiden användes sedan som stöd vid 
intervjuerna för att underlätta och inte riskera att missa viktiga frågor för studien. Intervjuerna 
utfördes vid de olika verksamheterna och det användes bandspelare efter godkännande från 
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intervjupersonerna för att minska risken för att försumma betydelsefulla delar och för att 
senare underlätta inför bearbetningen av materialet. Längden på intervjuerna varierade något 
och tog mellan ca 40-60 minuter och atmosfären var lugn och avslappnad vid varje 
intervjutillfälle.  
 
2.5 Analysmetod och bearbetning 
Avsikten med uppsatsen är i enighet med Kvale (1997) att erhålla beskrivningar av de 
intervjuades erfarenheter och uppfattningar kring arbetet med utsatta barn med ändamål att 
tolka och förstå deras meningar. Det handlar vidare om att få fram de intervjuades 
verklighetsuppfattning av problematiken genom att tolka utsagorna utifrån valda teoretiska 
referensramar. Analysen av det insamlade materialet har utgått från ett hermeneutiskt 
förhållningssätt eftersom fokus vilar på förståelsen av en texts mening med syfte att få fram 
en giltig och gemensam uppfattning av textens innebörd. Den hermeneutiska tolkningen går ut 
på att få fram helheten och delarna i materialet och det har därmed gjorts både en del- och en 
helhetstolkning av de olika temana som studien fokuserar på. Analysen handlar 
sammanfattningsvis om att genom en helhetsbeskrivning öka förståelsen för de studerade 
verksamheterna med dess behandlingsmetoder och personalens uppfattningar kring arbetet 
med barn som bevittnat familjevåld.  
 
Efter utförandet av intervjuerna skrevs dessa ordagrant ut och lästes noga igenom. 
Verksamheternas och behandlarnas namn har fingerats och de intervjucitat som används i 
resultatdelen har justerats språkligt för att underlätta läsningen. Intervjupersonerna fick 
möjlighet att läsa igenom sina svar för att kunna justera, lägga till eller ta bort vid önskemål 
vilket tre av dem gjorde. Det har därefter använts meningskoncentrering som analysmetod av 
det insamlade intervjumaterialet. Intervjuutsagorna har därmed koncentrerats så att de mest 
relevanta delarna av citaten har omformulerats till kortare meningar och formuleringar. 
Intervjucitaten strukturerades och kategoriserades således inom åtta olika huvudteman utifrån 
valda teoretiska referensramar: allmänt om behandling av barn som bevittnat familjevåld, 
arbetsmodeller och metoder, etablerande av kontakt, behandling av barn och föräldrar enskilt 
eller gemensamt, skillnader i behandling beroende på ålder eller kön, avslutande av 
behandling, vad behandlare bör ha i åtanke samt barnperspektiv utifrån olika synvinklar. 
Intervjucitaten redovisas till att börja med i avsnittet resultatredovisning och därefter tolkas de 
i följande analysavsnitt utifrån de utvalda teoretiska perspektiven. De olika huvudtemana 
följer därmed uppsatsens samtliga avsnitt: teoretiska perspektiv, resultatredovisning samt 
analys (Kvale, 1997).  
 
2.6 Etiska överväganden 
Kvale (1997) tar upp olika etiska riktlinjer för undersökningar som baseras på kvalitativa 
intervjuer. Enligt Kvale är det viktigt att etiska begrundanden genomsyrar hela 
forskningsprocessen vilket man som författare bör försöka att ha i åtanke. Det har 
inledningsvis funderats över fördelarna med undersökningen, vad den kan bidra till och vilka 
kunskaper den kan ge samt för vem och vilka undersökningen kan vara intressant. Det hade 
varit intresseväckande att utföra respondentintervjuer med barn som deltagit i behandling vid 
någon av de undersökta verksamheterna för att få ta del av deras egna erfarenheter och 
upplevelser av behandlingsinsatserna. Enligt forskningsetiska skäl uteslöts dock det i ett tidigt 
skede i enighet med Kvale.  
 
Det togs även hänsyn till en del etiska aspekter när det gällde intervjusituationen med 
behandlarna vid de olika verksamheterna. Det inspelade materialet har hanterats med 
försiktighet och intervjuerna har vid utskriften kodats för att bibehålla informanternas 
anonymitet. Intervjupersonerna har dessutom haft möjlighet att ta del av sina svar för att 
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kunna justera vid önskemål. Intervjupersonerna har garanterats anonymitet så gott det går 
genom att bl.a. inte använda deras eller verksamheternas namn vid rapporteringen trots att det 
inte efterfrågades av dem. Citaten i resultatdelen har därmed fingerats genom att benämna 
intervjupersonerna och verksamheterna med siffror istället för deras verkliga namn. Det finns 
dock en medvetenhet om att det kan vara svårt att garantera full anonymitet beroende på att 
vissa läsare trots fingerade namn kan känna igen verksamheterna och intervjupersonerna. Det 
är däremot mycket liten risk för att de barn som intervjupersonerna berättat om under 
intervjuerna ska kunna kännas igen och identifieras (Kvale, 1997).  
 
2.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale (1997) förekommer det olika uppfattningar i frågan om man kan bedöma en 
kvalitativ uppsats utifrån begreppen validitet och reliabilitet som används för att diskutera 
verifiering vid en undersökning. Kvale understryker dock att frågan om verifiering bör 
uppmärksammas under hela forskningsprocessen samt att reliabilitets- och validitetsfrågan i 
flera skeden är sammankopplade. Det har i arbetet med denna uppsats jobbats för att 
tillfredställa en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 
 
Validiteten uppger huruvida metoden eller mätinstrumentet mäter det som avses dvs. om man 
undersöker det man vill undersöka, om insamlad data är typiska för det som avses beskrivas 
eller förklaras och om data ger en rättvis bild av det som undersöks. Validiteten i en kvalitativ 
undersökning hänger således ihop med relevansen i det data man samlat in. Om man anser sig 
ha vänt sig till den rätta målgruppen för att få rika beskrivningar och svar på sina 
frågeställningar kan man säga att validiteten i studien är förhållandevis hög men man kan 
däremot inte veta hur typiska informanterna är. Enligt Kvale (a.a.) ökar validiteten i 
undersökningen om intervjupersonerna får ta del av sammanfattningen av intervjusvaren för 
att kunna ändra eller lägga till vid önskemål vilket så även skedde. Om man slutligen anser att 
de använda metoderna och insamlad data har kunnat besvara syftet och frågeställningarna på 
ett adekvat sätt och om syftet och frågeställningarna har lyckats genomsyra uppsatsens olika 
delar kan arbetet bedömas ha hög validitet.  
 
Reliabiliteten fastställer metodens eller mätinstrumentens tillförlitlighet samt hur noga och 
trovärdigt mätinstrumentet kan anses vara bl.a. om man kan få samma resultat oberoende av 
vem som samlar in uppgifterna eller om man kan nå samma resultat om samma person samlar 
in data vid olika tillfällen. Med reliabilitet menas i detta fall hur tillförlitliga uppsatsens 
resultat och slutsatser är vilket innefattar på vilket sätt man har undersökt det man haft för 
avsikt att undersöka och om den insamlade informationen innehåller tillräckligga kvalitéer 
som gör en ingående förståelse av företeelsen möjlig. Kvale (a.a.) menar att intervjuaren är 
instrumentet vid studien och att en bra intervjuare ska vara kunnig inom ämnet. Därför har det 
innan utformandet av intervjufrågorna och utförandet av intervjuerna ordentligt lästs på inom 
ämnet för att således även sträva efter att öka reliabiliteten i undersökningen. Däremot finns 
det inga tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer vilket i sin tur kan sänka 
reliabiliteten.  
 
Enligt Kvale (a.a.) kan reliabiliteten även ökas genom att man använder bandspelare vid 
intervjutillfället vilket bl.a. minskar risken för exempelvis tolkningsfel eller minnesfel. Det 
har därför använts bandinspelningar vid intervjuerna vilket även underlättar bearbetning av 
intervjumaterialet. Det har utförts både enskilda intervjuer samt en pargruppsintervju. Kvale 
nämner att parintervjuer kan vara positiva då informanterna tillsammans kan utveckla sina 
tankar och formuleringar vilket så även skedde under intervjutillfället. Parintervjuer kan vara 
särskilt bra om informanterna är välbekanta med varandra då de kan stödja och stärka 
varandra under intervjun och ge varandra en känsla av trygghet. Dock kan de två 
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intervjupersonerna kontrollera varandra genom att rätta till eller lägga sig i vad den andra 
sagt.  
 
Intervjupersonerna informerades inledningsvis om delar av syftet med studien innan de 
beslutade sig för om de önskade delta eller ej vid intervjun. Därefter skickades 
intervjufrågorna till samtliga intervjupersoner så de kunde förbereda sig innan intervjutillfället 
vilket både kan ha för och nackdelar eftersom de då kan planera innan och inte enbart komma 
med spontana beskrivningar. Det har använts en väl genomarbetad intervjuguide med 
intervjufrågor som utarbetats i relation till tidigare forskning för att minska risken för att 
alltför olika frågor ställs till intervjupersonerna. Även ledande frågor har undvikits för att 
försöka att öka reliabiliteten. Det ska dock tilläggas att det kan vara svårt att helt undvika att 
ställa ledande frågor eller att undvika att styra in eller fylla i det som antas säga av 
informanterna om de exempelvis tvekar vid vissa frågor. Intervjupersonerna kan därmed ha 
blivit påverkade av intervjuaren vid intervjutillfället vilket i sin tur kan ha påverkat deras svar 
då de eventuellt svarat vad de förväntande att intervjupersonen ville höra. Vid första intervjun 
upptäcktes dessutom att några av intervjufrågorna gick in i varandra vilket ledde till 
upprepningar av vissa svar. Det var ibland även svårt att fokusera på vad intervjupersonerna 
sa eftersom det koncentrerades på att följa intervjuguiden vilket troligtvis hade underlättat om 
man inte varit ensam. Det har sammanfattningsvis försökts att uppfatta vilka kvalitéer 
undersökningspersonen förmedlar genom att försöka förstå utsagorna under intervjuerna.  
 
Det har bl.a. strävats efter att återge en noggrann metodbeskrivning där tillvägagångssätt vid 
bl.a. datainsamling, intervjutillfälle och analysskede har försökts att tydliggöras. Enligt Kvale 
(a.a.) stärks reliabiliteten vid en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet då det i princip blir 
möjligt för en annan forskare att utföra samma studie. Kvale påpekar dock att det vid en 
kvalitativ undersökning är svårt, om inte omöjligt, att lyckas få fram exakt samma resultat 
även om man har haft exakt samma tillvägagångssätt. Det är däremot möjligt att följa 
undersökningen och instämma eller ifrågasätta tolkningen av datamaterialet. Eftersom 
tolkningarna som har gjorts utifrån intervjupersonernas citat redovisas öppet kan läsaren 
därmed även avgöra om tolkningarna är rimliga och då många citat har använts ökas även 
läsarens möjligheter att bedöma tolkningarna. Genom detta kan man sammantaget försöka 
stärka studiens validitet och trovärdighet. Syftet med uppsatsarbetet är sammanfattningsvis 
inte att kvantifiera kunskaper eller att söka generaliserbarhet. Generalisering av resultaten är 
således inte det viktiga i denna studie utan det handlar om att beskriva intervjupersonernas 
individuella berättelser om sina erfarenheter och upplevelser av arbetet med utsatta barn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
I detta avsnitt som utgör den teoretiska delen i uppsatsen kommer litteratur och forskning 
kring behandling av barn som utsatts för att ha bevittnat våld att redovisas i olika teman och 
rubriker. Den litteratur och forskning som sammanställts och används utgår från olika 
författare och forskare inspirerade av diverse teoretiska utgångspunkter som berör mina 
frågeställningar. Avsnittet består även av barnperspektivet där begreppet definieras utifrån 
olika utgångspunkter och teoretiska synvinklar. Den aktuella forskningen samt 
barnperspektivet kommer att användas som teoretiska utgångspunkter vid kommande 
analysdel under samma teman och rubriker som i detta avsnitt. 
 
3.1 Allmänt om behandling av barn som bevittnat familjevåld  
De flesta barn som har utsatts för att bevittna våld i hemmet är enligt Socialstyrelsens rapport 
När mamma blir slagen (2005) i behov av bearbetning av upplevelserna för att 
fortsättningsvis kunna utvecklas gynnsamt. Många barn utvecklar symtom i olika 
omfattningar som kräver olika typer av behandlingsinsatser. Gemensamt för alla barn som 
bevittnar familjevåld är att det är en allvarlig riskfaktor att fortsätta uppleva våldet. Det finns 
enligt Socialstyrelsens rapport Barn i skuggan av våldet (2002) få kontrollerade studier om 
effekterna av olika typer av behandlingsprogram som används för barn som bevittnat 
familjevåld. Christer Bjälke m.fl. vidhåller i sin rapport Vårdprogram vid barnmisshandel 
från 2004 att underlaget för beprövade behandlingsmetoder för utsatta barn är bristfälligt och 
behöver bli föremål för metodutveckling genom forskning och utvärdering.  
 
Socialstyrelsen (2002) menar att utgångspunkterna vid behandling av utsatta barn är att hela 
familjen är i behov av både praktisk, medicinsk och terapeutisk hjälp och att samverkan 
mellan olika instanser som exempelvis polis, sjukvård, socialtjänst och skola är av stor vikt. 
Enligt Almqvist och Jansson (2004) fungerar samverkan mellan de olika instanserna dock 
bristfälligt i nuläget. Författarna påpekar vidare att samarbetet mellan sjukvård, socialtjänst, 
polis och åklagarväsende måste förbättras och att personal vid de olika instanserna måste bli 
bättre på att kunna identifiera och uppmärksamma utsatta barn. Det krävs enligt Almqvist och 
Jansson ökad kunskap inom ämnet hur familjevåld påverkar barn med barns utsatthet och 
barns behov men det krävs även nya sätt att arbeta vid de olika instanserna för att en 
förbättring ska åstadkommas. Positiva initiativ hos ansvariga och beslutsfattare, tid och 
kunskap bland berörd personal och samarbete mellan instanserna är sammanfattningsvis 
enligt Arnell och Ekbom (1999) viktiga hörnstenar som behövs för att kunna erbjuda ett bra 
stöd till utsatta barn.  
 
Enligt några av författarna, bl.a. Almqvist och Jansson (a.a.) och Socialstyrelsen (a.a.), är det 
primära att till en början skydda barnet och erbjuda en trygg vardagsmiljö så fort som möjligt. 
Enligt Bjälke m.fl. (a.a.) bör det alltid inledningsvis göras en bedömning av 
behandlingsbehovet där all insamlad information från samtliga myndigheter ska användas 
som underlag. Meningen är att barnets totala livssituation ska belysas för att adekvat 
behandling ska kunna erbjudas. Bjälke m.fl. menar att en viktig förutsättning för en resultatrik 
behandling är att barnet garanteras pålitliga vuxna som kan erbjuda trygghet. Det bör finnas 
en balans mellan att förhindra att barnet utsätts för upprepat våld och relevant behandling för 
att insatserna ska vara till så stor nytta som möjligt. Barnet bör erbjudas krissamtal så nära 
händelsen som möjligt eftersom det ger barnet en omedelbar lättnad och underlättar för vidare 
bearbetning. Krissamtalen skall även kombineras med en symtombedömning eftersom 
posttraumatiska symtom är vanligt förekommande hos utsatta barn. De barn som har behov av 
barnpsykiatrisk behandling skall kunna erbjudas det. En viktig del av den inledande 
behandlingen är att barnet får möjlighet att berätta om, utrycka samt bearbeta tankar och 
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känslor kring upplevelserna. Vissa barn är även i behov av ytterligare behandling och det är 
särskilt viktigt att uppmärksamma de barn som fortsätter att visa symtom trots att våldet 
upphört eftersom de kan vara i behov av professionell hjälp under lång tid framöver. Det är 
enligt bl.a. Bjälke m.fl. (a.a.) och Socialstyrelsen (a.a.) angeläget att barnet erbjuds en lång 
behandlingskontakt eftersom det tar tid och kräver förtroende innan barnet kan och vågar 
förstå, öppna sig och beskriva vad som hänt. Vid kortare behandling är risken stor att 
misshandelsproblematiken bagatelliseras eller inte nämns alls och på så sätt blir ineffektiv.  

 
Metell m.fl. (2001) menar att en viktig del av den inledande behandlingen är att barnet får 
berätta om, utrycka samt bearbeta tankar och känslor kring upplevelserna. Det har 
inledningsvis även stor betydelse att någon vuxen utomstående ger barnet möjlighet att i detalj 
gå igenom händelserna för att minska omedelbara konsekvenser av traumat. Detaljerade 
beskrivningar kan visa vem barnet omedvetet identifierar sig med eftersom barnet tenderar att 
identifiera sig med antingen offret, gärningsmannen eller hjälparen. En uppgift är därefter att 
stödja barnet att skilja ut sig själv från identitetsobjektet. Det är enligt Metell m.fl. även 
viktigt hjälpa barnet med att uttrycka vem de ser som ansvarig för våldet och hur det kunde 
uppstå. Barnets inre handlingsplan ska med hjälp av detta försöka bearbetas för att barnet ska 
kunna avlastas från ansvar över våldet. Barnet kan även behöva hjälp med att skilja fantasi 
från verklighet, särskilt då det handlar om yngre barn. 
 
3.2 Olika arbetsmodeller och metoder  
Det finns enligt Socialstyrelsen (2005) ett antal olika arbetsmodeller och metoder som 
används inom arbetet med barn som bevittnat familjevåld. De olika metoderna har inslag från 
bl.a. kris- och trauma teori, systemteori samt psykodynamiska teorier. Arbetsmetoderna 
skiljer sig delvis beroende på i vilket skede barnet erbjuds behandling och är ofta mer inriktat 
på kris- och traumabearbetning under det akuta skedet. Behandling kan ske med föräldrarna 
och barnet gemensamt eller individuellt, av mamman och barnet tillsammans eller av barnet 
enskilt. Behandling av barnet kan också ske antingen individuellt eller i grupp och 
Socialstyrelsen (2002) påvisar många fördelar med att erbjuda barnen gruppbehandling. 
Närvaron av andra barn som upplevt liknande händelser underlättar kontakten med 
behandlaren och hjälper barnet då det gäller att möta en ny situation. Förekomsten av andra 
barn ger ett större utrymme för reflektioner och fler möjligheter till olika reaktioner. Barnet 
kan i gruppen välja att dra sig undan men ändå ta del av vad som sker genom att lyssna på och 
iaktta de andra. Barnet utvecklas med stöd av andra gruppmedlemmars bidrag av erfarenheter 
och kunskaper. Känslan och upplevelsen av att vara annorlunda och udda minskar då barnet 
får möta andra som varit med om samma saker. Gemensamma mål vid både individuell- och 
gruppbehandling är bl.a. att underlätta för öppna samtal om barnets upplevelser av våldet samt 
att hjälpa barnet att hantera sina känslor och att minska symtomen.  
 
Nedan ges en beskrivning av några vanligt förekommande modeller som enligt 
Socialstyrelsen (2005) används vid behandlingsarbete med barn som utsatts för att ha 
bevittnat familjevåld. De vanligaste metoderna som används inom de olika verksamheterna 
runtom i landet är bl.a. Trappanmodellen, Children are people too samt nätverksarbete med 
nätverksterapi. Socialstyrelsen uppger vidare att de gemensamma målen för de olika 
behandlingsmetoderna är att barnet ska få gå igenom sina upplevelser, tankar och känslor i en 
trygg och lugn miljö. Metoderna har även som syfte att ge barnen möjlighet att bearbeta vad 
de varit med om, att undanröja hinder för barnen så deras utvecklingsmöjligheter inte 
inskränks samt att ge kunskaper om att barnens reaktioner är naturliga samt att lyfta fram och 
tillåta olika känslor inför våldet.  
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• Trappanmodellen 
Trappanmodellen är en arbetsmodell som innehåller individuella krissamtal i tre steg. 
Modellen har utvecklats av Rädda barnen i samarbete med bl.a. Arnell och Ekbom (1999) och 
används vid ett flertal verksamheter runtom i landet sedan några år tillbaka. Trappan kan 
beskrivas som ett psykosocialt arbete där man måste beakta både barnets och familjens sociala 
och psykologiska situation. Arbetssätet bygger på strukturerade samtal och uppgifter som är 
anpassade efter barnets ålder. Syftet med samtalen är att barnet stegvis ska förmås att tala om 
våldet och upplevelserna. Det första steget är att etablera en god kontakt mellan behandlare 
och barnet genom flera samtal. Det andra steget är att rekonstruera våldshändelserna med 
hjälp av barnets berättelser och tillgänglig fakta. Det tredje och sista steget handlar om att 
försöka få barnet att förstå vad som händer då man är med om traumatiska händelser och vilka 
reaktioner som är vanliga. Samarbete mellan föräldrar och barn eftersträvas och föräldrarna 
bör finnas med i arbetet så gott det går att etablera en samarbetskontakt mellan dem. Barnets 
rätt att få stöd är dock det viktigaste och ska därmed prioriteras högst (Socialstyrelsen, 2005).  
 

• Children are people too 
Children are people too hör till Minnesotamodellens barngruppsverksamhet och har inspirerat 
bl.a. Ersta vändpunkten som började med gruppverksamhet för barn till alkoholmissbrukare år 
1989. Ersta vändpunkten har i sin tur inspirerat andra verksamheter runtom i landet som 
arbetar med barn som bevittnat familjevåld. Arbetsmodellen har en bred teoretisk bas och 
innehåller bl.a. ett familjesystemiskt tänkande. Syftet är att ge kunskaper om våldet till hela 
familjen samt att hjälpa barnet att berätta om händelserna och bearbeta våldsupplevelserna. En 
inledande del är att motivera mamman till att ge barnet tillåtelse att släppa på 
familjehemligheten. Behandlingen går delvis ut på att kunna ge barnet känslomässigt stöd 
genom att prata om upplevelserna, att stärka barnets självförtroende genom lekar och 
övningar, att poängtera att det ej är barnets fel samt visa att det finns andra barn i samma 
situation. Samtalen bedrivs både individuellt och gemensamt med familjemedlemmarna 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 

• Nätverksarbete 
Nätverksarbete med nätverksterapi har utvecklats under de senaste åren och används ibland 
vid arbetet med barn och familjevåld. Modellen har som mål att bl.a. identifiera formella och 
informella sociala nätverk, utvidga dem och mobilisera dem till hjälp för barnet. Tanken är att 
skapa ett ömsesidigt beroende mellan barnet och andra personer inom nätverket. Barnet ska få 
förståelse för att det inte är ensamt och kunna lämna en position av ansvarstagande i familjen 
för att istället erbjudas avlastning av andra inom nätverket. Syftet med samtalen är att 
förbättra barnets situation genom att stärka föräldrarna och därför deltar alltid en förälder vid 
samtalen. Barnet får bl.a. rita nätverkskartor och prata om relationerna till personerna inom 
nätverket (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Även Metell m.fl. (2001) har efter kunskaper av eget behandlingsarbete med utsatta barn 
utvecklat en behandlingsmodell som är en kombination av psykoterapeutisk och 
psykopedagogisk behandling. Författarna har inspirerats av och utvecklat sin metodik efter 
bl.a. Leira Halldis giltiggörande spiral (Halldis, 1989) samt Atle Dyregrovs kris- och trauma 
teori (Dyregrov, 1997) m.fl. Modellen inriktar sig främst till mamman och barnet och 
omfattar bl.a. individuell kris- och traumabearbetning. Behandling av hela familjsystemet 
erbjuds även och en ambition är att få med pappan till gemensamma samtal. Modellen 
innefattar i ett senare skede även gruppbehandling tillsammans med andra barn. Ett mål är att 
våldet ska kunna synlig- och giltiggöras för att barnet ska förmå att prata om sina 
erfarenheter. Erkännande och insikt om det inträffade är således ett viktigt steg på vägen. 
Behandlingen bör enligt Metell m.fl. innehålla olika övningar för att träna barnets förmåga att 
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identifiera, kontrollera och uttrycka sina känslor eftersom många utsatta barn har stora 
svårigheter med det. Det är viktigt att barnet får kontroll över och lär sig uttrycka ilska. Det 
kan ske genom övningar i att kommunicera på olika sätt. Ett centralt moment i behandlingen 
är att barnet i sin egen takt vågar börja tala om upplevelserna, beskriva vad det utsatts för 
samt uttrycka olika känslor och reaktioner till följd av upplevelserna. Ett annat viktigt inslag i 
behandlingen är att barnet lär sig undvika risksituationer, sätta gränser och utveckla strategier 
för att skydda sig själv i framtiden (Metell m.fl., 2001).  
 
3.3 Etablerande av kontakt med utsatta barn 
Barnets behov av hjälp och stöd kan i enlighet med Socialstyrelsen (2005) uppmärksammas 
på olika sätt. Barnet kan aktualiseras i det akuta skedet genom att exempelvis polis eller 
sjukvård uppmärksammat barnet eller att mamman söker skydd och stöd hos kvinnojouren. 
Därefter kan barnet vidare förmedlas till socialtjänst eller BUP. Det kan även vara någon av 
föräldrarna som själva söker hjälp för barnet vid någon av ovanstående instanser. Äldre barn 
kan själva, via stöd av exempelvis lärare eller skolkurator, komma i kontakt med olika 
verksamheter som arbetar med utsatta barn och ungdomar. Vissa verksamheter bedriver 
dessutom uppsökande arbete och får via samarbete med andra myndigheter kännedom om 
utsatta barn. De kan därefter erbjuda barnet stöd eller förmedla vidare till andra verksamheter 
som arbetar med behandling av utsatta barn.  
 
Förhoppningen är, enligt bl.a. Metell m.fl. (2001) att utsatta barn ska kunna uppmärksammas 
så nära inpå händelsen som möjligt och därefter kunna erbjudas adekvat hjälp efter behov. 
Ibland kan det dock ta tid och barnet kan ha levt med våldsupplevelser under en lång period 
innan det observeras vilket kan göra att normaliseringsprocessen försvårar inför behandling. 
Metell m.fl. påpekar även att vårdnadsfrågan ofta utgör ett hinder och bl.a. då barnet ska 
erbjudas behandling eftersom båda föräldrarna måste ge sitt samtycke om de har gemensam 
vårdnad. 
 
3.4 Behandling av föräldrar och barn enskilt eller gemensamt  
Flertalet studier (Almqvist och Jansson, 2004; Bjälke m.fl., 2004; Socialstyrelsen, 2005) 
påvisar att det bästa behandlingsresultatet uppnås om hela familjen deltar i behandling, 
antingen var och en individuellt eller barn och föräldrar gemensamt i olika stadier. Hindberg 
(1999) uppger dock att det i många fall är svårt att få till en behandling som innefattar både 
föräldrar och barn beroende på att det ofta ställs krav på att hela familjen ska delta eller att 
föräldrar som har delad vårdnad ska ge sitt medgivande. I de fall där pappan är förövaren och 
har delad vårdnad med mamman händer det ibland att han inte vill delta eller inte samtycker 
till att barnet går i behandling.  
 
Metell m.fl. (a.a.) understryker att det kan vara ett hinder för barnet om båda föräldrarna 
deltar vid behandlingen. Barnet kan känna sig hämmat och vågar då inte öppna sig och berätta 
om sina upplevelser och känslor. Hjälpen kan bli ineffektiv eftersom det även finns risk för att 
mannens dominans hotas om alla parter deltar under samtalet vilket medför fara för nya hot 
och nytt våld. Eftersom barnet ofta har ambivalenta känslor gentemot föräldrarna är det bättre 
att barnet inledningsvis erbjuds enskild behandling där barnet får möjlighet att bearbeta de 
dubbla känslorna innan föräldrarna deltar. Metell m.fl. anser vidare att alla parter 
inledningsvis bör få hjälp på varsitt håll och i ett senare skede eventuellt träffas gemensamt 
eftersom alla delar av behandlingen bör utgå från barnets behov. Även Arnell & Ekbom 
(1999) påpekar att det till en början är viktigt att inte behandla barn och föräldrar samtidigt 
eftersom bägge parter ofta är traumatiserade. Barnet riskerar att komma i skymundan av 
föräldrarnas problematik då barnet inte förmår att utrycka sig fritt.  
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3.5 Skillnader i behandlingsinsatser beroende på ålder eller kön 
En stor del av forskningen t.ex. Almqvist & Jansson (2004), Bjälke m.fl. (2004) samt 
Socialstyrelsen (2002) konstaterar att barn bör erbjudas behandling utifrån individuella 
egenskaper som exempelvis ålder, kön och förmåga eftersom utsatta barn påverkas och 
reagerar på olika sätt. För yngre barn kan det enligt Metell m.fl. (2001) behövas olika typer av 
lekmaterial för att de ska kunna uttrycka sig. Även förskolebarn har ett behov av att under 
behandlingen få leka, rita och måla för att på så sätt kunna utrycka sig och i viss mån ersätta 
samtalet. Målet med leken är även att kunna anknyta det symboliska materialet till barnets 
egen livssituation och därmed hjälpa barnet att berätta om upplevelserna. För äldre barn och 
tonåringar är det mer naturligt att använda samtal som medel i behandlingen eftersom äldre 
barn har ett stort behov av att själva få berätta om upplevelserna. 
 
Flickor och pojkar reagerar enligt ovanstående forskning ofta på olika sätt då de utsätts för 
våldsproblematik och övriga traumatiska händelser. Enligt bl.a. Socialstyrelsen (2005) görs 
dock inte större skillnader i behandlingsinsatserna beroende på könstillhörigheten. Pojkar och 
flickor behandlas oftast gemensamt i grupperna och erbjuds därmed samma möjligheter till 
bearbetning. Vid de enskilda samtalen följer man de olika modellernas faser vilka inte heller 
är anpassade efter könstillhörighet. Behandlingen bör enligt t.ex. Metell m.fl. (a.a.) och 
Socialstyrelsen (2002) sammanfattningsvis utgå ifrån varje enskilt barn med dess olika behov. 
Varje barn behöver bli bemött kognitivt och emotionellt utifrån sin egen förmåga. Barnet bör 
få hjälp med att försöka förstå sin livssituation och på så sätt även kunna reagera på den  
 
3.6 Avslutande av behandling  
Enligt en del av forskningen bl.a. Almqvist och Jansson (2004) och Socialstyrelsen (2005) 
påvisas att utsatta barn bör erbjudas en lång behandlingskontakt vid behov och att 
behandlingen således bör anpassas utifrån varje barns behov. Enligt Bjälke m.fl. (2004) är det 
dock få behandlare som beskriver när och på vilka grunder som behandlingen kan antas vara 
tillräcklig för barnet och kan avslutas. Bjälke m.fl. återger när man inom Ackermanmodellen, 
som används i behandlingsarbete av barn som har utsatts för psykiskt och fysiskt våld samt 
sexuella övergrepp, anser ett barn vara färdigbehandlat. Barnet kan i enighet med modellen 
sägas vara färdigbehandlat när det har någon i familjesystemet som vet vad som hänt och som 
det kan anförtro sig till, när barnet kan prata om en mångfald av känslor under och utanför 
behandlingen, när skolan fungerar och barnet presterar lika bra som innan samt när barnet är 
symptomfritt. Atle Dyregrov (1997) menar istället att trauman aldrig kan bli helt 
färdigbearbetade eftersom minnet ständigt lever kvar men blir mer och mer hanterbart med 
tiden. Dyregrov beskriver trots det ett trauma som färdigbehandlat när barnet klarar av att 
hantera de känslor som förknippas med de traumatiska minnena, när barnet kan kontrollera 
minnena istället för att bli styrd av dessa samt när den traumatiska händelsen har omvandlats 
till en sammanhängande berättelse med en början, mitt och slut, när barnets självkänsla är 
återställd och när viktiga relationer har återetablerats, när barnet utvecklat ett system av 
mening och tolkningar där traumat finns införlivat samt när barnets reaktioner på fysiologiska 
symtom ryms inom rimliga gränser och när barnet fått en tro på framtiden och en känsla av 
samband.  
 
3.7 Vad behandlare bör ha i åtanke vid arbete med utsatta barn 
Det är enligt Socialstyrelsen (2005) en svår uppgift att på ett professionellt sätt möta och 
hjälpa barn som har utsatts för att ha bevittnat familjevåld. Behandlare som arbetar med 
utsatta barn bör ha gedigna kunskaper inom ämnet barn och familjevåld och vara väl 
medvetna om de speciella anpassningar av metoderna som krävs vid behandling av utsatta 
barn. Det förekommer skillnader i hur man som behandlare bör bemöta barnet beroende på i 
vilket skede man kommer i kontakt med det. Man bör exempelvis till en början aktivt 
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fokusera på traumat om man möter barnet nära inpå händelsen. Socialstyrelsen påpekar även 
att den information som ges under behandlingen ofta behöver upprepas i början eftersom 
många barn har svårigheter att ta in och bearbeta det som sägs om de samtidigt är 
traumatiserade.  
 
Bjälke m.fl. (2004) menar att det är viktigt att som behandlare försöka bygga upp en 
terapeutisk allians med barnet genom att närma sig och engagera sig i barnets tillvaro. Barnet 
deltar oftast inte av egen vilja utan känner sig kanske tvingad eller rentav straffad till att 
medverka vilket i så fall gör behandlingen extra svår och tidskrävande. Barnet uppvisar ofta 
ett starkt motstånd till att öppna sig och dela med sig av svåra upplevelser. Kontinuitet och 
regelbundenhet är betydande vid behandlingen då barnet har en bristande tillit till 
omgivningen i allmänhet. Eftersom barnet i de flesta fall är oroligt för vad som kommer att 
hända efter avslöjandet om våldet är det viktigt att behandlaren steg för steg berättar om hela 
proceduren och försäkrar att avslöjandet inte kommer att skada barnet. Som behandlare måste 
man enligt Metell m.fl. (2001) bemöta barnet med respekt som det brottsoffer det är. Våldet 
måste synliggöras som en brottslig handling så barnet kan förstå att det inte är tillåtet och 
även för att barnet ska kunna uttrycka vem som är ansvarig för det inträffade. Enligt 
Socialstyrelsen (2002) upplever barnet ofta starka skuldkänslor som uttrycks på olika sätt hos 
olika barn. Behandlaren bör därför försöka övertyga barnet om att det är utan skuld samt att 
de eventuella känslorna av ilska eller sorg är befogade och normala. Som behandlare bör man 
även vara medveten om de dubbla känslor som barnet ofta har gentemot sina föräldrar och 
man bör även hjälpa barnet att bearbeta de motsägelsefulla känslorna. Behandlaren får således 
inte avfärda dessa ambivalenta uppfattningar utan måste förmedla barnet att de är vanligt 
förekommande.  
 
Barn har ofta svårt att öppna sig och våga berätta om sina upplevelser vilket enligt Metell 
m.fl. (a.a.) ställer stora krav på behandlaren att aktivt ha mod att ställa frågor. Författarna 
påpekar att de rätta frågorna måste ställas på ett sätt så att barnet förmår att berätta om 
upplevelserna. Frågorna bör vara direkta så det förmedlas att den som frågar är införstådd och 
engagerad i problematiken. Behandlaren måste även bekräfta barnets sätt att handskas med sin 
situation och med det mod som barnet visar när det vågar öppna sig och berätta för att stärka 
dess självkänsla. Socialstyrelsen (2005) påpekar även att det är viktigt att behandlaren delar 
och härbärgerar barnets traumatiska upplevelser och känslor samt normaliserar barnets 
reaktioner för att det inte ska känna sig avvikande och onormalt.  
 
Att visa uppmärksamhet och förmedla tilltro inför barnet är sammanfattningsvis enligt Metell 
m.fl. (a.a.) samt Socialstyrelsen (a.a.) avgörande för att en god behandlingskontakt ska kunna 
etableras. Behandlaren bör genom ett försiktigt bemötande skapa en trygg miljö så att barnet 
kan känna tillit och börja prata om sina känslor. Weinehall (1997) understryker att det är av 
stor vikt att behandlaren förmår att giltiggöra barnens erfarenheter och att man som 
professionell vågar fråga och orkar lyssna till barnens berättelser. Barnets upplevelser måste 
enligt Weinehall tas på mycket större allvar samt beaktas på rätt sätt och det är särskilt viktigt 
att barnet alltid får ett individuellt bemötande eftersom behoven skiljer sig åt i olika 
situationer.  
 
3.8 Barnperspektiv utifrån olika synvinklar 
Sverige är sedan år 1990 ansluten till FN:s barnkonvention och år 1996 tillsattes 
barnkommittén med huvudbetänkandet om barnets bästa i främsta rummet. Barnkonventionen 
ska, vilket Stefan Melin beskriver i sin bok Barnkonventionen i Svensk rätt från 2004, vara ett 
verktyg i arbetet med att gradvis förbättra barns villkor. Barnkonventionen är indelad i 13 
paragrafer samt 54 artiklar och innehåller även fyra grundprinciper där barnperspektivet 
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särskilt tydliggörs. Det rör sig om artikel 2 om förbud mot diskriminering, artikel 3 om 
barnets bästa i främsta rummet, artikel 6 om rätten till liv och utveckling samt artikel 12 om 
barn rätt att säga sin mening. Tillsammans utgör dessa fyra artiklar i enlighet med Andersson 
och Hollander (1996) grunderna i ett barnperspektiv.   
 
Barnkonventionen kan enligt Hindberg (1999) sägas fungera som vår tids samhälleliga 
barnperspektiv beroende på att den uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och 
ungdomar. Barnkonventionen ska enligt beslut av riksdag, landsting och kommun tillämpas 
inom all verksamhet som rör barn. Der finns, i artikel 19, klart uttalat att barn ska skyddas 
från fysiskt och psykiskt våld. Den huvudsakliga tanken är, vilket Metell m.fl. (2001) 
beskriver, att barnet är en fullvärdig människa med egna rättigheter. Deras intressen ska 
därmed skyddas och deras behov ska tillgodoses på samma sätt som vuxnas intressen och 
behov. Barn ska bli respekterade med de känslor de har och inte behöva skämmas eller 
hemlighålla dem. 
 
Begreppet barnperspektiv används idag mera allmänt inom olika områden. Begreppet är dock 
relativt vagt och tillskrivs olika innebörd beroende på vem som uttalar det. Det finns enligt 
Gunilla Halldén (2003) många olika definitioner på begreppet barnperspektiv. De olika 
definitionerna handlar dels om vuxnas perspektiv på barn men även om barns perspektiv på 
sin egna tillvaro. Perspektivet varierar beroende på det sociala, kulturella och historiska 
sammanhanget samt beroende på barnets olika roller. Halldén menar att begreppet 
barnperspektiv måste få vara mångtydigt men anser dock även att ett barnperspektiv måste 
innehålla barns perspektiv om vad barnen uttrycker och skapar. Barnperspektivet är 
sammanfattningsvis något mer än att återge barns perspektiv på olika fenomen.  
 
Barnperspektivet kan enligt Matilda Hazard och Helena Wallin (2004) urskiljas i fyra 
huvudkategorier; 1) samhällets barnperspektiv, 2) ett vuxet barnperspektiv, 3) barnets eget 
barnperspektiv, 4) ett professionellt barnperspektiv. Samhällets barnperspektiv innefattar de 
olika samhällenas generella syn på barnet och barnpolitiken som förändras över tid. Det 
vuxna barnperspektivet utgår ifrån de vuxnas syn på barnet och barndomen. Barnets eget 
barnperspektiv handlar om barnets egen syn på sin tillvaro. Det professionella 
barnperspektivet handlar om att kunna se, lyssna, synliggöra, tolka och förstå barnet. Det är 
dock enligt Hazard och Wallin det vuxna barnperspektivet som i huvudsak dominerar inom 
samhället och omedvetet styrs av subjektiva uppfattningar. När barnets bästa tolkas utifrån 
vuxnas intressen kan barnets villkor endast bedömas utifrån barnet som objekt och inte som 
subjekt. Teoretiskt sett kan även två synsätt om hur man uppfattar att barn ska ha rätt att 
uttrycka sin vilja urskiljas. Det ena synsättet utgår ifrån att barn liksom vuxna är kvalificerade 
att uttrycka sin vilja och besitter förmågan att bestämma i frågor som rör dem. Det andra 
synsättet utgår ifrån att barnets behov och önskningar bör skyddas av vuxna och därmed är det 
de vuxna som avgör om barnets kunskap är relevant.  
 
Melin (2004, s.13) beskriver hur barnkommittén sammanfattar barnperspektivet som begrepp;  

 
Vuxna ser barnet, lyssnar till det, strävar efter att förstå det, respekterar det som 
en individ med egna rättigheter och uppfattningar samt vidtar de åtgärder som 
bedöms vara till barnets bästa.  

 
Melin menar att ett barnperspektiv är att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel dvs. 
med barnets ögon. Det inte är tillräckligt att som vuxen enbart göra det som anses vara till 
barnets bästa utan att det handlar om att ta reda på hur barnet uppfattar och upplever sin 
situation. Barnet kan inte ha ett barnperspektiv eftersom det själv lever inom det. Att ha ett 
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barnperspektiv är enligt Melin att se barnet som expert på sin egen situation. Barnet ska 
därmed sättas i fokus. Den som har ett barnperspektiv kan sätta sig in i barnets situation och 
försöka förstå det. Melin påpekar dock att förståelse inte är det samma som acceptans 
eftersom det trots allt är den vuxne som i slutändan fattar de beslut som anses vara bäst för 
barnet och måste således även ansvara för beslutet.  
 
Barnperspektivet innebär enligt Hindberg (a.a.) att vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det 
och vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. Det medför enligt Hindberg även 
att lyssna till barnet och skaffa sig en egen uppfattning om det. Barnperspektivet innefattar att 
se med barns ögon och bedöma vad som är bäst för barnet i ett långsiktigt helhetsperspektiv. 
Det krävs då en förmåga att kunna identifiera sig med barnet. För Hindberg betyder begreppet 
barnperspektiv vidare att se och försöka förstå varje enskilt barn med hänsyn till dess ålder, 
kön, klass, etnisk tillhörighet och kulturell bakgrund men även att alltid se barnet i sitt 
sammanhang.  
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4. RESULTATREDOVISNING 
 
I detta avsnitt redovisas de intervjuer som genomförts under samma teman och rubriker som i 
det tidigare avsnittet teoretiska perspektiv dvs. allmänt om behandling av barn som bevittnat 
familjevåld, behandlingsmetoder och modeller, etablerande av kontakt med utsatta barn, 
behandling av föräldrar och barn enskilt eller gemensamt, skillnader i behandlingsinsatser 
beroende på ålder eller kön, avslutande av behandling, vad behandlare bör ha i åtanke vid 
arbete med utsatta barn samt barnperspektiv ur olika synvinklar. Avsnittet inleds med en kort 
presentation av de aktuella verksamheterna samt intervjupersonerna. Därefter redovisas 
intervjumaterialet genom citat från informanterna som i nästkommande avsnitt analyseras 
utifrån valda teoretiska perspektiv därav forskning kring behandling av barn som bevittnat 
familjevåld samt barnperspektiv. Studien omfattar fyra verksamheter och intervjuer har utförts 
med fem behandlare vid de olika verksamheterna. Det har utförts tre enskilda intervjuer samt 
en gruppintervju med två behandlare vid en av verksamheterna. De fyra verksamheterna är 
utspridda i olika kommuner runtom i landet och arbetar utifrån ifrån liknande 
behandlingsmetoder och modeller men har vissa skillnader i struktur och innehåll. 
Verksamheterna benämns som verksamhet 1, 2, 3 och 4. Intervjupersonerna benämns som 
behandlare 1, 2, 3a, 3b samt 4.  
 
Verksamhet 1 är en ideell förening som startade 1999 och har nio anställda som arbetar inom 
olika områden. Organisationen innefattar bl.a. kvinnojour med skyddat boende för kvinnor 
och barn. Pedagogiska samtal genomförs med barn inom boendet men även med barn utifrån. 
Verksamheten kommer i kontakt med ca ett hundratal barn varje år, både pojkar och flickor 
från spädbarnsålder till ca 15 års ålder (Hur de olika verksamheterna kommer i kontakt med 
barnen redovisas senare i detta avsnitt). Verksamhet 1 utövar bl.a. enskilda samtal för barn, 
samtal med mamma och barn samt gruppverksamhet för barn. Olika modeller som exempelvis 
Trappanmodellen och Children are people too används i arbetet med utsatta barn. 
Intervjuperson 1 är en kvinna i 50 års ålder med bl. a. beteendevetenskaplig 
utbildningsbakgrund som har varit med sedan starten och bedriver olika typer av samtal med 
både mamma och barn. 
 
Verksamhet 2 startade för 15 år sedan och tillhör bl.a. socialtjänstens råd och stödverksamhet 
som bedrivs i samarbete med kommunen och landstinget. Verksamheten har totalt 8 anställda 
vid olika delar som erbjuder stöd till barn och ungdomar som levt med olika typer av 
problematik. Den del som berör barn som utsatts för att bevittna familjevåld startade år 2000 
och har två anställda. Verksamheten erbjuder utsatta barn både individuella krissamtal utifrån 
trappanmodellen samt gruppsamtal med ca 8 barn per grupp som utgår från bl.a. Children are 
people too. Verksamheten behandlar ca 50 barn varje år, både flickor och pojkar i åldrarna 
mellan 4 och 20 år. Intervjuperson 2 är en kvinna i 50 års ålder som är utbildad socionom och 
har arbetat vid verksamheten sedan de startade med behandling för barn som bevittnat 
familjevåld och arbetar med både enskilda samtal och gruppsamtal för utsatta barn.   
 
Verksamhet 3 har funnits i 11 år och har 4 anställda som delvis arbetar med barn som utsatts 
för familjevåld. Verksamheten är en del av socialtjänsten och behandlar ca 50 barn varav både 
pojkar och flickor i åldrarna 6 till 20 år varje år. De anställda bedriver psykosocialt arbete 
med krisbearbetande samtal genom främst gruppsamtal men även en del enskilda samtal med 
utsatta barn förekommer. Intervjupersonerna 3a och 3b är båda kvinnor i 35-45 år ålder, båda 
är socionomer och har arbetat vid verksamheten i några år. De möter bl.a. barn som bevittnat 
familjevåld och arbetar utifrån olika modeller som tex. Trappanmodellen och Children are 
people too vid både grupperna och de enskilda samtalen.  
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Verksamhet 4 startade som ett samverkansprojekt år 1994 mellan några myndigheter i olika 
närliggande kommuner därav bl.a. socialtjänsten och kvinnojouren. Föräldrar och barn 
behandlades då var och en för sig inom olika grupper. Sedan 3 år tillbaka bedrivs även 
individuella krissamtal för barn som bevittnat familjevåld. Ca 10-15 barn, både pojkar och 
flickor i åldrarna fem till tretton år behandlas varje år. Verksamheten har 2 anställda som 
arbetar med krisbearbetande samtal utifrån Trappanmodellen. Intervjuperson 4 är en kvinna i 
45 års ålder som är utbildad socionom med steg 1 utbildning i familjeterapi. Intervjuperson 1 
har arbetat med insatser för barn som bevittnat familjevåld sedan 2003 och möter barnen i 
enskilda samtal.  
 
4.1 Allmänt om behandling av barn som bevittnat familjevåld 
Behandlare 1, 3a och 3b är varsamma med att benämna de insatser som de erbjuder till utsatta 
barn för regelrätt behandling. Behandlarna påpekar att de istället använder ord som 
exempelvis stöd eller hjälp till bearbetning för att beskriva sina arbetsuppgifter och att det mer 
handlar om det än om ingående behandling i jämförelse med exempelvis BUP:s (Barn- och 
ungdomspsykiatrin) arbetsinsatser. Behandlarna berättar vidare att behovet av insatser är 
individuellt och att vissa barn har behov av kortare eller längre behandling medan att en del 
barn även behöver stöd för resten av sitt liv. Behandlare 1 menar dessutom att det har större 
betydelse hur man reagerar på det upplevda än vad man i sak har varit med om.  
 

”Vi är varsamma med ordet behandling, vi säger att det är stöd istället efter behov. Vissa 
barn kräver fortsatt arbete och stöd för kanske resten av sitt liv. Jag tänker att det är inte 
hur vi har det när vi växer upp utan hur vi tar det.” (Behandlare1)  
 
”Vår verksamhet är ju ingen regelrätt behandling, det är en förebyggande verksamhet, en 
mer pedagogisk verksamhet med behandlande och terapeutiska  inslag” (Behandlare 3) 

 
Då behandlarna fick frågan om hur de bedömer resultaten av erbjudna insatser framkom det 
att verksamheterna inte har några särskilda sätt att mäta resultatet av de behandlingsinsatser 
som ges till utsatta barn. Verksamhet 2 och 4 håller däremot på att utveckla olika typer av 
utvärderingar och behandlare 2 påpekar även vikten av att kunna mäta resultaten av 
behandlingsinsatserna som erbjuds till barnen. Behandlare 1 menar att den feedback som ges 
av barnen är ett bra sätt att få reda på hur de uppfattar insatserna. Verksamhet 3 låter även 
barnen fylla i ett frågeformulär efter avslutad behandling för att få ta del av deras 
uppfattningar.  
 

”Utvärdering fås genom feedback av barnen. Vi är dåliga på att mäta resultat annars.” 
(Behandlare 1) 
 
”Vi har ingen utvärdering som vi är nöjda med. Vi håller på att jobba fram det, vi vill ha 
bra metoder för utvärderingar.” (Behandlare 2) 
 
”Vi har ju inte haft några utvärderingar som är av det mer kvalitativa slaget men vi 
försöker kombinera det.././.. vi har ju enkäter som varje barn får fylla i och ett 
avslutningssamtal.” (Behandlare 3b) 
 
”... vi har faktiskt ingen utvärdering. Vi träffar mamman och barnet tillslut och pratar om 
vad som hänt och vad barnet tycker och hur mamman ser på det. Vi håller däremot på att 
arbeta med att ta fram ett utvärderings projekt med allt vi gör på vår verksamhet.” 
(Behandlare 4)   
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När det handlar om själva mötena och samtalen med barnen är behandlarna samstämmiga om 
hur de uppfattar att barnen upplever insatserna. Alla behandlarna berättar att de flesta barn är 
väldigt öppna med vad de upplevt och att de ofta i ett tidigt skede berättar om sina upplevelser 
och känslor vare sig det handlar om enskilda samtal eller gruppsamtal. Behandlare 1 påpekar 
att det har stor betydelse vad man som behandlare ger för intryck till barnen och vad man 
själv uttrycker för hur mycket barnet vågar berätta samt att alla barn behöver och vill berätta 
om det upplevda. Behandlare 1 framhåller vidare att små barn ofta omvandlar mammans 
upplevelser till sina egna och att det har att göra med förnekelse som försvarsmekanism. 
Behandlare 3a och 3b beskriver även vad barnen säger om sina känslor i samband med olika 
typer av allvarliga våldshändelser och hot samt vad barnen har upplevt när de får frågan.  

 
”Förnekelse är vanligt bland barnen. Det finns de som sätter sig in i mammans situation 
och berättar vad mamman har gjort istället, de omvandlar mammans upplevelser till sina 
egna, ofta små barn. De flesta berättar ändå ohämmat beroende på vad jag uttrycker. Jag 
säger att jag förstår och att så kan det vara.././.. Alla barn har ett stort behov av att 
berätta men samtidigt en skyldighet att bevara familjehemligheten dock. Alla vill och 
behöver lätta på trycket….” (Behandlare 1) 

 
”När vi frågar dem vad som är våld så kommer alla olika begrepp fram beroende på 
olika åldrar. Det är väldigt mycket, både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, det är allt 
från att hota med slag, rösten eller sitt liv, att föräldern hotar att ta livet av sig. Många 
berättar att deras föräldrar har försökt ta livet av sig.” (Behandlare 3a)  
 
”Det är hot med alla möjliga tillhyggen, allt möjligt. Många berättar om sina syskon, de 
har sett våldtäkter. Ofta får det redan första gången berätta för de andra om varför de är 
här. De pratar mycket redan från början.” (Behandlare 3b)  
 

Behandlarna berättar om sina visioner och förhoppningar kring vad behandlingsarbetet ska ge 
utsatta barn. De är eniga om att de flesta barn som utsätts för att bevittna familjevåld har ett 
behov av att bearbeta sina upplevelser för att kunna gå vidare och utvecklas i positiv riktning 
och hoppas att alla barn ska kunna uppmärksammas och få hjälp. Flera av behandlarna 
påpekar även att de hoppas på att lagstiftningen ska ändras då de konstaterar att 
vårdnadsfrågan är ett stort problem eftersom de inte kan erbjuda barnen behandling om inte 
båda föräldrarna vid gemensam vårdnad ger samtycke. Behandlare 1 hoppas också på att 
slappheten hos många myndigheter ska försvinna. Även behandlare 2 menar att samarbetet 
mellan olika myndigheter bör förbättras för att kunna erbjuda barnen adekvat hjälp. 
Behandlare 4 beskriver vidare förhoppningen och vikten av att avlasta alla utsatta barn från 
skuldkänslor för att de ska kunna gå vidare.  

 
”Visionen är att vi i nästa generation kan slå igen alla kvinnojourer i landet. Att barn ej 
döms till umgänge med människor som är farliga. Ökad kunskap, att flatheten hos många 
myndigheter läggs åt sidan, mer ifrågasättande...” (Behandlare 1)  
 
”En förhoppning är att synliggöra barn och ungdomar i familjer med våldsproblematik 
och att erbjuda möjligheter att bearbeta traumatiska händelser och utarbeta rutiner för 
samarbete mellan myndigheter för att utveckla stöd för barn som bevittnat 
familjevåld.././... En vision är ju att vi vill stoppa våldet förstås. Att alla kan få bra 
insatser, både mamma, pappa och barn och att lagstiftningen ändras, det här med 
vårdnadsfrågan.././.. Men visionen är att alla ska få hjälp, att det här med 
vårdnadsfrågan inte ska hindra, att barnen får möjlighet att bearbeta det upplevda innan 
de träffar pappan.” (Behandlare 2)  
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”Min vision är att alla barn som levt med våld ska få hjälp att bearbeta de traumatiska 
upplevelserna. Jag hoppas på en stärkt självkänsla och att barnen ska vara övertygade 
om att det inte är deras fel, att de är helt utan skuld till det som hänt. Framförallt för att 
de ska kunna fortsätta utvecklas normalt.././.. och en insikt om att de är värdefulla...” 
(Behandlare 4)  

 
4.2 Olika arbetsmodeller och metoder  
De fyra verksamheterna arbetar utifrån liknande modeller men strukturen och innehållet 
skiljer sig åt något vid respektive verksamhet. Alla behandlarna använder delar av 
Trappanmodellen och tre av verksamheterna har även inslag av Children are people too. De 
flesta behandlarna anser att det är fördelaktigt att blanda olika modeller då de innehåller olika 
styrkor för att kunna anpassa behandlingen utifrån barnens olika behov. Behandlare 1 menar 
att det är viktigt att alltid se utifrån ett större sammanhang och anpassa metoderna efter 
barnets behov samt att det finns olika modeller som fungerar på olika sätt för varje barn. 
Behandlare 2 berättar att de utgår ifrån trappan men tar även in andra modeller. Även 
behandlare 3a berättar att de kombinerar olika modeller utifrån vad varje grupp de möter har 
behov av. Behandlare 4 använder enbart Trappanmodellen men menar samtidigt att det är bra 
att det finns andra metoder vid andra verksamheter eftersom vissa barn istället har andra 
behov som de kan få hjälp med på annat håll.  
 

”Vi har blandade metoder som exempelvis Trappan och Ersta vändpunktens Children are 
people too. Vi blandar friskt med egna tankar. Det är viktigt att kunna se sig i ett större 
sammanhang. Olika metoder används beroende på barnets ålder, förmåga, försvar, om 
det är öppet el slutet och så vidare. Det finns flera och inte bara en grej som alltid 
funkar.” (Behandlare 1) 

 
”....vi jobbar ju med gruppverksamhet, vi har ingen manual men mycket av det vi jobbar 
med bygger på Ersta vändpunkten. Grundstrukturen är väl trappan men sen är det ju 
uppblandat med innehållet ifrån andra material. Varför vi använder oss av dessa 
blandade metoder är för att vi försöker se vid varje grupp vi möter vilka är de här barnen 
och vad behöver just dem här. Målet är ju att förebygga psykisk sjukdom.” (Behandlare 
3a)  
 
”Det är ju trappan då med enskilda samtal som vi har. Det är bra att olika saker och 
arbetsmodeller finns, en del behöver exempelvis BUP en längre tid, eller en del behöver 
vår verksamhet.././.. Jag tycker om den här trappan metoden. Jag ser på barnen att det 
har effekt för dem och sen så är det ju svårt också att dela och ta emot barnens 
berättelser om hemska upplevelser. Jag tror så mycket på det här sättet att arbeta och jag 
tror att barnen som har hjälp med krisbearbetning klarar av att koncentrera sig på andra 
saker i livet, leken, skolarbetet.” (Behandlare 4)  

 
Behandlarna fick frågan om vilka för- och nackdelar de ser med andra metoder som används i 
arbete med utsatta barn. Behandlare 1 kritiserar bl.a. det sätt BUP använder för att möta 
utsatta barn och påpekar att man alltid ska vara ärlig och berätta syftet med behandlingen. 
Behandlare 1 har tagit del av flera barns klagomål efter att de har deltagit vid behandling vid 
BUP och menar att barnen ej förstått innebörden av att ha deltagit i BUP:s behandling. 
Behandlare 4 anser att de behandlingsmodeller som utförs tillsammans med föräldrarna kan 
vara negativa för barnet eftersom barnet då hindras och istället tar hänsyn till föräldrarnas 
problem.  

 
”Jag är kritisk till BUP. Barnen är negativa till BUP. Det har brustit någonstans då de ej 
vet varför de varit där, de vill ej tillbaka. Man ska prata ärligt om alla händelser. Barn 
ska veta varför de varit här. Många tycker det var skönt att vara här. Vi pratar ej över 
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huvudet på barnen, vi pratar med barn till barn. Det funkar ej att ha fördomar om barns 
förmåga eller att tro att barn ej kan och förstår. Att backa och ej tala sanning är aldrig 
bra.” (Behandlare 1)  
 
”Jag tror att barn blir hindrade av mamman och pappan just när man pratar om våldet. 
Det kanske också tar för mycket hänsyn till mamman att skona henne för att de tycker att 
det  är synd om henne.” (Behandlare 4) 

 
Två av verksamheterna behandlar barnen både enskilt och i grupp. Verksamhet 3 behandlar 
barnen mestadels i grupp medan verksamhet 4 enbart möter barnen enskilt. Behandlare 3b och 
3a menar att behovet kan se olika ut och att vissa barn behöver enskilda samtal medan andra 
kan gå in i gruppverksamhet på en gång. Behandlare 4 anser att det skulle vara önskvärt att 
även ha gruppverksamhet för att barnen ska kunna ta del av andra barns berättelser och förstå 
att de inte är ensamma om problematiken men berättar att de i nuläget har för få barn för att 
kunna starta en gruppverksamhet för barn som bevittnat familjevåld.  
 

”En del barn behöver mer individuella samtal innan man går in i grupp. Alltså fördelen 
med grupp är ju att man får träffa andra, nackdelen är ju för vissa barn som behöver mer 
enskilda samtal vid olika svåra händelser.” (Behandlare 3b) 

 
”Vi tänker så här med det vi gör, det barnen får med sig från vår verksamhet det är ju en 
hel del, de får lyssna och träffa andra barn som har vart med om samma saker, dela det, 
förstå att de inte är ensamma, det är ju väldigt avlastande för barn. Men alltså, det 
utesluter ju inte att barn kan behöva gå i enskilda krissamtal också.” (Behandlare 3a)   
 
”Jag skulle gärna se att vi hade grupper också. Jag tror att det är bra att börja med 
individuella samtal men jag tror också att det skulle vara bra med grupper för då kommer 
man ett steg längre med att jag är inte ensam, man får se de andra barnen också.” 
(Behandlare 4)   

 
4.3 Etablerande av kontakt med utsatta barn 
Verksamheterna kommer i kontakt med barnen på olika sätt och i olika skeden. Verksamhet 1 
kommer mestadels i kontakt med barnet i det akuta skedet tillsammans med mamman då hon 
söker hjälp med exempelvis skyddat boende. Behandlare 1 träffar även en del barn som i ett 
senare skede önskar behandling. Behandlare 4 kommer också oftast i kontakt med barnen nära 
inpå händelsen och understryker att det ska gå fort att erbjudas behandling via dem. 
Verksamhet 2 och 3 möter istället barnen mestadels i ett senare skede och behandlare 2 menar 
att det många gånger är mer lämpligt eftersom det mest kaotiska har lugnat sig vilket i sin tur 
underlättar för barnet. Hjälpen kan enligt behandlare 2 vara meningslös om barnet lever kvar i 
våldsmiljön samtidigt som det går i behandling.  
 

”Vi möter barnen i krisbearbetande samtal, dem syftar ju till det, så nära i anslutning till 
våldet som möjligt. Det ska vara en låg tröskel, det ska vara lätt att komma i kontakt med 
oss. Vi ska kunna erbjuda tid med en gång. Det kan ha gått en tid och några månader 
men inte för lång tid. Det skulle ju gå men jag tror det är bra om de kommer hit så fort 
som möjligt. Bättre sent än inte alls...” (Behandlare 4) 

 
”När barnet träffar oss kan det vara allt från att de nyligen bevittnat våldet till att våldet 
kan ligga något år tillbaka i tiden och hjälpbehovet kan då se olika ut. Vi måste också 
möta barnet på ett annat sätt om den som varit våldsam bor kvar i familjen, att det då inte 
är självklart för barnet att börja bearbeta när det kanske behöver sina försvar. Det är 
klart att man jobbar på annat sätt om det är i krisläget. Som ett exempel av en norsk 
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forskare som sa....man går inte in och frågar en soldat som krigar hur det känns att kriga 
för då behöver man andra strategier.” (Behandlare 2)  

 
Verksamheterna 2, 3 och 4 har ett etablerat samarbete med andra instanser som t.ex. 
kvinnojouren, socialtjänsten, BUP, brottsofferjouren m.fl. och behandlarna anser att 
samarbetet underlättar när det handlar om att upprätta kontakt med utsatta barn. Verksamhet 1 
har däremot enbart ett mindre samarbete med socialtjänsten och får endast i vissa fall barn 
förmedlade via dem. 

 
”Vanligast är att mammor blir hänvisade till oss av kvinnojouren, rikskvinnocentrum, 
socialtjänsten, brottsofferjouren. Vi har en stor referensgrupp där andra myndigheter och 
organisationer som arbetar med familjer med våldsproblematik sitter med och när 
verksamheten startade var den till stor hjälp vad gäller rekryteringen av barn. Äldre barn 
kan också komma själva eller med en skolkurator eller socialsekreterare på ett första 
studiebesök”. (Behandlare 2) 

 
Behandlarna påpekar att det är frivilligt deltagande för barnen. Några av behandlarna berättar 
även att de flesta barn till en början är negativa till deltagande vid behandling men att de 
sedan vill fortsätta och senare även ser positivt på insatserna. De flesta behandlarna tar åter 
upp vårdnadsfrågan och påpekar att den gemensamma vårdnaden försvårar barnets 
möjligheter till att delta i behandling då båda föräldrarna måste ge tillåtelse. Behandlare 4 
medger att de ibland får jobba med att få pappans tillåtelse för att barnet ska kunna delta. 

 
”...man kan ej tvinga barn till mig som inte vill. I början vill inga barn men jag säger då 
att de måste veta vad de tackar nej till. Testa tre gånger sen får du hoppa av. Ingen vill 
hoppa av sen. Barnen är bundna till gemensam vårdnad vilket försvårar möjligheterna. 
Tillåtelse från båda föräldrar måste ges för att barnet ska kunna gå hos oss.” 
(Behandlare 1)  

 
”Barnet kanske inte säger ja på en gång. Det är ju föräldrarna som bestämmer om 
barnet ska gå här eller inte. Yngre barn litar på att mamman bestämmer om det är bra. 
Utgångspunkten är att om båda föräldrar har gemensam vårdnad ska båda ge samtycke 
men det är inte alltid lätt att få till det. Vi har ibland väntat med samtal tills mamman fått 
egen vårdnad. Ibland har vi tagit hit papporna. Mamman kan ibland gå med på att barnet 
får komma hit och pappan tycker inte alls att barnet ska gå. Vi försöker få pappans 
medgivande, försöker alltid hitta nåt sätt men ibland går det inte.” (Behandlare 4)  

 
4.4 Behandling av föräldrar och barn enskilt eller gemensamt  
De flesta verksamheterna behandlar enbart barnet men verksamhet 1 har ibland även samtal 
med både mamman och barnet tillsammans. De andra verksamheterna möter istället mamman 
och vissa även pappan vid t.ex. inledande eller avslutande samtal. Alla behandlarna berättar 
att de har barnet i fokus men anser att det även är viktigt att ha med föräldrarna i 
behandlingsarbetet på något sätt. De menar att både barn och föräldrar är i behov av hjälp, 
främst var och en för sig, och att det även gynnar alla parter om alla får behandling på sitt 
håll. Verksamhet 2 arbetar med behandling av enbart barnet men träffar ofta mamman och 
ibland även pappan då de lyckats få dit honom till ett avslutande samtal. Behandlare 2 
förklarar betydelsen av att barnet ska sättas i centrum vid arbetet eftersom det viktigaste är att 
barnet får den hjälp som behövs. Verksamhet 3 möter barnen i grupp men träffar ibland 
föräldrarna i separata föräldragrupper. Även verksamhet 4 arbetar med behandling av enbart 
barnen. Behandlare 4 anser att det är viktigt att föräldrarna får behandling på annat håll och 
poängterar att det även är viktigt att barnen vet att föräldrarna får hjälp vilket lättar för dem. 
Behandlare 4 påpekar dessutom att det är omöjligt att ha med pappan i samtal tillsammans 
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med barnet eftersom det då hindrar barnet att öppna sig vilket grundas på en lojalitetskonflikt 
och ska därmed beaktas. 
 

” Vi har ju bara barnet i fokus när vi jobbar här och det kan jag tycka är en fördel, alla i 
familjen behöver ju insatser, men att förmedla att mamma får gå dit och pappa får gå dit 
men här är det du som är viktig. Jag tänkte, jag vet inte riktigt vart man jobbar med hela 
familjesystemet där det förekommer våld, men att man inte samlar alla.././.. Från början 
kommer mamma och barn tillsammans men vissa mammor orkar inte berätta fritt när 
barnet är med.././.. Vi kan lägga ner ganska mycket jobb på att få hit pappa för när 
kvinnan söker hjälp för sig och barnet kan hotbilden öka. Vi berättar för pappan att vi 
inte är några advokater. Vanligast är att vi sen träffar barnet själv men att mamma och 
ibland även pappa är med vid ett avslutningssamtal.” (Behandlare 2)  

 
”Jag tror att det är viktigt att barnen vet att mamma och pappa får hjälp nån annanstans. 
Jag tror att barn blir hindrade av mamman och pappan just när man pratar om våldet. 
Det kanske tar för mycket hänsyn till mamman att skona henne att det är synd om henne. 
Pappa går inte och ha med, det är omöjligt. Det går inte alls för barnet att beskriva 
känslor då, rädsla, ångest och ilska. De skulle inte våga då. Det är bra om barnet på nåt 
sätt får höra att pappan insett att han gjort fel. Kvinnan behöver sin behandling, mannen 
behöver sitt och barnet behöver sitt. Här är det barnet i fokus.” (Behandlare 4)  

 
Alla behandlarna berättar att de flesta barn har dubbla känslor inför sina föräldrar som de 
kämpar med vilket utgör en lojalitetskonflikt. Behandlarna uppger att de tar hänsyn till 
lojalitetskonflikten vid behandlingsarbetet genom att ofta prata om det inför barnen och 
förmedla till dem att det är vanligt förekommande med ambivalenta känslor. Några av 
behandlarna beskriver även hur barnen uttrycker de dubbla känslorna. Behandlare 1 säger 
bl.a. att pojkarna ofta är rädda och därför identifierar sig med pappan för att inte bli utsatta på 
samma sätt som mamman. Behandlare 3a berättar att många barn är besvikna på mamman 
samtidigt som de tycker synd om henne och behandlare 3b tillägger att det är enklare för 
barnet att ta avstånd om det är styvpappan som utför övergreppen då det oftast inte 
förekommer lika starka band mellan dem. Behandlare 4 påpekar att det är mycket viktigt att 
hjälpa barnet att få ihop sina dubbla bilder av pappan eftersom barnet både älskar sin pappa 
men tycker samtidigt illa om det våld han utför mot mamman. 

 
”Barn älskar båda föräldrarna och vi har diskussioner om de känslorna. 
Lojalitetskonflikter är vanliga, många uttrycker avsky mot pappan. Pojkar är rädda för 
att bli utsatta som mamman och identifierar sig med pappan. De tror ofta att mamman 
kan och ska dö viket är en tung skräck att bära.” (Behandlare 1) 

 
”En del är besvikna på mamman men tycker synd och är rädda om sin mamma, vill inte 
göra henne ledsen. Man skonar sina egna känslor för att man är rädd om sin mamma.” 
(Behandlare 3a)  
 
”Vi återknyter ofta till den dubbla bilden barn ofta har. Man är både lojal med mamma 
och pappa och man älskar både mamma och pappa, man är besviken och arg och ledsen. 
Vi jobbar mycket med det att barnen visar oss det, att det kan vara väldigt dubbla och att 
de kämpar väldigt mycket med de dubbla sidorna. Det är en skiljelinje om det är pappan 
eller styvpappan. Det är ju lättare att ta avstånd från en styvpappa. Det är enklare, man 
behöver inte ha umgänge, det blir lättare för barnet. Det är svårt att må bra när mamman 
mår dåligt, svårt att vara ledsen, mycket ilska och kontrollbehov finns.” (Behandlare 3b) 
 
”Det som är jobbigt för barnen är just den dubbla bilden av pappa, pappa är ju så hemsk 
när han misshandlar mamma. Samtidigt så kan det ju vara en pappa som de älskar och 
som de har gjort roliga saker med. Det kommer vi in på i samtalen, den dubbla bilden av 
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pappa, det får dem hjälp med att få ihop. Den delen av pappa som gjort dumma saker och 
den bilden av pappa som man tycker så mycket om. Barn vill få ihop sina bilder av 
pappan.” (Behandlare 4)  

 
4.5 Skillnader i behandlingsinsatser beroende på ålder eller kön 
Alla behandlare berättar att de skiljer på behandlingsmetoderna beroende på barnets ålder. 
Behandlarna berättar att det används olika typer av leksaker och föremål med yngre barn och 
att det i regel blir mer samtal ju äldre barnet blir. Alla behandlarna uppger att de däremot inte 
skiljer på behandlingsmetoderna när det gäller barnets kön och några av dem berättar även att 
de inte har reflekterat över om pojkar och flickor har olika insatsbehov. De flesta behandlarna 
påpekar samtidigt att pojkar och flickor ofta reagerar på olika sätt då det upplevt familjevåld. 
Behandlare 1 säger att de alltid blandar flickor och pojkar gemensamt i grupperna och att de 
också utför samma typer samtal till pojkar och flickor vid de enskilda mötena trots att deras 
agerande utifrån upplevelserna har skillnader. Behandlare 2 menar att det troligtvis 
förekommer skillnader i pojkars och flickors upplevelser men att de inte har reflekterat över 
om de är i behov av separata gruppsamtal för pojkar respektive flickor. Behandlare 3a och 3b 
menar att det kanske kan komma att bli aktuellt med separata grupper för pojkar respektive 
flickor i framtiden då forskning påvisar att de reagerar på olika sätt men att det än så länge 
inte är aktuellt. Behandlare 4 förklarar hur de skiljer på insatser beroende på ålder men inte 
när det gäller kön och att de inte kan uppfatta att samtalen med pojkar respektive flickor 
skiljer sig åt nämnvärt.  

 
”Olika metoder finns beroende på ålder, förmåga, försvar, öppen eller sluten... det finns 
flera och inte bara en grej som alltid funkar.././.. Det förkommer åldersskillnader i 
grupperna, vi har alltid blandade grupper.././.. Lekar med dockskåp används med små 
barn där de berättar i leken och visar med dockorna vid individuella samtal också. Men 
vi har inte olika samtal med pojkar och flickor. Flickors och pojkars agerande har 
skillnader, utåt och inåt...” (Behandlare 1)  
 
”Det är individuellt beroende på ålder. Det är barnets behov även i de enskilda samtalen 
förstås som avgör, yngre barn orkar ju inte prata så länge, man kanske bryter med en lek 
på slutet.././.. Flickor och pojkar blandas i grupperna. Det är säkert skillnader på pojkars 
och flickors uppfattningar och berättelser men inte som vi har tänkt på.” (Behandlare 2) 

 
”Ju äldre barnet är desto mer samtal blir det. Vi har till exempel dockor med yngre barn. 
Det blir mera ord med de äldre. Det är inga skillnader i insatser till pojkar och flickor. 
Jag kan inte säga att det är nån skillnad där i samtalen som vi har med pojkar eller 
flickor.” (Behandlare 4) 

 
4.6 Avslutande av behandling  
Verksamheterna följer de olika arbetsmodellerna och avslutar som regel behandlingen efter ett 
visst antal gånger och både grupperna och de enskilda samtalen pågår i genomsnitt mellan 8-
15 gånger. Verksamhet 3 följer alltid skolterminerna då det anses bli lättare för barnet att hålla 
reda på hur länge gruppverksamheten kommer att pågå. De flesta behandlarna berättar att de 
dock anser att behandlingen bör utgå från varje barns behov och att vissa barn behöver fler 
eller färre samtal än de som erbjuds. Behandlare 1 påpekar även att resurserna är knappa och 
att man därför måste lägga ribban någonstans.  
 

” Grupperna pågår ett visst antal gånger. Det är barnets behov i de enskilda samtalen 
som avgör. Om man följer modellen vid de enskilda samtalen så är det när man har 
kunnat rekonstruera och kunnat ge kunskap efter ett antal gånger.” (Behandlare 2) 
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”Vissa barn kräver fortsatt arbete och stöd för kanske resten av sitt liv. Grupperna pågår 
tretton gånger men vissa behöver mer. En del barn behöver mer men resurserna räcker ej 
till. Man måste lägga ribban någonstans.” (Behandlare 1) 

 
Behandlare 4 berättar att de följer trappanmodellen med ett visst antal samtal och att mamman 
avslutningsvis är med och följer upp hur barnet har uppfattat insatserna. Ibland kan antalet 
samtal dock variera något och ta olika lång tid beroende på barnets behov.  

 
”Det händer att samtalen är fler eller färre än åtta, det kan variera lite. Vi går igenom 
trappan modellens olika steg och faser. När vi känner att vi gått igenom stegen och 
känner att det är dags att avsluta krisbearbetning så gör vi det och förhoppningsvis så 
har barnen fått en början och slut.././.. Vi träffar mamman och barnet tillslut och pratar 
om vad som hänt och vad barnet tycker och hur mamman ser på det.” (Behandlare 4)  

 
4.7 Vad behandlare bör ha i åtanke vid arbete med utsatta barn 
Behandlarna berättar vad de anser vara viktigt att tänka på när det gäller behandlingsarbete 
med utsatta barn. Alla behandlarna påpekar bl.a. att det är viktigt att vara lyhörd, att lyssna 
och orka höra på barnets berättelser, att möta barnet där det är samt att förmedla att man 
förstår och bekräfta att barnet inte är ensamt om upplevelserna. Behandlare 1 understryker att 
behandlarens synsätt, dvs. hur man tänker och vilka värderingar man har inför det som hänt 
samt vad man ger för intryck till barnet, är avgörande inom arbetet. Behandlare 1 påpekar 
även att det är viktigt att bekräfta barnens upplevelser, lyfta fram skuld och skamkänslor men 
att dessutom ha humor trots det tunga arbetet. Behandlare 2 anser att det är viktigt att 
förmedla att varje barn är unikt samt att man orkar lyssna på och ta emot barnets berättelser. 
Behandlare 4 understryker även att man bör tro på att alla barn har en förmåga till läkning och 
att det aldrig är för sent att kunna leva ett bra liv trots de svåra upplevelserna. Det värsta är 
enligt behandlare 4 inte händelsen i sig utan om barnet inte har någon som tar emot och 
bekräftar det upplevda.  

 
”Varför är jag här tänker jag. Syftet är att ge barnen en sammanhangsförklaring så de 
kan förhålla sig till upplevelserna, lyfta fram deras skuld och skam, lära ut att det ej är 
deras fel, lyssna på deras historier, inte bli rädd och alltid bekräfta att så kan det vara. 
Att säga att det kan jag förstå, att lätta bördor och bringa reda i kaoset är viktigt.././.. 
Mitt synsätt är avgörande även vid arbetet med barnen.././.. Humor är nummer ett. Tillit 
är viktigt, att skapa tillit, och att vara helt ärlig med sanningar. Jag skrattar och gråter 
med dem. Jag kan prata med barn på ett sätt som jag kan hantera.././.. Bekräfta det 
upplevda. Det är upp till behandlaren, vilken tillit man inger.” (Behandlare 1) 
 
”Det är viktigt att veta och säga att varje barn är unikt. Det är en process att närma sig 
det svåra, det måste få ta olika tid. Det är också viktigt att förmedla att man orkar ta 
emot. Det tror jag vi säger till barnen när vi träffar dem att vi har träffat många barn och 
hört många berättelser, att vi vet hur det kan vara, att vi orkar ta emot, det tror jag kan 
vara viktigt att förklara. Att förmedla att du är inte ensam.” (Behandlare 2) 
 
”Det handlar mycket om att ta tillvara barns egna läkeresurser och tro på deras 
möjligheter. Vi tror att detta är så värdefullt att få uttrycka, att få beskriva. Det finns en 
schweizisk psykolog, Alice Miller, som sagt det är inte händelsen i sig som är det värsta 
som en människa kan vara med om utan det värsta är avsaknaden av att nån tar emot ens 
berättelse och bekräftar.././.. Det är viktigt att de får berätta, inte bara med ord utan med 
bilder, föremål och leksaker med de mindre barnen. Ja, det är viktigt att vara lyhörd för 
var just det barnet man ska träffa befinner sig utvecklingsmässigt och 
personlighetsmässigt för barn är så olika.././.. Sen är det olika sätt för att barnet ska 
känna sig tryggt och bekvämt. Berätta syftet med varför barnet är här. Det är viktigt 
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också att tona ut barnets olika rytm, vara lyhörd för var barnet befinner sig, vara varsam 
men ändå ha en tanke om att processen ska leda framåt. Jo, att tro på att barn har en 
förmåga till läkning, att det går att leva ett bra liv ändå om man får hjälp på vägen, det 
är liksom aldrig kört” (Behandlare 4)  

 
Alla behandlarna berättar att det är ett meningsfullt och givande arbete men samtidigt 
även ett tungt och svårt arbete som kräver kunskaper inom ämnet, angående 
problematiken och hur barn kan drabbas och påverkas samt vilka typer av behov utsatta 
barn har. Behandlarna berättar även att de är i behov av regelbunden handledning för att 
kunna ventilera och diskutera kring arbetet. Berättare 1 påpekar att olika kunskaper är 
viktigt att ha för att veta hur man ska bemöta och kunna hjälpa de utsatta barnen. 
Behandlare 3a berättar även att känslor av frustration och maktlöshet är vanliga vid 
arbetet då barnen ofta lever inom svåra situationer. Behandlare 3 b tillägger att arbetet 
blir svårare och mer komplext ju fler erfarenheter man får av det.  

 
”Kunskap om utsatta barns förnekande, försvar, hur det funkar så man vet vilka redskap 
man ska använda.” (Behandlare 1) 

 
”Det känns både meningsfullt och svårt med vanmakt ibland, men roligt. Det är ju både 
och skulle man kunna säga. Det är positivt att kunna göra något även om det kan vara 
tungt att lyssna på det dem säger. Det är ofta de lever i svåra situationer där vi kan 
känna oss maktlösa. Man kan känna sig mycket frustrerad och ledsen för vår del när det 
är mycket lidande men det är givande och vi säger ju ofta att det är ett privilegium att få 
möta dessa barn som upplevt våld.” (Behandlare 3a) 
 
”...Men vi är ju otroligt beroende utav handledning, både inom kollegiegruppen och sen 
har vi extern handledning en gång i månaden. Jag som jobbar som socionom tycker att ju 
mer jag jobbar med detta ju mer komplext blir det, det blir svårare och svårare ju 
djupare man kommer in i det och ju mer man lär sig.” (Behandlare 3b)  

 
4.8 Barnperspektiv utifrån olika synvinklar 
Behandlarna beskriver hur de ser på begreppet barnperspektiv och vilken innebörd de 
tillskriver begreppet. Behandlare 1 menar att socialtjänstens syn på barnperspektiv inte 
stämmer överens med deras syn på begreppet och menar att det handlar om att kunna sätta sig 
in i hur barnet känner istället för att bara bedöma vad som anses vara bäst för barnet. 
Behandlare 2 har svårt att formulera innebörden av barnperspektiv men menar att man bör se 
utifrån barnets bästa och vad barnet upplever och inte från mamman exempelvis. Behandlare 
3a berättar att de vilar sina tankar på barnkonventionens definition därav att kunna uppfatta 
omgivningen utifrån barnets synvinkel. Behandlare 4 påpekar att man bör utgå från barnets 
behov utifrån olika faktorer som påverkar.  
 

”Socialtjänsten har en annan syn på barnperspektiv som skiljer sig från våran syn. För 
mig är ett barnperspektiv att gå in i barnet och inte som vuxen att bedöma vad som är 
bäst för barnet.././.. Jag lånar deras mage, ögon och öron och känslor, rädslorna, sorg 
och oro.” (Behandlare 1) 
 
”Det är viktigt att det inte är ett kvinnoperspektiv, mamma perspektiv utan 
barnperspektiv man har. Det är svårt att hitta ett bra ord.././.. Det är viktigt vad som är 
bäst för barnet. Här är det viktigt vad barnet tänker och vad det känner.”(Behandlare 2) 
”Att lyssna på barnet, vad tycker barnet. Vi vilar våra värderingar på 
barnkonventionen”. Att se världen och omgivningen med barnens ögon, att se barnens 
upplevelser, att ta hänsyn till barnets bilder, att ta ställning till barnets berättelser även 
om domstolen eller andra säger nåt annat.” (Behandlare 3a)  
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”Ett barnperspektiv är att utgå ifrån barns behov och då spelar olika faktorer in som 
ålder och var de befinner sig i sin utveckling. Och att verkligen betrakta barnet som en 
egen person, respektfullt. Att man ska veta att barnet är i fokus och inte mamman eller 
någon annan.” (Behandlare 4)  

 
Behandlarna beskriver slutligen hur de tillämpar barnperspektivet inom arbetet med utsatta 
barn. De är eniga om att barnet bör sättas i fokus under behandlingsarbetet och att man bör 
förmedla barnens skildringar till omgivningen. Behandlare 1 beskriver detaljerat hur 
barnperspektivet kan tillämpas genom att tex. vara barnets språkrör utåt. Behandlare 2 menar 
att de gör anmälningar till barnets fördel trots att föräldrarna inte uppskattar det. Behandlare 2 
och 3b anser också att det är viktigt att förmedla vad barnen uttrycker till omvärlden och 
behandlare 3b berättar att de alltid tar ställning till barnet även om andra inte gör det. 
Behandlare 4 påpekar vikten av att barnet dessutom ska kunna erbjudas en trygg 
behandlingsmiljö där det erbjuds ett eget forum som vuxna annars har samt att barnet inte bör 
leva i våldet samtidigt som det deltar i behandling.  

 
”Jag kliver in och lånar barnets mage, ögon o öron och så stannar jag där. Och när jag 
har sett och varit med om det jag behöver kliver jag in i den vuxna kroppen igen och 
tittar på vad jag behöver hjälpa och stötta barnet med. och sen kan jag prata och försöka 
förmedla det till de vuxna, mamman och pappan. Jag försöker vara barns språkrör och 
förmedla till omgivningen det de själva utrycker.” (Behandlare 1) 
 
”Jag tycker att vi försöker, vi gör ju en hel del anmälningar som mamman inte är så glad 
över. De gånger vi gjort anmälan är när barnet själv blivit slaget, när våldet fortsätter, 
det är väl barnperspektivet kan man väl säga.././.. Här är det frizon för barnet, här är det 
barnperspektivet. Mamma och pappa får gå någon annanstans, , det är det som är viktigt 
här, att tänka på det hjälper mig och bibehålla barnperspektivet. Vi har hela tiden barnet 
och barnperspektivet i fokus. I familjer där det förekommer våld är det självklart vår 
uppgift är att stödja barnet, barnets upplevelser, barnets berättelse. Vi samarbetar också 
med verksamheter som möter mammor och pappor och att vi även i de sammanhangen 
ser som vår uppgift att förmedla barnperspektivet.” (Behandlare 2)  
  
”Vi tar ställning för barnet även om exempelvis inte domstolen gör det.././.. Det är viktigt 
att lyssna på barnet, att ta ställning för vad dom säger. Vi fattar beslut men utgångsläget 
är barnet. Det är jätte många barn som inte känner sig lyssnade till.././.. Att berätta barns 
berättelser, att föra barns talan på olika sätt.  Det finns mycket att göra.././.. Hur vi ser på 
barn i dag, det kommer väl säkert att ändras många gånger. Framöver kanske det blir 
ännu bättre. Det är viktigt att föra barns talan, att stärka barnperspektivet” (Behandlare 
3b)   
 
”Just med våld då tänker jag att barnet måste vara i trygghet, det går ju inte att ha 
krisbearbetande samtal med barn som lever mitt inne i våldet, det måste ha det tryggt 
omkring sig. Det får inte vara en riskabel miljö för barnet. Det ska kunna känna sig 
älskat. Det är ju en grundläggande syn på barnperspektiv. Just vid arbetet är 
barnperspektiv att barn har rätt till ett eget forum där de kan berätta och uttrycka sig 
som alla vuxna ju har. Barn har inte möjligheter på samma sätt och speciellt inte utsatta 
barn. Man ska utge en trygghet och respekt.” (Behandlare 4)   
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5. ANALYS 
 
I denna del analyseras utsagor från behandlarna och jämförs varandra samt med valda 
teoretiska perspektiv dvs. forskning kring behandling av barn som bevittnat familjevåld samt 
barnperspektiv utifrån olika synvinklar. Avsnittet följer samma teman och rubriker som i de 
tidigare avsnitten teoretiska perspektiv respektive resultatredovisning och avslutas med en 
sammanfattande helhetsanalys.  
 
5.1 Allmänt om behandling av barn som bevittnat familjevåld 
Tre av behandlarna påpekar att de inte vill kalla sina insatser för regelrätt behandling utan ser 
det hellre som en stöd verksamhet för utsatta barn. Socialstyrelsen (2005) beskriver däremot 
alla de olika verksamheterna som behandlingsverksamheter och även andra författare som 
t.ex. Metell m.fl. (2001) benämner insatserna för behandling. Orsaken till att behandlarna inte 
vill benämna insatserna för regelrätt behandling framgår ej tydligt men kan troligtvis bero på 
att de istället vill se verksamheterna som en hjälpinsats på vägen och att de t.ex. ser BUP som 
regelrätt behandling men inte vill jämföra sig med deras typ av verksamhet.    
 
Enligt en del av forskningen, bl.a. Bjälke m.fl. (2004) och Socialstyrelsen (2002) finns det få 
studier om effekterna av de olika behandlingsprogram som runtom i landet används för barn 
som bevittnat familjevåld. Grundvalen av bra behandlingsmetoder är enligt ovanstående 
författare bristfälligt och behöver utvecklas genom dokumentation och utvärdering vid varje 
verksamhet som möter utsatta barn. Ingen av de olika verksamheterna har heller några 
särskilda sätt att mäta resultatet av behandlingsinsatserna som erbjuds till utsatta barn. Några 
av behandlarna anger att de däremot håller på att utveckla olika typer av utvärderingsformer 
eftersom de anser att behovet finns. Verksamhet 3 låter istället barnet fylla i ett frågeformulär 
efter avslutad behandling för att få ta del av deras uppfattningar kring behandlingen och 
behandlare 1 anger att de inte mäter resultaten men menar samtidigt att den feedback som ges 
av barnen är ett bra sätt att få reda på hur dem uppfattar insatserna då det är barnen det 
handlar om. Det sätt som verksamhet 1 och 3 använder sig av kan dock inte anses vara 
tillräckligt för att mäta behandlingsresultatet i enighet med ovanstående forskning.  
 
Enligt bl.a. Bjälke m.fl. (a.a.) har barnen ofta svårt att öppna sig i början av behandlingen och 
det ställs även vissa krav på behandlaren för att barnet ska våga och kunna öppna sig. Ingen 
av behandlarna håller helt med Bjälke m.fl. utan är tvärtemot eniga om att de flesta barn är 
väldigt öppna och pratar fritt om sina upplevelser även i början av behandlingen vilket även 
tyder på att de anser sig ha lyckats skapa förtroende till de barn som de möter. Behandlarna 
påpekar även att flertalet barn ingående berättar om händelserna och sina känslor i samband 
med det upplevda vare sig det handlar om enskilda samtal eller gruppsamtal. Behandlare 1 
anser vidare att det har stor betydelse vad behandlaren uttrycker för vad barnet i sin tur vågar 
berätta, vilket även Metell m.fl. (a.a.) understryker vara av stor betydelse då det handlar om 
att inge förtroende för att kunna skapa en god behandlingsrelation till barnet.  
 
Behandlarna är samstämmiga när de beskriver sina visioner och förhoppningar men även 
hinder kring behandlingsarbetet med utsatta barn. Flera av behandlarna hoppas, vilket bl.a. 
Socialstyrelsen (a.a.) även påpekar, att utsatta barn lättare ska kunna uppmärksammas och 
erbjudas stöd och behandling utifrån individuella behov. Alla behandlarna är likaså eniga om 
att vårdnadsfrågan är ett stort problem som hindrar barnets möjligheter till behandling och 
hoppas därmed på att lagstiftningen ska ändras för att underlätta arbetet med utsatta barn. 
Metell m.fl. (a.a.) påpekar liksom behandlarna att vårdnadsfrågan är ett hinder eftersom båda 
föräldrarna måste ge tillåtelse till behandling om de har gemensam vårdnad vilket inte alltid 
sker.  
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5.2 Olika arbetsmodeller och metoder  
Alla verksamheterna använder fler än en modell eller har inslag av olika modeller vid arbetet 
med utsatta barn då behandlarna anser att det finns olika fördelar med varje modell och att det 
dessutom alltid bör anpassas utifrån barnens behov. Alla behandlarna arbetar delvis utifrån 
Trappanmodellen med krisbearbetande samtal och har även inslag av Children are people too 
fast de arbetar på något olika sätt med respektive modell. Verksamhet 1 och 2 arbetar även 
med delar av nätverksarbete emellanåt. Behandlare 2 och 3a beskriver deras verksamheter 
som pedagogiska verksamheter med terapeutiska inslag som vidare påminner om den metod 
Metell m.fl. (2001) har utvecklat i arbete med barn som bevittnat familjevåld. Metell m.fl. 
beskriver metoden som en kombination av psykoterapeutisk- och psykopedagogisk 
behandling som bl.a. omfattar individuell kris- och traumabearbetning men även 
gruppbehandling. Behandlare 4 använder mestadels Trappanmodellen men menar samtidigt 
att det är bra att det finns fler metoder eftersom barnets behov skiljer sig åt och att det även 
kan behöva behandling vid andra instanser i olika skeden vilket tyder på en medvetenhet om 
andra metoders fördelar. Trappanmodellen är sammanfattningsvis den modell som är mest 
använd bland de fyra verksamheterna vare sig de arbetar i grupper eller enskilt med barnen. 
Modellen har i enighet med Socialstyrelsen (2005) fått stor genomslagskraft bland de olika 
verksamheterna runtom i landet. Inget nämns däremot vad det beror på eller om modellen har 
visat sig ge särskilt bra resultat men i enighet med behandlarna kan den anses vara flexibel.  
 
När behandlarna ombads beskriva vilka för och nackdelar de ser med andra metoder som 
används vid arbetet med utsatta barn gav de mestadels negativ kritik. Behandlare 1 anmärker 
bl.a. på det sätt BUP använder i arbetet med utsatta barn för att de enligt barnens utsagor inte 
är ärliga med syftet med behandlingen vilket man alltid bör vara. Behandlare 4 ser de 
modeller som behandlar både barn och föräldrar gemensamt som negativa eftersom det 
hindrar barnet och att fokus inte ligger på barnet då hänsyn även tas till föräldrarna. Varken 
behandlare 2, 3a eller 3b kunde beskriva om de såg några specifika nackdelar med andra 
modeller vilket eventuellt kan bero på en okunskap inför vad andra behandlingsmetoder 
innefattar i sin helhet. 
 
Socialstyrelsen (a.a.) uppger att de gemensamma målen för de olika behandlingsmetoderna 
därav Trappanmodellen, Children are people too och nätverksarbete är att barnet ska få 
möjlighet att gå igenom sina upplevelser i en trygg och lugn miljö, att ge barnen möjlighet att 
bearbeta händelserna, att undanröja hinder för barnen så deras utvecklingsmöjligheter inte 
inskränks, att ge kunskaper om att barnens reaktioner är naturliga samt att lyfta fram och 
tillåta olika känslor inför våldet. När behandlarna berättar om innehållet och målen med 
respektive verksamhets behandling överensstämmer de i stort med varandra samt med vad 
ovanstående forskning uppger vilket i sin tur inte är märkvärdigt eftersom alla modellerna är 
utformade utifrån barnens behov. Behandlarna är bl.a. eniga om att de utvalda metoderna ger 
utsatta barn goda möjligheter till att bearbeta sina upplevelser som ett steg i rätt riktning för 
att de fortsättningsvis inte ska utvecklas ogynnsamt.  
 
Socialstyrelsen (a.a.) framhåller många fördelar med att behandla barnen i grupp men främst 
att barnen får ta del av andra barns berättelse och förståelse för att de inte är ensamma. Målet 
är dock detsamma vid både grupp- och enskilda samtal, dvs. att underlätta för öppna samtal 
om våldsupplevelserna samt hjälpa att hantera sina känslor och minska symtomen. Alla 
verksamheter utom verksamhet 4 har gruppbehandling. Behandlare 4 menar däremot att det 
skulle vara önskvärt eftersom det finns många fördelar i enighet med Socialstyrelsens 
beskrivning men att de inte har tillräckligt med barn för att i nuläget kunna starta grupper. 
Behandlare 4 åsyftar samtidigt att det inledningsvis är bättre att möta barnet enskilt så det 
först får gå igenom händelserna utan att andra barn närvarar vilket även Metell m.fl. (a.a.) 
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pekar på då barnet i början kan hämmas av andras närvaro. Verksamhet 3 möter barnen 
tvärtemot mestadels i grupp men behandlarna 3a och 3b menar samtidigt att vissa barn har ett 
större behov av individuella samtal innan de går in i grupperna och att de i så fall kan erbjuda 
barnen det. Behandlarnas åsikter går sammanfattningsvis isär något angående denna fråga 
vilket kan bero på skilda erfarenheter men de verkar ändå vara pragmatiska och önskar 
troligtvis kunna anpassa metoderna utifrån varje enskilt barn och grupp de möter.  
 
5.3 Etablerande av kontakt med utsatta barn 
Bl.a. Metell m.fl. (2001) eftersträvar att barnet bör erbjudas behandling så nära inpå händelsen 
som möjligt då det kommit till kännedom att det utsätts eftersom många barn lever med våldet 
under lång tid och omständigheterna ofta normaliseras av föräldrarna. Förhoppningen är att 
utsatta barn ska uppmärksammas i ett så tidigt skede som möjligt och kunna erbjudas adekvat 
hjälp efter behov för att det ska bli lättare för barnet att kunna bearbeta händelserna. 
Verksamhet 1 och 4 kommer ofta i kontakt med barnen i det akuta skedet och behandlarna 
menar i enighet med Metell m.fl. att det är viktigt att kunna erbjuda barnen stöd så snabbt som 
möjligt för att hjälpen ska bli så effektiv som möjligt. Verksamhet 1 skiljer sig däremot 
organisatoriskt från de andra tre verksamheterna och kan även erbjuda barnet och mamman 
skyddat boende vilket de andra verksamheterna inte har möjlighet till. Behandlingen vid 
verksamhet 1 blir således en mer trygg plats för barnet vilket enligt bl.a. Metell m.fl. är viktigt 
i det inledande stadiet. Behandlare 4 menar dock att det ska vara lätt för barnet att komma i 
kontakt med verksamheten och att de ska kunna erbjuda barnet tid på en gång de får 
kännedom om ett utsatt barn men understryker samtidigt att det är bättre sent än aldrig. 
Verksamhet 2 och 3 kommer däremot oftast i kontakt med barnet en tid efter händelsen. 
Behandlare 2 anser till skillnad från de övriga behandlarna samt Metell m.fl. att det många 
gånger är mer lämpligt att istället erbjuda barnet behandling då det har lugnat ned sig något 
och då det inte lever kvar i den våldsamma miljön. Hjälpen kan anses bli ineffektiv om inte 
barnet samtidigt vistas i en lugn och trygg miljö. Detta kan bl.a. betyda att mamman måste ha 
lämnat den som slår vilket i vissa fall kan ta lång tid om det överhuvudtaget någonsin sker.  
 
Socialstyrelsen (2005) beskriver vidare olika sätt som barnet kan uppmärksammas på och 
därefter erbjudas stöd och behandling. Alla verksamheterna kommer i enighet med 
Socialstyrelsen bl.a. i kontakt med barnet via socialtjänsten. Mamman och barnet kommer 
dock mestadels själva och söker hjälp vid verksamhet 1. De andra tre verksamheterna får 
oftast via andra instanser kontakt med utsatta barn. Ibland kan även äldre barn själva höra av 
sig till någon av verksamheterna om de fått vetskap av exempelvis en skolkurator eller någon 
annan. Behandlarna menar att all behandling är frivillig för barnet men att mamman eller t.ex. 
socialtjänsten i vissa fall önskar att barnet ska delta. Några av behandlarna påpekar dessutom 
att flertalet barn till en början är motstridiga men att de senare uppskattar erbjudna insatser 
eftersom de inledningsvis inte riktigt vet vad det handlar om. Det är troligtvis stor skillnad 
beroende på barnets ålder och förmåga huruvida det framför om det önskar delta eller ej och 
hur mycket det själva kan bestämma. Frågan är då hur denna frivillighet att delta egentligen 
ska tydas.  
 
Enligt bl.a. Almqvist och Jansson (2004) är samarbetet mellan olika instanser bristfälligt och 
barnens behov bör kunna uppmärksammas i större utsträckning än vad det gör i dag. 
Verksamhet 2,3, och 4 samarbetar ofta med andra instanser som exempelvis BUP, socialtjänst 
och skola men menar tvärtemot att samarbetet fungerar tillfredställande och även underlättar 
kontaktetablerandet med utsatta barn. Behandlare 1 har däremot inte ett lika välutvecklat 
samarbete men får ibland barn förmedlade via socialtjänsten. Behandlare 1 är till skillnad från 
övriga behandlare i enighet med Almqvist och Jansson kritisk till många myndigheters slöhet 
och eftersträvar därför ett bättre samarbete mellan olika instanser för att barnen ska kunna 
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erbjudas bättre behandlingsmöjligheter. En rimlig förklaring till ovanstående 
samarbetsskillnader är att verksamhet 1 är en frivilligorganisation och de andra 
verksamheterna istället har uppkommit i samråd med respektive kommun m.fl. vilket givetvis 
underlättar vad gäller kontaktetablerandet.  
 
Alla behandlarna tar åter upp vårdnadsfrågan och är slående eniga om dess hinder när det 
handlar om att upprätta en behandlingskontakt med barnet. Enligt behandlarna är 
vårdnadsfrågan problematisk och försvårar barnets möjligheter till att inleda behandling 
eftersom pappan måste ge godkännande då föräldrarna har gemensam vårdnad. Även bl.a. 
Metell m.fl. (a.a.) konstaterar att vårdnadsfrågan är ett hinder vid etablerandet av en 
behandlingskontakt av samma orsaker som behandlarna. Eftersom verksamhet 1 till skillnad 
från de andra verksamheterna även har kvinnojour med skyddat boende kommer barnet ofta 
dit utan pappans godkännande. Vårdnadsfrågan blir enligt behandlare 1 istället ett hinder då 
barnet ska erbjudas en längre behandlingskontakt. Behandlare 4 beskriver mer ingående att de 
alltid försöker hitta något sätt att få till ett samarbete med pappan för att han ska godkänna att 
barnet deltar. Alla behandlarna är sammanfattningsvis eniga då de anser att det bör göras en 
lagändring och att mer hänsyn bör tas för barnens utsatta position i olika lägen.  
 
5.4 Behandling av föräldrar och barn enskilt eller gemensamt  
Enligt bl.a. Metell m.fl. (2001) och Socialstyrelsen (2005) har de flesta barn ambivalenta 
känslor gentemot sina föräldrar som leder till lojalitetskonflikter vilket även alla behandlarna 
vid de olika verksamheterna påpekar. Behandlarna menar även att de tar hänsyn till barnets 
motstridiga känslor vid behandlingsarbetet och att de ofta pratar om det med barnen vilket 
enligt Metell m.fl. även är av stor vikt eftersom de ambivalenta känslorna ofta försvårar och 
förvirrar för barnet. Författarna betonar dessutom att det kan vara ett hinder för barnet om 
båda föräldrarna deltar vid behandlingsarbetet delvis beroende på barnets ambivalenta känslor 
gentemot dem och att det därför kan hämmas. Det är då bättre att barnet inledningsvis erbjuds 
enskild behandling där det får möjlighet att bearbeta de dubbla känslorna innan föräldrarna 
eventuellt deltar. Alla behandlarna är även eniga om att barnet kan hämmas om föräldrarna 
deltar och menar samtidigt att deras verksamheter alltid har barnet i centrum.  
 
Socialstyrelsen (a.a.) påvisar att det bästa behandlingsresultatet erhålls om hela familjen deltar 
i behandling antingen individuellt eller eventuellt gemensamt i ett senare skede men att 
barnets behov alltid bör stå i centrum. Även behandlarna håller med om att föräldrarna bör 
finnas med i behandlingsarbetet på något sätt då det även underlättar barnet om alla parter kan 
få hjälp. Ingen av verksamheterna behandlar dock hela familjesystemet gemensamt eftersom 
behandlarna säger sig ha barnet i fokus och anser att det skulle vara ett hinder för barnet att 
behandla dem tillsammans med föräldrarna. Verksamhet 1 möter barnet och mamman både 
gemensamt och individuellt vid samtalen men pappan deltar ej i behandling beroende på att 
de enbart inriktar sig på kvinnor samt deras barn. Verksamhet 2, 3 och 4 koncentrerar sig på 
behandling av enbart barnet men möter även mamman och pappan ibland, dock inte under 
själva behandlingstillfället utan mer rörande samtal kring barnet antingen inledningsvis eller 
avslutningsvis då det anses viktigt. Behandlare 4 menar dessutom att det är direkt olämpligt 
att ha med pappan i gemensamma samtal eftersom barnet då begränsas men håller samtidigt 
med om att föräldrarna istället bör få hjälp på annat håll eftersom det i sin tur hjälper barnet 
genom hela processen och minskar lojalitetskonflikten. Det är sammanfattningsvis alltid 
uppfattningen om barnets behov av hjälp som enligt både forskning och behandlare är det 
viktiga och som bör beaktas för att behandlingen ska kunna bli framgångsrik för barnet. Det 
svåraste problemet är enligt både ovanstående forskning och behandlarna barnens 
lojalitetskonflikter vilka därför bör stå i fokus under bearbetningsprocessen.  
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5.5 Skillnader i behandlingsinsatser beroende på ålder eller kön 
Enligt en stor del av forskningen (Almqvist & Jansson, 2004; Bjälke m.fl., 2004; 
Socialstyrelsen 2005) bör alla barn erbjudas behandling utifrån olika individuella 
förutsättningar såsom bl.a. ålder, kön och förmåga då reaktionsmönstret skiljer sig åt. Alla 
verksamheterna skiljer på behandlingsmetoder när det handlar om barnets ålder och 
behandlarna är liksom forskningen eniga om att man bör göra det. Verksamhet 1, 2 och 3 som 
bl.a. arbetar med grupper har åldersindelning för att samtalen ska ligga på samma nivå. Alla 
verksamheter använder bl.a. leksaker och andra föremål i behandlingsarbetet med yngre barn 
för att de lättare ska kunna uttrycka sig. Samtliga behandlare påpekar även att det blir mer 
samtal ju äldre barnet blir. Behandlarnas utsagor stämmer därmed överens med vad bl.a. 
Metell m.fl. (2001) påvisar vara de olika behoven utifrån ålder, dvs. att yngre barn har ett 
behov att uttrycka sig med hjälp av leksaker och andra föremål medan äldre barn istället 
behöver mer samtal.  
 
Ingen av verksamheterna skiljer däremot på arbetsmetoderna när det handlar om barnets 
könstillhörighet trots att alla behandlarna liksom ovanstående forskning understryker att det 
förekommer skillnader i reaktionsmönster mellan pojkar och flickor. Pojkar och flickor 
behandlas alltid gemensamt i grupperna och erbjuds därmed samma möjligheter till 
bearbetning trots att de anses ha olika behov. Vid de enskilda samtalen följer man de olika 
modellernas faser vilka inte heller är anpassade efter könstillhörighet. Behandlare 3a och 3b 
påpekar att det kanske kan bli aktuellt i framtiden med separata pojk- och flickgrupper men att 
inget är på gång än så länge då de inte har fokuserat på om det är särskilt viktigt att erbjuda 
separat gruppbehandling eller om det ens finns något behov av det i nuläget. Ingen av 
behandlarna nämner dock att det beror på att de har för få barn i sina grupper vilket annars 
skulle ha kunnat vara en tänkbar orsak. Eftersom det enligt både ovanstående författare samt 
behandlarna vid respektive verksamhet konstateras att det förekommer skillnader i 
reaktionsmönster beroende på kön är det paradoxalt att pojkar och flickor inte kan erbjudas 
separata gruppsamtal som exempel. En bidragande orsak kan eventuellt vara att forskningen 
kring behandlingsresultat av barn som bevittnat familjevåld inte har kommit så långt och att 
det heller inte har konstaterats att pojkar och flickor bör erbjudas separat behandling trots 
deras olika reaktionsmönster.  
 
5.6 Avslutande av behandling  
Behandlarna är eniga om att varje barn bör erbjudas behandling utifrån behov vilket även en 
stor del av forskningen påpekar (Almqvist & Jansson, 2004; Bjälke m.fl., 2004; 
Socialstyrelsen, 2005). Trots det följer alla verksamheterna respektive arbetsmodell och utgår 
från ett visst antal samtal, mellan ca 8-15 i genomsnitt som ibland kan förlängas något om 
barnet uppvisar särskilda behov av fler samtal. De flesta behandlarna anser dock att barnet 
borde kunna erbjudas stöd utifrån individuella behov men att det p.g.a. olika orsaker inte är 
möjligt. Behandlare 1 menar att vissa barn har behov av stöd för resten av sitt liv men att man 
samtidigt måste avsluta någonstans. Behandlare 1 påpekar även att resurserna oftast inte 
räcker till för att kunna erbjuda varje barn adekvat hjälp trots att det i vissa fall är önskvärt. 
Verksamhet 4 säger sig vara något mer flexibla och behandlare 4 anger att de om något barn 
uppvisar behov av fler samtal även kan erbjuda det. Ingen av verksamhet 1,2,3 eller 4 kan 
dock anses utgå från varje enskilt barns behov med en helt individuellt anpassad 
behandlingskontakt vilket däremot bl.a. Almqvist och Jansson (a.a.) samt Socialstyrelsen 
(a.a.) menar är av stor vikt vid behandlingsarbete med utsatta barn.  
 
Alla verksamheterna avslutar som tidigare nämnt behandlingen efter ca 8-15 gånger i enighet 
med respektive arbetsmodell men förmodligen även beroende på att verksamhetsramarna bör 
följas upp. Ingen av behandlarna beskriver emellertid i samstämmighet med hur Bjälke m.fl. 
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(a.a.) och Dyregrov (1997), som dock inte i enighet med någon av modellerna, framställer när 
och på vilket sätt barnet kan antas vara färdigbehandlat. Detta kan bero på att symtomen hos 
utsatta barn ofta finns kvar under lång tid framöver och att det heller inte är avsikten att 
barnen ska bli färdigbehandlade vid verksamheterna utan istället hjälpta ett steg på vägen. 
Bjälke m.fl. (a.a.) uppger dessutom att informationen angående när barnet kan anses vara 
färdigbehandlat är bristfällig men ger trots det olika förslag på tecken som kan tyda att barnet 
börjat må bättre. Enligt Dyregrov (a.a.) blir ett trauma däremot aldrig helt färdigbearbetat men 
istället mer hanterbart med tiden vilket även behandlare 1 delvis understryker med 
beskrivningen att vissa barn är i behov av stöd för resten av sitt liv.  
 
5.7 Vad behandlare bör ha i åtanke vid arbete med utsatta barn 
En stor del av forskningen, bl.a. Socialstyrelsen (2005) menar att det är ett svårt arbete att 
möta barn som bevittnat familjevåld och därmed även av yttersta vikt att behandlare som 
möter utsatta barn har gedigen kunskap inom ämnet barn och familjevåld med allt vad det 
innefattar för att kunna bemöta barnen på rätt sätt. Alla behandlarna är likaså eniga om att de 
utför ett svårt men meningsfullt arbete som även kräver kunskaper inom ämnet kring barns 
utsatthet och hur de påverkas samt vilka behov de anses ha för att kunna bedriva ett bra 
arbete. Behandlarna påpekar dessutom vikten av handledning för att kunna samtala kring de 
svårigheter som arbetet innehåller. Denna överensstämmelse tyder på att alla behandlarna 
inser betydelsen av ständig kunskapsutveckling och feedback från kollegor för att kunna 
utföra arbetet på bästa möjliga sätt. 
 
Alla behandlare är eniga om att barnen bör bemötas med lyhördhet och respekt samt att man 
skall möta barnet där det är. Behandlare 4 anser dessutom att det är viktigt att vara lyhörd 
inför varje enskilt barn och var det befinner sig utvecklingsmässigt eftersom alla barn är så 
olika. Att möta barnet där det befinner sig, förmedla tilltro och visa uppmärksamhet inför 
barnet är även enligt bl.a. Metell m.fl. (2001) avgörande för att en god behandlingskontakt ska 
kunna etableras. Behandlaren bör därmed genom ett försiktigt bemötande skapa en trygg 
miljö så att barnet kan känna tillit och börja prata om sina känslor. Metell m.fl. påpekar likaså 
att de rätta frågorna måste ställas på ett sätt så att barnet inte känner sig obekväm och förmår 
att berätta om upplevelserna. Behandlare 4 menar vidare att det finns olika sätt beroende på 
barnets egenskaper när det handlar om att få barnet att känna sig tryggt och bekvämt för att 
kunna öppna sig. Behandlare 1 påpekar till skillnad från de övriga behandlarna att det är 
avgörande vad man har för synsätt inför barnet med dess problematik och vad man förmedlar 
då det handlar om i vilken grad barnet ska känna sig komfortabelt eller ej.  
 
Det är enligt Socialstyrelsen (a.a.) viktigt att behandlaren delar och härbärgerar barnets 
traumatiska upplevelser och känslor och normaliserar barnets reaktioner för att det inte ska 
känna sig avvikande och onormalt. Behandlare 2 påpekar betydelsen av att man som 
behandlare förmedlar till barnet att man orkar ta emot berättelserna, att man förklarar att man 
förstår samt att man även bekräftar att barnet inte är ensamt i fråga om upplevelserna. Även 
behandlare 1 och 4 anser att man måste förklara för barnet att man förstår, att det kan vara på 
det här viset ibland och att barnet inte är ensamt om sin problematik. Enligt Socialstyrelsen 
(2002) har barnet dessutom ofta starka skuldkänslor som det uttrycker på olika sätt. 
Behandlaren bör då försöka övertyga barnet om att det är utan skuld samt att de eventuella 
känslorna av ilska eller sorg är befogade och normala. Några av behandlarna poängterar likaså 
vikten av att avlasta barnet från skuld- och skamkänslor så det kan gå vidare eftersom det är 
så pass vanligt förekommande hos utsatta barn.  
 
Weinehall (1997) betonar att det är av stor vikt att behandlaren klarar av att giltiggöra barnens 
erfarenheter, vågar fråga och orkar lyssna till barnens berättelser och alla behandlarna håller 
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med om att det är viktigt att lyssna och orka höra på barnets berättelser. Det är enligt 
Weinehall särskilt viktigt att barnet alltid får ett individuellt bemötande eftersom behoven 
skiljer sig åt i olika situationer. Behandlare 4 påpekar i enighet med Weinehall att man alltid 
bör ta hänsyn till barnets individuella behov och att alla barn är väldigt olika. Behandlare 4 
understryker dessutom att det är mycket viktigt att tro på att alla barn har en förmåga till 
läkning, att det aldrig är för sent och att det för alla barn är möjligt att leva ett bra liv om de 
får stöd och hjälp på vägen. Behandlare 1 nämner förövrigt att det är viktigt att trots det svåra 
yrket kunna ha humor i arbetet med barnen eftersom det underlättar för både barnet och 
behandlaren. Alla behandlarna är sammanfattningsvis eniga om att man som behandlare bör 
vara ärlig inför barnet och alltid berätta syftet med varför det erbjuds behandling så barnet kan 
få en förståelse för sammanhanget, vad som är poängen och meningen med processen. 
Behandlarnas utsagor tyder på ett empatiskt förhållningssätt då de både poängterar vikten av 
att besitta kunskaper inom ämnet tillsammans med att ge barnet ett uppriktigt bemötande. 
 
5.8 Barnperspektiv utifrån olika synvinklar 
Enligt Hazard och Wallin (2004) finns det fyra olika kategorier av barnperspektiv. En 
kategori handlar om det professionella barnperspektivet som innefattar att kunna se, lyssna, 
synliggöra, tolka och förstå barnet. Det professionella barnperspektivet kan antas gälla för de 
olika behandlarna som arbetar med barn som bevittnat familjevåld vid respektive verksamhet. 
Det är dock enligt författarna det vuxna barnperspektivet som i huvudsak dominerar inom 
samhället och omedvetet styrs av subjektiva uppfattningar.  
 
Behandlare 4 menar att ett barnperspektiv är att utgå ifrån varje barns behov utifrån olika 
faktorer som exempelvis ålder och var de befinner sig i sin utveckling samt att verkligen 
betrakta barnet respektfullt som en egen person. Behandlare 1 beskriver istället mer ingående 
ett barnperspektiv som att kliva in och låna barnets mage, ögon och öron samt att stanna där 
tills man uppfattat vad man behöver hjälpa och stötta barnet med. För behandlare 1 är ett 
barnperspektiv även att gå in i barnet och inte som vuxen att bedöma vad som är bäst för 
barnet. Melin (2004) är av liknande åsikt och menar att ett barnperspektiv är att se olika 
beslutsalternativ med barnets ögon samt att det inte är tillräckligt att som vuxen enbart göra 
det som anses vara till barnets bästa. Det handlar även om att ta reda på hur barnet uppfattar 
och upplever sin situation. Även behandlare 3b menar att man bör se världen och 
omgivningen med barnens ögon, att se barnens upplevelser och att ta hänsyn till barnets 
bilder. Enligt Hindberg (1999) innebär dock barnperspektivet att vuxna ser barnet, försöker 
förstå det och använder insatser som de anser vara till barnets bästa. Behandlare 3a anser att 
barnperspektiv handlar om att lyssna på barnet och ta reda på vad barnet tycker men menar 
samtidigt att de vilar sina värderingar på barnkonventionen. Enligt Hindberg (a.a.) kan 
barnkonventionen dessutom sägas fungera som vår tids samhälleliga barnperspektiv beroende 
på att den uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar. Behandlarna har 
sammanfattningsvis något delade uppfattningar i fråga om begreppet barnperspektiv med dess 
innebörd och enligt bl.a. Halldén (2003), Hazard och Wallin (a.a.) samt Melin (a.a.) finns det 
även många olika definitioner på begreppet. Begreppet är därmed tämligen vagt och tillskrivs 
varierande innebörd beroende på vem som uttalar det vilket även kan bekräftas via 
behandlarnas beskrivningar. 
 
När det handlar om att tillämpa barnperspektivet i arbetet med utsatta barn menar behandlare 
1 att det handlar om att kunna prata och försöka förmedla barnets tankar till de vuxna, att vara 
barns språkrör och förmedla det barnen utrycker till omgivningen. Även behandlare 3b anser 
att barnperspektivet i praktiken handlar om att lyssna på barnet, att ta ställning för vad de 
berättar även om andra myndigheter eller andra vuxna inte gör det. Behandlare 3a håller med 
om att man som professionell bör föra barns talan på olika sätt och på så vis hjälpa till att 
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stärka barnperspektivet i omgivningen. Behandlare 2 menar att barnperspektivet i praktiken 
handlar om att deras verksamhet är en frizon för barnet och att det är barnets känslor och 
tankar som är viktiga. Behandlare 4 håller med de övriga behandlarna och anser att man ska 
förmedla för barnet och för övriga omgivningen att barnet är i fokus och inte någon annan. Att 
omsätta barnperspektivet i praktiken är enligt behandlare 4 även att barnet erbjuds ett eget 
forum där det kan berätta och uttrycka sig fritt liksom vuxna annars kan. Detta synsätt 
stämmer överens med hur bl.a. Metell m.fl. (2001) beskriver barnperspektivet i arbetet med 
utsatta barn där barnens berättelser och intressen bör skyddas på samma sätt som vuxnas och 
där även barnens behov ska tillgodoses liksom vuxnas behov tillgodoses. Den som enligt 
Melin (a.a.) har ett barnperspektiv kan sätta sig in i barnets situation och försöker även förstå 
det. Behandlare 1 kan sägas vara den som mest stämmer överens med Melins beskrivning 
men i övrigt kan behandlarna anses följa det professionella barnperspektivet i enighet med 
Hazard och Wallins (a.a.) redogörelse. Alla behandlare delar likväl åsikten om att det är 
grundläggande att försöka sätta sig in i barnets livsvärld och försöka förstå det. Behandlarna 
är slutligen relativt samstämmiga när det handlar om att beskriva barnperspektivets betydelse 
inom arbetet med utsatta barn och hur man bör omsätta begreppet i praktiken med några 
avvikelser.  
 
5.9 Helhetstolkning och sammanfattande analys 
Särskilda faktorer kan ha påverkat jämförbarheten mellan behandlarna, verksamheterna och 
forskningen såsom att det handlar om relativt olika typer av organisationer som heller inte går 
att jämföra objektivt inom alla områden vilket även har beaktats inom analysen. Verksamhet 1 
har i det stora hela en annan uppgift jämfört med de andra verksamheterna då de i huvudsak 
bedriver skyddat boende för kvinnor och barn. Behandlare 1 skiljer sig även något i sina 
uppfattningar vad gäller vissa frågor om man jämför med de tre övriga behandlarna vilket 
förmodligen har att göra med ovanstående faktorer. Även verksamhet 2, 3 och 4 har olika 
syften vid olika faser vilket dessutom gör jämförbarheten dem emellan liten inom olika 
områden. Alla behandlarna har däremot liknande utbildningsbakgrunder och de har även 
arbetat med utsatta barn under flera års tid, dvs. de har sakenliga kunskaper inom ämnet vilket 
enligt bl.a. Almqvist och Jansson (2004) är viktigt för att kunna bedriva ett bra arbete. Flera 
av behandlarna menar däremot att de arbetar med att erbjuda barnen stöd istället för 
behandling då de anser att verksamheterna inte bedriver regelrätt behandling i jämförelse med 
andra instanser. Ingen av verksamheterna har emellertid genomgått någon regelrätt 
utvärdering än så länge trots att Socialstyrelsen (2005) framhåller betydelsen av att 
behandlingsinsatserna bör utvärderas. Några av behandlarna ser istället barnets feedback som 
en form av utvärdering för att få reda på huruvida barnen uppfattar insatserna, om de 
uppskattar dem eller inte, vilket de anser ger bra indikationer på huruvida de bedriver ett bra 
arbete eller ej.  
 
Behandlarna beskriver att de kommer i kontakt med barnen på olika sätt vilket dels beror på 
organisatoriska skillnader och verksamhet 2, 3 och 4 möter barnen främst via förmedling av 
bl.a. socialtjänsten. Behandlare 1 träffar istället barnet oftast i samband med att mamman 
söker hjälp och menar samtidigt att olika myndigheters slapphet försvårar samarbetet och 
därmed även möjligheterna till att erbjuda barnet behandling. Vad gäller olika arbetsmodeller 
som används arbetar alla behandlarna utifrån liknande modeller därav främst trappan. De har 
även inslag av andra modeller vilka används inom både grupperna och de enskilda samtalen. 
Trappanmodellen anses fungera bra och är förmodligen även anpassningsbar utifrån olika 
situationer vilket gör den så pass omtyckt av behandlarna. Att verksamheterna använder sig 
av samma modeller kan även vara en huvudsaklig förklaring till att behandlarna har relativt 
liknande uppfattningar i allmänhet kring arbetet med utsatta barn. Problemets komplexitet och 
svårighetsgrad gör dock, enligt bl.a. Socialstyrelsen (a.a.) dessutom att det behövs många 
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olika former av stöd vilket behandlarna även menar att de har i åtanke. Alla verksamheter 
utom verksamhet 4 erbjuder gruppsamtal för barnen men behandlare 4 menar att det beror på 
att de har för få barn och att det skulle vara fördelaktigt att också kunna erbjuda 
gruppbehandling. Ingen av verksamheterna behandlar hela familjesystemet utan inriktar sig på 
barnet alternativt barnet och mamman och behandlarna menar att barnen alltid ska stå i 
centrum då det är dem som är viktiga inom arbetet. Det som enligt behandlarna även försvårar 
gemensam behandling av föräldrar och barn är bl.a. att barnet oftast bär på ambivalenta 
känslor inför sina föräldrar och att det således pågår en inre lojalitetskonflikt vilket enligt alla 
behandlare bör beaktas. Detta förtydligas även genom bl.a. Metell m.fl. (2001) som ger en 
liknande problembeskrivning då det gäller gemensam behandling för föräldrar och barn. Alla 
verksamheterna anpassar även arbetsmetoderna utifrån barnets ålder men inte utifrån kön trots 
att alla behandlarna håller med om att flickor och pojkar ofta uppvisar olika reaktionsmönster 
i enighet med vad forskningen (Arnell & Ekbom, 1999; Socialstyrelsen, 2002) påvisar. 
Behandlare 3a och 3b menar dock att det kanske finns ett behov av att i framtiden erbjuda 
pojkar och flickor separata gruppsamtal då skillnaderna i reaktionsmönster är så pass vanligt 
förekommande. Vad sedan gäller avslutande av behandling gör alla verksamheterna på 
liknande sätt och slutför samtalen efter ett antal gånger. Behandlarna menar dock att de inte 
kan erbjuda så lång behandling som de ibland önskar beroende på verksamhetsramarna med 
dess begränsade resurser. Alla behandlarna anser ändå att de kan erbjuda en god hjälp på 
vägen men att flertalet barn trots det har ett fortsatt behov inom t.ex. någon annan verksamhet. 
 
Då behandlarna beskriver vad som är viktigt att tänka på vid arbetet med utsatta barn och 
vilka hinder de ser är de relativt samstämmiga med varandra och med ovanstående forskning. 
De är bl.a. eniga om att man bör visa lyhördhet inför varje barns behov, att man bör försöka 
inge förståelse, att man bör lyssna och orka ta emot barnets berättelser samt att man bör 
förklara att barnet inte är ensamt om upplevelserna. Bl.a. Metell m.fl. (a.a.) redogör även för 
vikten av att inge förtroende för att barnet ska våga öppna sig. Ingen av behandlarna anser sig 
ha problem med detta då de menar att barnen ofta är väldigt öppna med vad de upplevt. Ett 
återkommande hinder som alla behandlarna påpekar är vårdnadsfrågan som de anser försvårar 
barnets möjligheter till att delta i behandling då båda föräldrarna måste ge samtycke om de 
har gemensam vårdnad. Bl.a. behandlare 4 understryker även vikten av att försöka få till ett 
samarbete med pappan för att underlätta i frågan. Alla behandlarna hoppas vidare på att en 
lagändring ska bli aktuell då de anser att barnets situation måste beaktas mer inom denna 
problematik. 
 
När det handlar om behandlarnas definitioner på begreppet barnperspektiv beskriver 
behandlare 1 mer ingående, i jämförelse med övriga behandlare, hur viktigt det är att kunna 
sätta sig in i barnets tankevärld och därmed försöka förstå hur barnet tänker och känner vilket 
bäst stämmer överens med barnets barnperspektiv utifrån Hazard och Wallins (2004) 
definition. När behandlarna sedan beskriver hur de omsätter barnperspektivet i praktiken 
handlar det främst om att föra barnets talan inför omvärlden och förmedla barnets 
uppfattningar till andra vuxna vilket i sin tur stämmer överens med det professionella 
barnperspektivet i enighet med författarna. Behandlarna har sammanfattningsvis ganska eniga 
uppfattningar i jämförelse med varandra och med vad forskningen uppger kring 
behandlingsarbete med utsatta barn inom de olika områdena. Detta tyder även på att 
behandlarna håller sig uppdaterade inför aktuell forskning inom ämnet och att de rättar sig 
efter ny kunskap. Behandlarna har i det stora hela ett pragmatiskt förhållningssätt då de t.ex. 
först tar reda på vilka behov barnen anses ha innan de sedan väljer och anpassar 
arbetsmetoderna utifrån det. Slutligen kan man, utifrån behandlarnas utsagor i jämförelse med 
forskningen, tyda att behandlarna har ett barnperspektiv som utgår ifrån vad de anser vara 
barnets bästa och att de hela tiden försöker beakta det inom arbetet med utsatta barn.  
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
I denna avslutande del sammanfattas resultatet och studien diskuteras utifrån inledande 
frågeställningar och slutsatser. Även metod- och teorival för studien diskuteras och 
avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.   
 
6.1 Sammanfattning, slutsatser och diskussion kring resultatet 
Det övergripande syftet var att undersöka hur behandlingspersonalen inom fyra olika 
verksamheter som arbetar med barn som bevittnat familjevåld uppfattade sitt arbete och hur 
de tillämpade barnperspektivet i praktiken. En intention var även att jämföra huruvida 
behandlarnas utsagor stämde överens med varandra och med de utvalda teoretiska 
referensramarna dvs. forskning kring behandlingsarbete med utsatta barn samt barnperspektiv. 
Slutsatser som kan dras med hjälp av resultatredovisningen och analysen är att behandlarna är 
relativt överens med varandra och med forskningen om hur de uppfattar arbetet med barn som 
bevittnat familjevåld inom de olika temana. Det förekommer dock vissa specifika skillnader 
inom några områden vilket nedan diskuteras mer ingående. Behandlarna är dock en selekterad 
grupp och det ska då tilläggas att de inte är konstigt om deras uppfattningar är förhållandevis 
eniga i de flesta frågorna. Stora likheter av behandlarnas utsagor, trots att de arbetar inom 
olika verksamheter, kan annars vara en intressant slutsats. Behandlarna verkar 
sammanfattningsvis följa den aktuella forskningen för att hålla kunskaperna vid liv vilket kan 
anses som positivt och gynnar förhoppningsvis de utsatta barnen vilket torde vara det 
viktigaste.  
 

• Allmänt om behandling av barn som bevittnat familjevåld 
Flera av behandlarna vid de olika verksamheterna vill inte kalla de insatser som erbjuds till 
utsatta barn för regelrätt behandling utan de benämner istället insatserna som stöd eller hjälp 
till bearbetning och man kan undra vad det beror på. Eftersom anledningen till detta inte 
framgår tydligt kan man anta att det kanske beror på att behandlarna ser sina insatser som ett 
tillfälligt stöd på vägen bland andra mer regelrätta behandlingsformer som exempelvis BUP:s 
verksamhet. Ingen av verksamheterna har än så länge någon väl utformad utvärdering och 
forskningen framhåller även att det i nuläget finns få mätningar av vilka effekter 
behandlingsinsatserna har för utsatta barn. Man kan troligtvis få en god uppfattning genom att 
ta del av barnens uttryck i samband med behandlingen men att enbart utgå från deras feedback 
som några av behandlarna gör kan nog inte anses vara tillräckligt.  
 

• Olika arbetsmodeller och metoder 
Vad gäller olika behandlingsmetoder som används av verksamheterna så visade det sig att 
Trappanmodellen är dominerade och används mer eller mindre av alla verksamheter men de 
flesta har även inslag av bl.a. Children are people too. Behandlarna framför vissa fördelar 
med de använda modellerna men då det handlar om att redogöra för varför just de kan anses 
vara bättre än andra har behandlarna svårt att påvisa särskilda orsaker. Detta gick heller inte 
att tyda i forskningen vilket kanske just beror på bristen av utvärdering av de olika metoderna 
och att ingen riktigt vet vilken effekt de har vid behandlingsarbete med utsatta barn. Man kan 
dock fråga sig varför just trappanmodellen har blivit dominerande i dagens arbete med barn 
som bevittnat familjevåld men den kan förmodligen ses som väldigt flexibel utifrån olika 
situationer. Behandlarna har något delade uppfattningar i fråga om för- och nackdelar med 
enskild- respektive gruppbehandling och tre av verksamheterna utför både enskilda och 
gruppsamtal. Av forskningen framgår dock att det anses vara mest lämpligt att först erbjuda 
utsatta barn individuella samtal innan de eventuellt deltar i gruppsamtal men att det givetvis är 
olika och att man alltid bör utgå efter barnets specifika behov vilket även överensstämmer 
med några av behandlarnas uppfattningar. Det är förmodligen en del barn som hämmas av att 
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andra barn deltar vid gruppsamtalen och frågan är hur mycket det då hjälper de barn som 
begränsas av detta förutom att de får ta del av andras berättelser. Det är med hänsyn till det 
bra att barnen kan erbjudas både och utifrån behov vid de flesta verksamheterna. 
 

• Etablerande av kontakt med utsatta barn 
Två av verksamheterna möter oftast barnet nära inpå händelsen medan de andra två träffar 
dem i ett senare skede och åsikterna huruvida det anses vara bra eller ej skiljer sig åt något 
bland behandlarna. Detta beror förmodligen till stor del även på organisatoriska faktorer och 
jämförbarheten blir då liten. Enligt forskningen bör dock barn erbjudas behandling så fort som 
möjligt inpå händelsen vilket låter väsentligt då det kan antas vara lättare att bearbeta 
händelserna ju snabbare man får hjälp. Etablerandet av kontakt med utsatta barn kan enligt 
både behandlarna och forskningen underlättas av ett upprättat samarbete mellan olika 
instanser. Samarbetet mellan olika myndigheter och andra instanser anses ändå enligt 
forskningen inte vara tillräckligt och det påpekas att det måste förbättras för att utsatta barn 
ska kunna uppmärksammas vilket tvärtemot fyra av behandlarna inte riktigt håller med om. 
Man kan dock utifrån forskningen fråga sig vad som är så problematiskt kring att etablera ett 
fungerande samarbete mellan olika instanser för att dessa utsatta barn inte ska falla igenom 
det uppbyggda skyddsnätet i vårt samhälle och varför det inte prioriteras mer i nuläget.  
 

• Behandling av föräldrar och barn enskilt eller gemensamt  
Alla behandlarna är slående eniga om att de alltid har barnet i fokus vid samtalen. Verksamhet 
1 skiljer sig något då behandlare 1 ibland möter både mamman och barnet vid samtalen. Ingen 
av behandlarna anser dock att båda föräldrarna och barnet bör erbjudas gemensam behandling 
eftersom det kan hindra barnet beroende på de ambivalenta känslorna vilket är fullkomligt 
förståeligt. Även en del av forskningen påpekar att barnet inledningsvis bör erbjudas enskild 
behandling och eventuellt i ett senare delta gemensamt med sina föräldrar. Jag som författare 
undrar om det verkligen finns verksamheter som mestadels behandlar barn och föräldrar 
tillsammans och tror inte att det i så fall är särskilt gynnsamt med anledning av den svåra 
situationen och barnets motstridiga känslor. Jag hänsyftar på om det någonsin kan vara 
fördelaktigt att erbjuda både offer och förövare gemensam behandling eftersom det då inte 
kan gynna båda parter på samma sätt.   
 

• Skillnader i behandlingsinsatser beroende på ålder eller kön 
Verksamheterna skiljer på insatserna beroende på barnets ålder utifrån vad forskningen även 
anser men ingen av verksamheterna skiljer dock på insatserna beroende på barnets kön trots 
att behandlarna liksom forskningen konstaterar att det förekommer olikheter i 
reaktionsmönster mellan pojkar och flickor. Denna paradox kan tyckas vara märklig då man 
som nämnt bör utgå ifrån alla individuella egenskaper. Flickor reagerar oftare mer inåt än vad 
pojkar gör och det förmodas att barn med inbundna reaktionsmönster har andra insatsbehov 
än barn med utåtagerande reaktionsmönster. Detta blir kanske ett problem vid 
verksamheternas gruppsamtal för de flickor och givetvis även för de pojkar som har inåtvända 
reaktionsmönster. De mer stökiga och oblyga barnen vågar prata mer och får troligtvis mer 
uppmärksamhet än de som inte vågar öppna sig. Ett vanligt förekommande scenario är också 
att pojkar ofta tar för sig mer än flickor inom olika typer av grupper och sammanhang och det 
kan troligtvis vara så även då det handlar om samtalsgrupperna vid de olika verksamheterna. 
 

• Avslutande av behandling 
Barnen bör alltid erbjudas behandling utifrån individuella behov vilket både behandlarna och 
forskningen anser men det efterlevs dock inte helt utav någon av verksamheterna då de följer 
sina modeller och metoder och möter barnen ett visst antal gånger innan de avslutar 
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behandlingen utan att vidare begrunda över om de är färdigbehandlade eller ej. 
Verksamheterna erbjuder således för kortvarig behandling i jämförelse med vad forskningen 
uppger vilket med största sannolikhet har att göra med olika organisatoriska faktorer. Vissa 
barn anses ha behov av stöd under lång tid framöver medan en del även anses ha behov för 
kanske resten av sitt liv och då är det synd att de inte kan erbjudas en långvarig 
behandlingskontakt vid samma verksamhet istället för att slussas runt bland olika instanser.  
 

• Vad behandlare bör ha i åtanke vid arbete med utsatta barn 
Behandlarna är förhållandevis eniga med varandra och med forskningen då de beskriver vad 
de anser vara viktigt att fokusera på i arbetet med utsatta barn. Det som framkommer är bl.a. 
vikten av att ha ett individuellt bemötande inför varje barn, att vara lyhörd, att lyssna samt att 
inge förståelse inför barnet. Behandlarna beskriver sitt arbete som svårt och krävande men 
samtidigt givande. När behandlarna påvisar olika hinder inom arbetet är alla uppenbart eniga 
om att vårdnadsfrågan är ett återkommande problem och även en del av forskningen påpekar 
dess hinder ifråga om att kunna erbjuda barnet behandling. Ingen av verksamheterna har 
således rätt att erbjuda barnet behandling mot en vårdnadshavares vilja vilket är mycket 
beklagligt. Barnets trygghet och skydd kommer i kläm då den nu gällande lagstiftningen 
prioriterar gemensam vårdnad för föräldrarna och därmed bestämmanderätt över barnen. 
Lagstiftningen behöver enligt alla behandlarna ändras i fråga om vårdnaden vilket man får 
hoppas sker framöver. Barn som bevittnat våld ska åtminstone enligt det nya lagförslaget 
betraktas som brottsoffer och det är märkligt att det tagit så pass lång tid innan detta 
uppmärksammats eftersom barnen utsätts för psykisk misshandel som enligt forskningen 
anses vara lika skadligt som andra typer av övergrepp.  
 

• Barnperspektiv utifrån olika synvinklar 
Definitionerna på begreppet barnperspektiv är åtskilliga vilket kan konstateras genom både 
behandlarnas utsagor och forskningen. Barnperspektiv innebär enligt behandlarna och 
forskningen i stort att kunna beakta varje barns vilja och behov och att försöka förstå det 
utifrån sitt sammanhang. Behandlarna ger dock något olika beskrivningar av hur de uppfattar 
begreppet och behandlare 1 kan sägas ha den beskrivning som mest överensstämmer med 
barnets barnperspektiv i enighet med några av författarna. I övrigt kan behandlarnas tankesätt 
anses stämma överens med definitionen av det professionella barnperspektivet. Behandlarna 
är likaså relativt eniga när det beskriver barnperspektivets betydelse inom arbetet och hur man 
bör omsätta begreppet i praktiken med några undantag. Alla behandlarna betonar att det bl.a. 
handlar om att förmedla barnens uppfattningar till omgivningen. De påpekar dessutom att det 
viktiga är att alltid ha barnet i centrum vilket överensstämmer med ett naturligt barnperspektiv 
då man arbetar med utsatta barn. Kunskaperna om barn bygger dock till största delen på 
uppgifter från vuxna dvs. föräldrar, lärare, läkare och andra experter. För att barnperspektivet 
ska kunna uppmärksammas i alla frågor som rör barnet är ändrade attityder, nya 
förhållningssätt och arbetsmetoder nödvändiga vid olika nivåer inom olika verksamheter 
runtom i samhället. Kunskapen behöver ökas för att höja medvetenheten om 
barnperspektivets värde vid olika åtgärder som berör utsatta barn. Frågan är om 
barnperspektivet utifrån barns perspektiv, som kan sägas vara den yttersta formen av 
barnperspektiv, verkligen efterlevs någonstans och om det någonsin kan efterlevas. Det verkar 
vara lätt att säga att man har ett barnperspektiv i arbetet med utsatta barn men om det 
verkligen tillämpas på ett sakenligt sätt verkar däremot vara svårare att påvisa.  
 
 
 
 
 

 43



6.3 Diskussion angående teorival och metod 
Uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka hur behandlingspersonalen vid de utvalda 
verksamheterna uppfattade sitt arbete med barn som bevittnat familjevåld och hur de 
tillämpade barnperspektivet inom yrket. Avsikten var även att jämföra behandlarnas utsagor 
med varandra samt med vad forskningen ansåg vara av vikt vid behandlingsarbete med utsatta 
barn. För att få svar på huruvida studien uppfyller validitets- och reliabilitetsaspekterna kan 
man diskutera om det insamlade materialet och tolkningen av det är tillräckligt tillförlitligt 
och relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar, dvs. om mitt resultat kan anses 
vara pålitligt och betydelsefullt nog. 
 
Med hjälp av valda teoretiska referensramar, dvs. diverse litteratur och forskning kring 
behandlingsarbete med utsatta barn inom olika teman samt barnperspektiv ur olika synvinklar, 
var avsikten inledningsvis att påvisa vad som ansågs vara av vikt i arbetet med utsatta barn 
och hur barnperspektiv kunde tolkas utifrån olika synvinklar. Inom den använda litteraturen 
och forskningen sammanfattades därmed olika teorier som bl.a. kris- och trauma teori 
kortfattat. En svaghet kan dock vara att uppsatsen endast baseras på en mindre mängd 
litteratur och forskning kring ämnet och att det inte används någon teori i sin helhet. 
Socialstyrelsens rapport När mamma blir slagen som bl.a. används bygger dessutom delvis på 
kunskaper utifrån de studerade verksamheterna och då är det kanske inte konstigt om 
resultaten stämmer överens med inledande hypoteser. Det hade eventuellt varit fördelaktigt att 
istället ha använt någon annan teori i sin helhet eller som komplement, exempelvis kris- och 
traumateori, copingteori eller systemteori, för att ha fått ett bredare perspektiv och en djupare 
förståelse inför problematiken.  
 
För att vidare kunna efterfölja syftet utfördes kvalitativa intervjuer med fem behandlare vid de 
fyra olika verksamheterna. Det strategiska urvalet av verksamheterna utgick från att få så 
olika verksamheter som möjligt för att kunna jämföra behandlarnas svar och se om deras 
utsagor skiljde sig åt nämnvärt. I slutändan visade sig dock verksamheterna inte använda 
särskilt olika arbetssätt, metoder och modeller som det inledningsvis tänktes och tre av 
verksamheterna var även relativt likartade i övrigt. Det kunde ha varit bra att inledningsvis ha 
utfört en mer ingående studie av alla verksamheter som finns runtom i landet innan det 
beslutades att välja ut några till studien. Av olika skäl såsom praktiska, tidsmässiga och 
ekonomiska hade det dock inte varit genomförbart att utföra det mest önskvärda 
informantintervjuerna.  
 
Vid utformandet av intervjuguiden funderades det över hur väl frågorna kunde besvara 
uppsatsens syfte med frågeställningarna samt hur väl intervjupersonerna skulle kunna hjälpa 
till att besvara dessa. En av uppsatsens styrkor kan vara att intervjupersonerna bedöms som 
rätt personer att intervjua om behandling av utsatta barn då de besitter gedigna kunskaper 
inom ämnet utifrån sina bakgrunder och erfarenheter. Eftersom syftet var att ta del av just 
behandlingspersonalens egna erfarenheter och uppfattningar av arbetet kan det anses att de 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna var lämpliga att använda eftersom frågorna oftast 
kunde besvaras på ett ingående sätt. Om istället kvantitativ metod hade använts hade fler 
behandlare kunnat delta men svaren hade inte blivit lika detaljerade och personliga. Det som 
däremot kan ses som en svaghet är att vissa oklara svar har begränsat en mer ingående analys. 
Det var emellertid en fördel att intervjuerna utfördes på plats vid respektive verksamhet och 
därmed kundes det även tas del av de intervjuades uttryck vilket inte hade varit möjligt vid 
exempelvis en telefonintervju eller vid en kvantitativ enkätundersökning.  
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Valet av det hermeneutiska förhållningssättet och analysmetoden kan ses som lämpligt då det 
handlade om att tolka och jämföra intervjupersonernas uppfattningar samt få en 
helhetsförståelse för deras syn på problematiken. Det valdes som tidigare nämnt att analysera 
materialet utifrån forskning i olika teman och barnperspektiv ur olika synvinklar. Det föreföll 
lämpligt att använda dessa teoretiska referensramar, dvs. med utgångspunkt ur både en 
deduktiv samt en induktiv ansats, för att få en stor bredd att utgå ifrån och då det även var 
intressant att undersöka hur behandlarna såg på det något diffusa begreppet barnperspektiv. 
Det hade däremot, som även tidigare nämnt, troligtvis varit fördelaktigt att även ha använt 
någon annan teori som komplement vid analysen för att få ett bredare perspektiv på 
problematiken.  
 
I det stora hela anses det att valet av teori, metod och tillvägagångssätt har varit lämpligt för 
att uppsatsens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras på ett sakenligt sätt. De 
teoretiska perspektiven har trots dess brister medverkat till att de frågor som inledningsvis 
ställts har kunnat besvaras. Den kvalitativa metoden har även lämpat sig väl för 
undersökningen då det har fåtts en bra bild av behandlingspersonalens uppfattningar kring 
behandlingsarbetet med utsatta barn. Uppsatsen kan slutligen sägas ge kunskaper inom ämnet 
och förhoppningsvis även ett helhetsperspektiv av vad forskning och behandlare uppger om 
behandlingsarbete med barn som bevittnat familjevåld. Resultatet i uppsatsen kan däremot 
inte ligga till grund för generella slutsatser vilket heller inte var avsikten. En del av de 
uppfattningar som behandlingspersonalen återger kan dock troligtvis även finnas bland annan 
personal vid verksamheter som koncentrerar sig på behandling av utsatta barn.  
 
6.4 Avslutande reflektion och förslag till fortsatt forskning 
Barns utsatthet därav barn som utsätts för att bevittna familjevåld har under den senaste tiden 
uppmärksammats flitigt i bl.a. media. Ett stort antal forskningsrapporter visar även att barn 
fortfarande, trots att ett flertal verksamheter har uppkommit runtom i landet för ”barnens 
bästa”, är förvånansvärt osedda och ohörda inom det sociala arbetet. Med anledning av 
ovanstående finns det anledning att fundera över barnpositionen i socialt arbete. Följderna av 
den berörda problematiken är många och svåra och våldet som barnen utsätts för att bevittna 
har tendens att leva vidare från generation till generation. De vackra ord som står att läsa i 
barnkonventionen om att bl.a. barnets bästa ska sättas i främsta rummet och även hur 
barnperspektivet definieras beskriver mer en vision än hur det förhåller sig i verkligheten. 
Utifrån barnkonventionen har alla barn rätt till ett tryggt liv med goda uppväxtvillkor. För att 
detta någonsin ska kunna bli möjligt krävs ett förebyggande arbete inom alla samhällsnivåer.  
 
Det behöver spridas mer kunskaper till alla berörda yrkesgrupper men även till övriga 
medmänniskor i vårt samhälle angående utsatta barns situation då det gäller denna typ av 
problematik. Alla som har en misstanke om att ett barn är utsatt måste också våga anmäla. Det 
är givetvis förståeligt att det kanske inte är lätt att tyda om ett barn far illa och många är nog 
rädda för att förstöra mer än att hjälpa vid en anmälan. Många utsatta barn reagerar dessutom 
ofta inåt och problemet märks inte vilket försvårar ännu mer. Personal som arbetar inom 
berörda yrken är i behov av utbildning och professionell handledning för att kunna bemöta 
utsatta barn utifrån ett barnperspektiv. Att skylla på alltför få resurser är vanligt i dagens 
samhälle men alla skulle sammanfattningsvis tjäna på att det satsades mer på denna typ av 
problematik men givetvis även alla andra former av övergrepp som barn utsätts för. Om fler 
barn skulle få möjligheten att erbjudas stöd och relevant hjälp i tid skulle vi sannolikt bli 
förskonade från en hel del människor som lever med olika typer av psykiska problem och 
åkommor.  
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Man kan även tycka att det borde fungera bättre i vårt samhälle med dess så kallade väl 
utbyggda sociala skyddsnät. Frågan är var det i huvudsak brister. Handlar det om olika 
instansers slöhet, är det kanske socialtjänsten som väljer att inte gå vidare med vissa ärenden 
trots att de misstänker att ett barn far illa eller är det kanske övriga människors rädsla för att 
ingripa vid misstanke. Det är troligtvis en kombination av många faktorer som hindrar att 
utsatta barn får hjälp. Det talas dock ständigt om förebyggande insatser runtom i kommunerna 
men när det väl gäller verkar det ta alltför lång tid innan något görs åt problematiken. Det 
finns givetvis en förståelse för att personal inom de olika instanserna har ett krävande arbete 
att utföra och många svåra beslut att fatta kring dessa situationer och särskilt när barn i utsatta 
familjer oftast är mycket tysta och hemlighetsfulla. Det är dock viktigt att det satsas mer på 
dessa ”glömda barn” och givetvis alla övriga barn som far illa på olika sätt. Samhället har en 
skyldighet att bryta detta destruktiva mönster och lösningen kan tänkas vara enkel. Det 
handlar främst om att våga se, våga fråga, lita på barnets berättelse och erbjuda stöd och hjälp 
i ett tidigt skede till alla inblandade.  
 
Det har sammanfattningsvis varit mycket intressant och givande att ta del av de olika 
behandlarnas uppfattningar av sitt arbete med utsatta barn. Tolkningen är att alla behandlarna 
hoppas och tror på att barnen får ut något positivt av de erhållna insatserna samt att alla 
behandlarna utgår ifrån vad de anser vara barnets bästa inom arbetet. Genomförandet av 
denna uppsats har även lett till nya intressanta frågeställningar inom ämnet. Eftersom denna 
studie enbart belyser det svenska forskningsläget och verksamheter inom landet skulle det 
vara intressant att utföra en jämförelsestudie mellan några andra länder för att ta reda på om 
det även där förekommer särskilda insatser för barn som bevittnat familjevåld och om det i så 
fall förekommer skillnader i hur personalen ser på behandlingsarbetet inom olika länder. Ett 
annat förslag till fortsatta studier inom ämnet skulle kunna vara att utföra en undersökning av 
hur vuxna eller äldre barn som bevittnat familjevåld och deltagit i behandling vid de olika 
verksamheterna uppfattar de insatser som erbjudits av respektive verksamhet.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor om verksamheten med dess arbetsmetoder: 

• Beskriv verksamheten med dess bakgrund samt historik och berätta om 
verksamhetsmålen. 

• Berätta om dina arbetsuppgifter och din bakgrund samt eventuella tidigare 
erfarenheter av arbete med barn som bevittnat familjevåld.  

• Hur många anställda finns inom verksamheten och vilka yrkeskategorier 
förekommer?  

• Hur många barn behandlas varje år inom verksamheten? 
• Vilka behandlingsmetoder använder er verksamhet vid arbetet med utsatta 

barn? 
• Utgår behandlingen från någon eller några teoretiska referensramar och i 

så fall vilka? 
• Vilka för och nackdelar ser ni med er arbetsmodell jämfört med andra 

modeller som används vid arbete med utsatta barn? 
 

Frågor angående behandlingsinsatser: 
• Hur och när kommer ni i kontakt med barnen?  
• Behandlas barnen utifrån andra typer av insatser om de själva även utsatts 

för fysiskt våld? 
• Förekommer det skillnader i behandlingsinsatserna beroende på barnets 

ålder eller könstillhörighet? 
• När anses barnen vara färdigbehandlade och hur mäter ni resultatet av  

insatserna? 
• Hur upplever ni att det är att möta och behandla barn som utsatts för att 

bevittna familjevåld och vad ser ni för möjligheter och hinder kring 
behandlingsarbetet? 

• Vad anser ni är viktigt att tänka på när det gäller behandlingsarbete med 
utsatta barn? 

• Hur ser era mål och visioner ut och vad hoppas ni att arbetet ska ge 
barnen? 

 
Frågor ur ett barnperspektiv: 

• I vilken grad kan man säga att det är frivilligt deltagande för barnen? 
• Vad berättar barnen om och vad berättar de inte om angående 

upplevelserna, förekommer det generella mönster i barnens berättelser? 
• Hur beskriver barnen vad som är våld enligt dem? Skiljer sig flickor och 

pojkar åt i sin uppfattning? 
• Hur ser barnen på sin relation till mamman respektive pappan/den som 

slår? 
• Hur definierar ni vad som är barnets bästa utifrån ett barnperspektiv och 

vad har begreppet för betydelse för er som behandlare? 
• Hur använder ni begreppet barnperspektiv i praktiken? 
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