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FÖRORD 
 Föreliggande studie är det avslutande momentet inom socionomutbildningen på 

Mittuniversitetet i Östersund. Genom denna kurs gavs studenterna möjlighet att 

fördjupa sig inom ett valfritt område inom socialt arbete. Mitt val föll på området 

barn till mammor som blir slagna.   

 

 Via femton veckors handledd studiepraktik på en av landets kvinnojourer kom jag 

under vårterminen 2009 i kontakt med en mängd barn som levde under mycket svåra 

hemförhållanden. Tillsammans med sina mammor besökte de jouren med anledning 

av att de levde med en man som hotade och misshandlade dem. Jag blev otroligt 

berörd av att se hur illa barnen for, och jag fick ett djupt intresse av att undersöka hur 

mäns våld mot kvinnor påverkar barn. Då aktuell uppsatskurs närmade sig en termin 

senare föll valet därmed naturligt på området barn som bevittnar våld.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de personer som har givit mig stöd och hjälp under 

mitt uppsatsskrivande. Till dessa hör framförallt de fyra intervjupersoner som har 

delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och som därigenom har möjliggjort 

studiens genomförande. Ett stort tack riktas även till min handledare som har givit 

mig råd och vägledning  under kursens gång. Ytterligare ett tack riktas till min familj, 

mina vänner samt övriga personer som har funnits vid min sida och stöttat mig på 

olika sätt.  
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1. INLEDNING  
Att bli vittne till våld inom familjen innebär en komplex riskfaktor för barn. Många 

gånger råder det en ökad förekomst av drogmissbruk, psykisk sårbarhet samt 

ekonomisk och social fattigdom hos familjer där det förekommer våld. Förekomsten 

av fysiskt våld inom familjen ökar dessutom risken för andra former av våld såsom, 

psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld (Källström Cater, 2004). Dessutom 

löper barn till pappor som utsätter sin partner för våld ökad risk att själva bli direkt 

utsatta för fysiskt eller sexuellt våld (Källström-Cater, 2004; Källström Cater 2009). 

Bristande omsorg och försummelse är andra typer av våld som kan förekomma i hem 

präglade av kvinnomisshandel. Med alla olika former av våld inräknat kan det göras 

gällande att 100 procent av de barn som växer upp i ett hem där deras mamma blir 

misshandlad, också själva faller offer för denna misshandel (Åsling Monemi, 2008). 

Enligt Rädda Barnen (2009) utsätts i Sverige 200 000 barn varje år för någon form av 

våld i sin hemmiljö. En mängd forskningsrön har konsekvent visat att barn som 

bevittnar våld mellan sina föräldrar löper ökad risk att utveckla psykologiska 

problem (Grych, Jouriles, McDonald, Norwood & Swank, 2000; Sternberg, Lamb, 

Greenbaum, Cicchetti, Dawud, Rosa,  Krispin & Lorey, 1993). Således handlar det 

om hundratusentals barn som riskerar allvarliga negativa följdverkningar. 

 

1.1 Förförståelse  
Via handledd studiepraktik på en av landets kvinnojourer, innefattande en mängd 

möten med barn som bevittnar våld, samt via litteraturstudier i ämnet under 

ovannämnda praktikperiod har en viss kunskap i ämnet kunnat inhämtas inför aktuell 

studie. Detta har dock medfört att en viss förförståelse varit närvarande vid 

genomförandet av studien. Förförståelsen har använts som en vägledning vid 

undersökning av det aktuella forskningsläget samt vid utformningen av 

intervjuguide. Förhoppningen har varit att förförståelsen ska fungera som en 

inkörsport till ny och djupare kunskap om barn som bevittnar våld. Målet har varit att 

tillse att förförståelsen inte skulle skapa låsningar vid redan kända begrepp utan 

tvärtom leda in på okända begrepp och fenomen.  

 

1.2  Bakgrund 
Barn som bevittnar våld befinner sig som ovan nämns i en mycket utsatt position då 
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det ofta förekommer andra riskfaktorer inom familjer som präglas av mäns våld mot 

kvinnor. Även om barnet själv inte utsätts för den fysiska misshandeln så drabbas det 

på andra sätt av våldets negativa konsekvenser. Socialstyrelsen (2005) har funnit att 

barn som tvingas se eller höra våld eller hot om våld i sin hemmiljö far mycket illa 

och dess psykiska utveckling riskerar att skadas allvarligt. Barn som bevittnar våld 

inom familjen är utsatta för psykisk misshandel. De kan få lika allvarliga psykiska 

konsekvenser som barn som är utsatta för fysisk misshandel. Detta beror på att våldet 

reducerar barnens fundamentala tillit till vuxna. Barn som växer upp i ett hem där 

deras mamma misshandlas löper dessutom 15 gånger överrisk att själva bli 

misshandlade (ibid.).  

 

Våld inom familjen innebär svårigheter för barn av flera anledningar. För det första 

äger det rum i en kontext som i vanliga fall ska representera trygghet - hemmet. För 

det andra är de personer som involveras i våldet människor som barnet i normala fall 

ska kunna vända sig till för att få stöd och hjälp - föräldrarna. Dessa svårigheter kan i 

sin tur få olika konsekvenser för barnet och vara mer eller mindre traumatiserande. 

Att våldets traumatiserande effekt skiljer sig åt från barn till barn beror på att en 

händelse i sig inte är traumatisk till sin natur (Källström Cater, 2009), utan det som 

avgör graden av traumatisering hos ett barn är barnets egen uppfattning och tolkning 

av situationen samt den mening som barnet tillskriver den specifika händelsen. Ett 

trauma definieras som en extraordinär påfrestning som innebär att individens 

ordinarie resurser och coping-mekanismer inte räcker till, och som medför känslor av 

intensiv rädsla och maktlöshet som varken kan undvikas eller hanteras via de egna 

tillgängliga resurserna (Dyregrov, 1997; Källström Cater, 2009). 

 

Barnläkaren Kajsa Åsling Monemi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid 

Uppsala Universitet, har genomfört fyra olika studier i Bangladesh och Nicaragua 

vilka syftade till att undersöka på vilket sätt fysiskt, sexuellt och emotionellt våld 

mot kvinnor påverkar barns hälsa. Hon fann att spädbarn, då deras mamma blivit 

utsatt för fysiskt, sexuellt, psykiskt eller kontrollerande våld under graviditeten, 

föddes med allt för liten kroppsstorlek, växte långsammare under de två första 

levnadsåren, var underviktiga även vid två års ålder samt drabbades av diarré och 

lunginflammation mycket ofta. Barn till kvinnor som under sin barndom hade 

bevittnat våld, löpte dubbelt så hög risk att avlida före fem års ålder jämfört med 

barn till mammor som inte hade växt upp under sådana förhållanden. Hon fann 



 

 6 

dessutom att barn vars mamma blivit utsatt för både fysiskt och sexuellt våld löpte 

sex gånger så hög risk att dö före sin femårsdag. Barn mellan 0-2 år som växer upp i 

hem präglade av kraftigt partnervåld löper tre gånger så hög risk att drabbas av svår 

akut undernäring jämfört med andra barn. Åsling Monemi fann även att våld mot 

kvinnor kan leda till ett minskat immunförsvar hos barn samt ett ökat risktagande 

beteende hos ungdomar. Våld mot kvinnor påverkar således barns hälsa mycket 

allvarligt (Åsling Monemi, 2008). 

 

1.3 Begreppsdefinition 
Med barn avses personer mellan 0-18 år. Då det gäller termen bevittna våld används 

Socialstyrelsens (2005) definition vilken innebär att ett barn ser, hör eller förstår att 

våld pågår. Att förstå att våld pågår betyder i detta sammanhang att barnet kan avläsa 

stämningar och registrera konsekvenser i form av skador, känslouttryck etc. (ibid.). 

Med våld avses i detta sammanhang mäns våld mot kvinnor.  

 

1.4 Problemformulering 
Barn är beroende av oss vuxna och de påverkas av hur vi vuxna reagerar och agerar. 

Siffran över barn som bevittnar våld i vårt land är stor, och mörkertalet är 

förmodligen ännu större. Socialarbetaryrket innefattar möten med dessa barn, oavsett 

socialarbetaren i den specifika situationen vet om det eller ej. Det är högst sannolikt 

att alla människor någon gång under sin livstid möter barn som har blivit vittne till 

våld i sitt hem. Att som barn exponeras för våld innebär som tidigare har nämnts en 

ökad risk för allvarliga negativa följdverkningar. Det är därför viktigt att människor 

som möter dessa barn äger kunskap om hur barnen har det, för att kunna ge barnen 

det stöd som de är i behov av.   

 

Det är lätt att glömma bort alla de här barnen, eller att inte förstå att de finns. En 

anledning till detta kan vara på grund av att denna typ av våld sker i hemlighet inom 

hemmets fyra väggar där det råder kraftiga hotelser och krav om att hemligheten inte 

får avslöjas. Det är även lätt att glömma bort att barnen påverkas av våldet eftersom 

det är kvinnan som är den direkt utsatta, och hon har ofta synliga skador vilket barnet 

som bevittnar våldet inte har. Kvinnan är oftast den som söker hjälp för sin utsatta 

situation och troligtvis får hon den mesta uppmärksamheten - åtminstone i det 

primära skedet. Aktuell studie har för avsikt att kasta ljus över alla de barn som faller 
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offer för mäns våld mot kvinnor. Studiens titel har formulerats via inspiration hämtad 

från Lii Stenings (1999) bok ”Se mig  som liten är. Samtal och tankar kring barns 

psykiska grundbehov”, där hon beskriver hur viktigt det är att barn känner sig sedda, 

trygga, delaktiga och att de duger som de är. 

 

1.5 Syfte 
Föreliggande studie syftar till att söka kunskap om hur barn som bevittnar mäns våld 

mot kvinnor reagerar samt hur de själva upplever och hanterar sin situation. 

 

1.5.1 Frågeställningar 

• Hur reagerar barn när de tvingas bevittna våld?  

• Hur tänker och känner barn om sig själva och om det våld som de bevittnar?  

• Hur tänker och känner barn kring sina föräldrar?  

• Hur hanterar barn sin situation? 

 

1.5.2 Avgränsning  

Studien har avgränsats till att omfatta barns upplevelser av att bevittna mäns våld 

mot kvinnor. Det motsatta förhållandet, där barn tvingas bevittna när deras mamma 

misshandlar sin man, förekommer självklart också, liksom våld i samkönade 

relationer och våld som utövas av föräldrar mot syskon. Valet har gjorts mot 

bakgrund av att män är överrepresenterade bland förövare vid våld i nära relation 

(Brottsförebyggande Rådet, 2009). 

 

2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Litteratursökning och datainsamling 
Inför aktuell studie har litteraturstudier gjorts inom det valda forskningsområdet samt 

inom området kvalitativ forskningsmetod. Utöver nämnda litteraturstudier har 

artikelstudier gjorts samt studier av relevanta avhandlingar och rapporter.  

 

En omfattande datasökning har genomförts för att kartlägga det aktuella 

forskningsläget inom det valda problemområdet. Söksidan ”Ulrich´s Web” har 

konsekvent använts i syfte att säkerställa att de tidskrifter varifrån information från 
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artiklar har inhämtats är vetenskapligt granskade. Sökningen har gjorts på sidorna 

CSA Social Sciences samt Social vetenskap. De sökord som har använts är: child, 

witnessing violence, treatment, shelters, interventions, spouse abuse, våld i familjen, 

våld  i hemmet samt barnperspektiv. 

 

2.2 Val av metod  
Då aktuell studie syftade till att söka förståelse kring barns upplevelser av att bevittna 

våld i hemmet, har en kvalitativ forskningsansats bedömts vara bäst lämpad (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Studien har genomförts via halvstrukturerade intervjuer 

(Lantz,1993), med informanter som inte själva representerade den grupp som skulle 

undersökas men som ansågs äga kunskap om den grupp som ville studeras 

(Halvorsen, 1992). Vid de kvalitativa intervjuerna har informanternas subjektiva 

upplevelser och förståelse efterfrågats. De har med egna ord delat med sig av sin 

kunskap och sina erfarenheter om barn som bevittnar våld. Denna form av tolkning, 

där intervjuarens förståelse av respondentens berättelse är utgångspunkten för själva 

tolkningen, kan kopplas till den vetenskapliga inriktningen hermeneutiken vilken 

innebär ett sökande efter förståelse av relativistiska tankesätt (Thurén, 2007).  

2.3 Urval 
Den urvalsmetod som har använts har dels varit ett strategiskt urval där 

intervjupersoner har valts ut baserat på att de har kunskap och erfarenhet inom det 

valda ämnet (Trost, 2005), samt via ett snöbollsurval där några av intervjupersonerna 

har valts utifrån rekommendationer från andra intervjupersoner (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Det strategiska urvalet ansågs vara bäst lämpat för aktuell studie 

då den har en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har ofta mindre urvalspopulationer 

vilka kan vara svåra att finna representativitet för (Halvorsen, 1992). 

 

Risken med att integrera intervjupersoner baserat på rekommendationer från andra är 

att dessa personer kan försöka styra urvalet till att innefatta personer som exempelvis 

kan ge en positiv bild av en viss verksamhet (Trost, 2005). Studiens syfte har varit att 

genom informanternas beskrivningar uppnå förståelse kring ämnet barn som 

bevittnar våld -  inte att utvärdera kvaliteten på verksamheternas insatser för dessa 

barn. Av denna anledning anses inte studiens validitet minska via vald urvalsmetod.  
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Samtliga informanter har valts ut mot bakgrund av att de i sitt yrke kommer i kontakt 

med barn som bevittnar våld, och de arbetar samtliga i norra delen av Sverige. Två 

av informanterna är jourkvinnor på olika kvinnojourer, en av informanterna är 

socialsekreterare på barn- och familjeenheten och den fjärde informanten är 

psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

2.4 Utformning av intervjuguide  
Då studiens syfte kan indelas i tre temaområden; barns upplevelser av att bevittna 

våld, hur de reagerar samt hur de hanterar sin situation, har frågorna formulerats 

utifrån dessa temaområden. Frågorna formulerades med avsikten att, via 

informanterna, spegla barnens perspektiv (se bilaga 2: Intervjuguide). Två 

provintervjuer gjordes för att kontrollera frågornas kvalitet samt för att bedöma 

tidsåtgången. Då försökspersonerna på provintervjuerna uppgav att frågorna var lätta 

att förstå och relevanta för ämnet samt då tidsåtgången var som beräknad, gjordes 

valet att behålla intervjuguiden i sin befintliga struktur, utan att revidera den. 

 

2.5 Intervjuförfarandet 
Det första steget bestod i att via telefon undersöka intresset att delta i den aktuella 

studien hos ett antal påtänkta personer. Några av de uppringda personerna tackade 

nej med anledning av att de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap i ämnet. De gav 

dock rekommendationer på andra personer vilka de ansåg äga den kunskap som 

efterfrågades. Vid kontakt med de personer som givits på förslag av de 

intervjupersoner som tackat nej, tackade samtliga ja till att delta i studien. Totalt var 

det slutligen fyra personer som hade tackat ja. Samtliga var kvinnor. En kort 

presentation av studien gavs via telefon varefter ytterligare information skickades via 

mail till samtliga intervjupersoner (se bilaga 1: Informationsbrev). Vid det första 

telefonsamtalet bokades även tid för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes enligt 

planering. 

 

Två av de fyra intervjuerna genomfördes på informanternas egna arbetsplatser. En av 

intervjuerna genomfördes på intervjuarens arbetsplats och en annan intervju 

genomfördes på en helt neutral plats. Samtliga platser bestämdes utifrån 

informanternas egna önskemål. 
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Under intervjuförfarandet har diktafon använts efter medgivande från informanterna. 

Fördelen med att använda diktafon är att det medger möjlighet att dokumentera 

ordval, tonfall, pauser etc. hos respondenterna som kan lyssnas på och analyseras i 

efterhand. Det ger även intervjuaren en större möjlighet att fokusera på ämnet och 

vad som sägs. Genom att lyssna på det inspelade materialet går det att kontrollera sin 

egen roll som intervjuare i intervjusituationen; sättet att ställa frågor på samt 

eventuell påverkan på respondenternas svar. Genom att kontrollera forskareffekten 

kan kvaliteten, och därigenom också validiteten och reliabiliteten, testas och 

bekräftas (Kvale & Brinkmann, 2009). Diktafonen har dessutom använts för att 

säkerställa att viktig information inte skulle gå förlorad samt för att till 

respondenterna förmedla en känsla av närvaro och engagemang i intervjusituationen.  

 

2.6 Bearbetning samt analys av intervjumaterialet 
Första steget i att bearbeta intervjumaterialet har bestått i att lyssna på de inspelade 

intervjuerna och skriva ut dem i text. Via utskrifterna har det som Kvale & 

Brinkmann (2009) benämner transkribering skett där intervjumaterialet har gått från 

muntlig till skriftlig diskurs. I samband med utskrifterna har svaren från de olika 

intervjupersonerna strukturerats utifrån givna teman för att underlätta inför 

kommande analys. Då intervjuer är levande samtal till skillnad från utskrifterna 

(ibid.) bör det poängteras att utskrifterna har gjorts så detaljerade som möjligt för att 

framhäva nyanserna i informanternas svar. Intervjuutskrifterna har dessutom skickats 

till samtliga informanter för godkännande och kommentarer. 

 

Vid analys av intervjumaterialet har inspiration hämtats från Kvale & Brinkmann 

(2009) vilka beskriver genomförandet av en intervjuanalys med fokus på meningen. 

Det som författarna benämner meningskodning, vilket innebär att nyckelord knyts till 

olika textstycken, har gjorts i den aktuella studien. Även det som författarna 

benämner meningskoncentrering, vilket betyder att respondenternas svar reduceras 

till kortare formuleringar för att huvudinnehållet ska komma till tydligt uttryck, har 

gjorts i denna studie. Textmaterialet har sedan organiserats utifrån de temaområden 

som studien syftade beröra.  Därefter har en meningstolkning gjorts där de strukturer 

och poänger som inte framträder ordagrant i texten har tolkats (ibid.). 
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Kvale (1997) samt Jacobsen (2007) hävdar att en analys alltid är färgad av en viss 

mängd förförståelse. Som nämns i inledningskapitlet har det funnits en viss 

förförståelse inför denna studie. Analysen har dock genomförts med förhoppningen 

att förförståelsen inte ska vara begränsande utan att den tvärtom ska främja 

inhämtandet av ny och bredare kunskap.  

 

2.7 Tillförlitlighet och representativitet 
Med reliabilitet menas att en studies resultat ska vara tillförlitliga. Om flera forskare 

kommer fram till samma resultat genom att använda sig av samma tillvägagångssätt 

för att uppfylla samma syfte, så innebär det att studien bär hög reliabilitet. Det går då 

att säkerställa att resultaten inte har påverkats av de olika forskarnas personligheter 

(Thurén, 2007; Svenning, 2000). Reliabilitet innebär även att mätinstrumenten är 

tillförlitliga; att registrering och kodning av data har utförts korrekt (Hilte, 2000). 

Inom den kvalitativa forskningen är reliabiliteten dock svår att fastställa på ett tydligt 

sätt eftersom det inte görs någon konkret mätning, utan det är beskrivningarna av ett 

visst fenomen som undersöks (Larsson et al, 2005). Reliabiliteten måste därför 

användas på ett annat sätt inom kvalitativ forskning. Ett sätt att mäta reliabiliteten 

inom den kvalitativa forskningen är att undersöka om studiens bakomliggande 

antaganden, teorier, materialinsamling, kategorisering av materialet samt analysens 

genomförande beskrivs utförligt (Hilte, 2000). Det är även viktigt att tillse att 

slumpmässiga fel minimeras vid mätningarna genom att kraven på tillförlitlighet är 

höga (Halvorsen, 1992). Då denna studie har genomförts av endast en undersökare 

minskar dess reliabilitet något. Däremot har data insamlats via bandspelare vilket 

ökar reliabiliteten eftersom det reducerar risken för att viktiga uttalanden går 

förlorade samt då informanternas konkreta budskap dokumenteras och inte 

forskarens tolkning av deras budskap – tillförlitligheten blir således hög. Under 

intervjuernas gång har informanternas uttalanden omformulerats - de har upprepats 

med andra ord för att ge informanterna möjlighet att kommentera om deras budskap 

hade uppfattats korrekt eller ej. Efter intervjuerna har samtliga informanter fått ta del 

av den skriftliga versionen av intervjun, och de har fått möjlighet att kommentera 

texten samt lämna sitt godkännande för att allt var korrekt uppfattat. Detta har gjorts 

för att ytterligare säkerställa att deras uttalanden har tolkats korrekt, och anses 

därmed vara en faktor som bidrar till att stärka studiens reliabilitet. Gällande 
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litteratur- och forskningsöversikten kan denna anses bära låg reliabilitet med 

anledning av att materialet har valts ut av endast en undersökare. Möjligheten finns 

att andra undersökare skulle ha valt ett annat material vilket därmed skulle ha 

genererat ett annat resultat.  

 

Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det som avsågs att undersökas, 

och ingenting annat (Thurén, 2007). En studie har två typer av validitet; en inre och 

en yttre. Den inre validiteten härrörs till studiens upplägg – att forskaren väljer 

intervjupersoner som är goda representanter för det valda forskningsområdet, samt 

att insamlade data har relevans för den aktuella problemformuleringen. Den yttre 

validiteten handlar om möjligheten att generalisera resultatet av det som har studerats 

till en allmän teori (Svenning, 2000). Det är främst den inre validiteten som 

eftersträvas i kvalitativa studier med små urval (Larsson et al, 2005). I kvalitativa 

studier kan validiteten dock bli problematisk att fastställa med anledning av att den 

många gånger undersöker enskilda individer subjektiva upplevelser, vilka sällan kan 

anses vara giltiga för en större population.  Validiteten får således en annan innebör i 

kvalitativ forskning och handlar mera om hur väl resultaten speglar 

intervjupersonerna och i hur stor utsträckning det ökar förståelse för det fenomen 

som undersöks (Lantz, 1993). Valet av intervjupersoner för den aktuella studien har 

till viss del gjorts utifrån den egna vetskapen om deras goda kunskap och kompetens 

i ämnet, samt utifrån rekommendationer från intervjupersonerna själva om vilka 

andra personer som har äger samma goda kunskap och kompetens. Tre av 

informanterna kommer i sitt arbete i direkt kontakt med barn som har bevittnat våld 

och en av dem har tidigare gjort det. Samtliga informanter anses därmed vara goda 

representanter för det valda forskningsområdet vilket bidrar till en ökad inre validitet. 

De frågor som har ställdes under intervjuerna har varit formulerade utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Samtliga frågor har haft en öppen formulering för att 

möjliggöra för deltagarna att tänka efter och svara utifrån den egna referensramen. 

Med anledning av att enbart öppna frågor  formulerades förväntades svaren bli 

omfattande. Därmed har relativt få frågor formulerats för att lämna plats åt 

nyanserade beskrivningar. Förhoppningen har varit att genom öppna frågor få så 

informationsrika beskrivningar som möjligt. Trots att frågorna i vissa avseenden inte 

har besvarats i turordning har informanterna givit konkreta och relevanta svar på 

samtliga frågor vilket har bidragit till en ökad förståelse av forskningsområdet. Detta 
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stärker således den inre validiteten. Flera av informanterna har lång erfarenhet av ett 

arbete som innefattar möten med barn som har bevittnat våld, och anses därmed 

kunna ge en god bild av hur dessa barn har det. Detta förstärker studiens yttre 

validitet. En av informanterna har dock inte samma långa erfarenhet som de övriga 

vilket kan bedömas vara en faktor som påverkar den yttre validiteten negativt.  

 

Begreppet generaliserbarhet – eller representativitet – handlar om säkerställa en 

studies slutsatser.  För att en studies resultat ska äga hög generaliserbarhet krävs att 

de slutsatser som görs baserat på en mindre urvalspopulation är gällande även för en 

större population som inte har deltagit i studien (Lantz, 1993). Med anledning av att 

kvalitativa studier innefattar relativt små urval begränsas möjligheten att generalisera 

resultaten till en större population (Larsson et al, 2005). Syftet med en kvalitativ 

studie är dock inte att generalisera utan det handlar snarare om att analysera och 

finna mönster (Trost, 1997). Istället för generaliserbarhet används ibland därför 

begreppet extrapolering vilket innebär ett försiktigt uttalande om huruvida resultaten 

kan anses vara gällande för liknande situationer, men inte för exakt samma 

förhållanden (Larsson et al, 2005). Då aktuell studie har innefattat fyra 

intervjupersoner har det varit svårt att göra generaliseringar utifrån deras svar. Några 

av dem har dock lång erfarenhet och god kunskap om forskningsområdet; de har 

mött många barn, sett många olika typer av reaktioner och de har sett detta under 

många års tid. Detta gör att de kan säga mycket om relativt många barn. Möjligheten 

att analysera och finna mönster i hur barn påverkas av och reagerar på våld i hemmet 

har därmed varit god. Det har varit problematiskt att generalisera resultaten eftersom 

gruppen barn som bevittnar våld innefattar barn som lever i olika sammanhang, har 

olika personligheter och reagerar på olika sätt. Däremot bedöms dock en 

extrapolering vara möjlig eftersom samtliga informanter har givit beskrivningar som 

i många avseenden stämmer överens med vad forskningen säger om barn som 

bevittnar våld, och som kan anses vara gällande för barn som befinner sig i en 

liknande situation.  

 

2.8 Etiska aspekter 
Forskningsetiska överväganden är viktigt både vid den inledande kontakten med 

intervjupersonerna, vid insamling av data, i intervjusituationerna samt vid förvaring 

av insamlat material (Kvale, 1997). Vid genomförandet av den aktuella studien har 
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det funnits en stark strävan efter att uppnå ovannämna etiska överväganden. Via 

informationsbrev som har skickats en tid innan intervjuerna har informanterna fått 

tydlig information om studiens syfte och genomförande, att deras deltagande var 

frivilligt, att de när som helst skulle kunna avsluta sitt deltagande samt att de skulle 

garanteras konfidentialitet. De har dessutom via detta informationsbrev fått veta att 

det inspelade materialet skulle komma att förvaras på ett säkert sätt, att ingen 

obehörig skulle få ta del av det samt att det skulle förstöras då det inte längre 

behövdes. 

 

Även valet att intervjua personal som möter barn som har bevittnat våld, istället för 

att intervjua barnen själva, har baserats på forskningsetiska skäl. Möjligheten har 

funnits att intervjufrågorna skulle väcka känslor och reaktioner hos barnen som 

skulle kunna förvärra för dem. Min personliga kunskap och erfarenhet att hantera 

sådana känslor och reaktioner på ett professionellt sätt har inte ansetts vara 

tillräckliga för att säkerställa att inte barnen ska fara ännu mera illa. Därav har 

personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med dessa barn intervjuats istället. 

Av samma skäl har dessutom valet gjorts att inte tala med mammor och pappor till 

barn som bevittnar våld.  

 

3. AKTUELLT KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSLÄGE  

3.1 Våldets konsekvenser för barn på kort och lång sikt 
I familjer där det förekommer våld, liksom i andra familjer där det förkommer någon 

form av utsatthet, präglas livsvillkoren av en otrygg anknytning mellan barn och 

föräldrar samt av bristande kontinuitet, bristande kommunikation och bristande 

stimulans. Periodvis lever dessa familjer i en kaotisk och konfliktfylld tillvaro. Ett 

barn som växer upp i våldets närhet påverkas på en mängd sätt. Barnets inre 

verklighet kan påverkas av familjevåld i form av påträngande minnesbilder, rädsla, 

katastrofkänslor, ångest, isolering, skuldkänslor, missförstånd, sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, dålig impulskontroll, ilska, upprepningstvång, kort 

framtidsperspektiv, aggressivitet, hat, passivitet, psykosomatik, depression, 

otrygghet, stress, självförebråelser samt hjälplöshet. Barnets yttre verklighet kan 

påverkas genom bristande kommunikation, svårigheter med sociala kontakter, 

begränsad möjlighet att lämna hemmet, accepterande attityd till våld, måste skydda 
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mamma, måste skydda yngre syskon, intar en föräldraroll, avbrott i nära relationer, 

inväntar en ny katastrof, får dålig omvårdnad, dras in i bråk, blir slagen, orkar inte 

med skolan, blir mobbad etc. (Arnell & Ekbom, 1999; Socialstyrelsen, 2005). 

 

Att inte veta vad som orsakar våldet, eller när våldet ska börja, innebär att barnet 

ständigt måste vara beredd på att inta försvarsställning eftersom det lever under ett 

överhängande hot. Barnet måste vara i ständig beredskap och vara vaksam på olika 

tecken på våld vilket skapar en konstant stress hos barnet (Weinehall, 1997). Förutom 

att se våldet far barnen illa av att lyssna till verbala konflikter mellan sina föräldrar. 

Även de riktigt små barnen har förmågan att uppfatta aggressivitet eller annan form 

av negativ stämning mellan de vuxna (Hindberg, 2006).  

 

Även om våldet inte är direkt riktat mot barnet kan förälderns misshandel, hotelser 

och förnedring av sin partner medföra stor skada - medvetet eller omedvetet - 

eftersom båda föräldrarna är så upptagna av våldet och av att skydda sig mot det, att 

de inte alltid klarar av att tillgodose barnets behov. Våldet erkänns dessutom sällan 

inom familjen vilket kan resultera i att barnet ser våld som normalt och acceptabelt 

och ett sätt att lösa konflikter (Källström-Cater, 2004). Barnets föräldrar benämner 

ofta det pågående våldet som ”bråk”, vilket således även kommer att bli barnets 

benämning. Följden av att barnet benämner varje form av missnöje, ilska, frustration, 

vrede och våld som förekommer inom familjen som bråk, blir att barnet får svårt att 

skilja mellan olika uttryck för ilska. Barnet lär sig heller inte var gränsen går för 

aggressivt beteende, och inte heller var gränsen går då det handlar om vad andra 

människor ska tillåtas utsätta barnet för. I takt med att våldet förnekas och 

förminskas får inte barnet sin uppfattning av verkligheten bekräftad (Hindberg, 

2006). Normaliseringsstrategier inom familjen kan få barn att hålla fast vid en bild av 

sin familj som normal, ända till dess att de inser hur andra familjemönster kan se ut. 

Att inte alls få prata om det som sker, eller att inte få prata om sina upplevelser i ett 

sammanhang där man talar om liknande upplevelser, väcker stor förvirring hos 

barnet. Våld som utövas och riktas mot personer som finns i barnets omedelbara 

närhet och som barnet är beroende av, dessutom i en kontext som barnet inte kan fly 

ifrån, tenderar att vara den typ av våld som barnen har svårast att prata om och förstå. 

Detta lämnar dem relativt ensamma i att försöka uppnå mening (Källström-Cater, 

2004). 
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Att exponeras för, eller själv bli direkt utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld 

under barndomen kan dessutom medföra kognitiva, affektiva och beteendemässiga 

konsekvenser som ökar risken för att falla offer för våld även i vuxenlivet (Griffing, 

Madry, Primm & Sage, 2006). Ett flertal studier har visat  att pojkar som växer upp i 

ett hem där de tvingas bevittna, eller själva utsätts för, våld löper ökad risk att själva 

utöva våld mot kvinnor i sina egna kärleksrelationer som vuxen, samt att flickor som 

växer upp under liknande förhållanden ofta själva faller offer för mäns våld mot 

kvinnor i sitt vuxenliv (Källström Cater, 2004). Weinehall (1997) fann i en studie av 

ungdomar som bevittnar våld att trots att de uppgav att de föredrog ett icke-vålds 

beteende i hemmet, såg de våldet mellan sina föräldrarna som ett oundvikligt 

fenomen i alla typer av relationer.  

 

3.2 Barns reaktioner och beteenden 
Socialstyrelsen (2005) beskriver i rapporten ”När mamma blir slagen. Att hjälpa 

barn som levt med våld i familjen.” att hemmet är den plats som normalt ska fungera 

som en trygghet och ett skydd för barn. För barn som växer upp i en miljö där det 

förekommer våld representerar hemmet dock en plats fylld av kaos och 

oförutsägbarhet. Denna påfrestande tillvaro skapar stor stress, och kroppsliga 

stressreaktioner såsom astma, eksem, ont i magen, sömnsvårigheter samt huvudvärk 

är exempel på vanliga reaktioner hos barn som växer upp i en sådan miljö. 

Långvariga psykiska problem i form av  depression, ångest, självdestruktivt 

beteende, aggressivitet samt upplevelsen av att inte kunna påverka sin egen 

livssituation kan också uppkomma (ibid.). 

 

Forskare har genom olika studier kunnat påvisa att barn som bevittnar våld mellan 

sina föräldrar löper ökad risk att utveckla psykologiska problem (Grych et al, 2000; 

Sternberg et al, 1993). Att dessa barn reagerar med emotionell stress samt destruktiva 

beteenden av olika slag bekräftas av en mängd forskare (Beran, Poole & Thurston, 

2008; Grych et. al, 2000; Hughes, Parkinson & Vargo, 1989; Källström Cater, 2004; 

Sternberg et. al, 1993). Vilka reaktioner som uppkommer är dock mycket individuellt 

beroende på i vilket utvecklingsstadie barnet befinner sig, den sociala omgivningen 

samt den mening barnet ger föräldrarnas konflikter (Grych et al, 2000; Källström 

Cater, 2004). Graden och arten av problem hänger även samman med barnets ålder, 

hur allvarligt mamman har skadats, under hur lång tid våldet har pågått samt hur 
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relationen mellan barnet och mamman ser ut (Luke, 1998). Enligt Sternberg et al 

(1993) bör dock forskningsresultaten ses på med försiktighet bland annat med 

anledning av att  flertalet studier bottnar i mammornas uppgifter om sina barn. Då en 

kvinna faller offer för misshandel, eller själv utövar våld, kan hennes förmåga att 

beskriva sitt barns problematik på ett konkret sätt brista (ibid.). 

 

Att frekvent utsättas för att tvingas bevittna våld mellan sina föräldrar utgör en stor 

utmaning för barn och leder många gånger till utvecklandet av dysfunktionella 

beteenden i någon form. Att leva i en miljö där det fortlöpande uppstår kraftiga 

aggressioner medför många gånger även en ökad reaktivitet på konfliktfyllda eller 

våldsamma interaktioner. Avgörande för hur barnet reagerar och hanterar situationen 

är vilken mening barnet ger föräldrarnas konflikter (Grych et al, 2000).   Sternberg et 

al (1993) har via forskningsstudier i Jerusalem och Tel Aviv funnit att barn som 

bevittnar våld i hemmet uppvisar internaliserade och externaliserade problem i 

högre utsträckning än barn som inte upplevt sådant våld. Internaliserade problem är 

exempelvis depression, ångest, oro, sorg, tillbakadragenhet eller somatiska problem. 

Utåtriktat beteende, aggressioner eller självdestruktivitet är däremot exempel på 

externaliserade problem (Grych et al, 2000; Lehmann, 1994). Forskarna fann 

dessutom att barnen  lättare hamnade i konflikt med signifikanta andra såsom 

föräldrar och lärare, samt kände sig mera ledsna, oönskade och sjuka jämfört med 

andra barn (Sternberg et al, 1993). Samma fynd gjordes av Hughes et al (1989) där 

de via en studie i Arkansas fann att barn som hade bevittnat våld i hemmet uppvisade 

både internaliserade och externaliserade problem i mycket högre utsträckning än 

barn som inte hade växt upp under sådana förhållanden. Även Grych et al (2000) har 

funnit att barn som bevittnar ett frekvent och intensivt våld eller outredda konflikter, 

uppvisar förhöjda nivåer av både internaliserade och externaliserade problem. Vidare 

hävdar de sistnämnda forskarna att graden av internaliserade och externaliserade 

problem är starkt kopplade till graden av hotelser och skuldbeläggande från 

förövaren (ibid.). 

 

Enligt Källström Cater (2004) utvecklar barn som bevittnar våld i hemmet ett stort 

antal beteendemässiga och emotionella problem, såsom ökad ångest, oro, depression, 

traumaliknande symtom, aggressivitet, låg social kompetens samt anti-socialt,  

rädslofyllt eller hämmat beteende. Vidare uppger hon att barn löper ökad risk att 

utveckla sådana problem oberoende av ålder, kön och etnicitet (ibid.). Förutom nyss 
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nämnda reaktioner kan barn som bevittnar våld få kraftiga humörsvängningar, 

sömnsvårigheter, somatiska problem, fobi för att gå till skolan etc. (Beran et al, 

2008). Att bevittna våld är ett levnadsförhållande som kommer i konflikt med barnets 

normala utvecklingsprocess och leder till oförutsägbara, negativa effekter 

(Källström-Cater, 2004).  

  

Flera forskningsrön har visat att det inte finns några fasta mönster i barns reaktioner 

på våld, men det finns studier som har genererat ett antal allmänna symtom som kan 

uppkomma hos dessa barn (ibid.). Barnet känner i de flesta fall stark skuld över 

våldet och ansvarig för att stoppa det. Detta genererar i sin tur andra känslor såsom 

ångest, oro, depression samt hjälplöshet, vilket försätter barnet i en mycket stressad 

situation (Grych et al, 2000). Att inte veta vad som orsakar våldet eller när våldet ska 

starta innebär att ständigt vara beredd på att agera. Dessa barn lever under ett sådant 

överhängande hot att de känner en konstant stress och är ständigt vaksamma på 

möjliga och varierade tecken på våld. Som deltagande vittnen är det vanligt att barnet 

aktivt försöker förhindra, ingripa, lugna eller stoppa våldet. Det är även vanligt att de 

reagerar med att gråta, skrika eller uppvisa psykosomatiska symtom i hopp om att 

kunna påverka våldet (Källström-Cater, 2004). Graden och arten av ovannämnda 

internaliserade och externaliserade problem hänger samman med barnets ålder, hur 

allvarligt mamman har skadats, under hur lång tid våldet har pågått samt hur 

relationen mellan barnet och mamman ser ut (Grych et al 2000). 

 

Alla barn uppvisar inte tydliga reaktioner under den tid som våldet pågår. 

Reaktionerna kan ibland komma först senare när barnet befinner sig i en trygg miljö 

och vågar släppa fram sina minnen och berätta om sina känslor (Hindberg, 2006). Att 

växa upp i ett hem där det förekommer våld kan medföra en rad problem i tonåren 

och vuxenlivet såsom drogmissbruk, våldsbeteende och relationssvårigheter 

(Jouriles, McDonald, & Skopp, 2006). 

 

3.3 Barns upplevelse av mäns våld mot kvinnor  
De flesta barn känner sig rädda och upplever pappas våld mot mamma som mycket 

skrämmande och oroande (Arnell & Ekbom, 1999; Grych et al, 2000; Källström 

Cater, 2004; Socialstyrelsen, 2005).  De flesta barn känner dessutom en stor stress 

över att befinna sig i en sådan oförutsägbar situation som våld i hemmet innebär 
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(Arnell & Ekbom, 1999; Grych et al, 2000; Socialstyrelsen, 2005; Weinehall, 1997). 

Ångest och depressivitet är andra känslor som de allra flesta forskare och författare 

betonar strakt då det gäller barn som bevittnar våld (Arnell & Ekbom, 1999; Grych et 

al, 2000; Hughes & Luke, 1989; Källström Cater, 2004; Lehman, 1994; 

Socialstyrelsen, 2005;  Sternberg et al, 1993). Många barn känner dessutom en stor 

personlig skuld till våldet, och ett ansvar för att stoppa det. De bär många gånger 

även på en känsla av hjälplöshet (Arnell & Ekbom, 1999; Grych et al, 2000; 

Hindberg, 2006). Ilska, hat, aggressivitet, otrygghet och oförutsägbarhet är andra 

känslor som kan framträda hos barn som bevittnar våld (Arnell & Ekbom, 1999; 

Socialstyrelsen, 2005). Många barn känner även sorg och ledsenhet (Sternberg et al, 

1993).  

 

3.4 Barns upplevelse av och relation till sina föräldrar 
Endast ett fåtal studier är baserade på intervjuer med barn om deras egna upplevelse 

av våldet - deras verklighet, perceptioner, tolkningar samt deras försök att skapa 

mening (Källström Cater, 2004). De befintliga studierna av detta slaget har dock 

visat att barnets bild av och relation till sin pappa karaktäriseras av ambivalens. De 

kan vara både arga och rädda för honom men ändå känna en viss längtan efter honom 

när han är borta (Källström-Cater, 2004; Socialstyrelsen, 2005). Å ena sidan känner 

barn kärlek och omtanke gentemot sin pappa, och de kan tycka synd om honom när 

han inte är våldsam på grund av hans positiva sidor. Å andra sidan kan de börja hata 

sin pappa för att han inte bryr sig om dem. Barn kan dessutom vara övertygade om 

att deras pappa är fullt kapabel att döda resten av familjen, och han kan uppfattas 

som oberäknelig, manipulativ, våldsam, kriminell och gränslös - som någon som 

väcker till liv känslor av rädsla, ilska och förvirring och som gör deras mamma 

mycket illa. I en undersökning framkom det att de barn som deltog i studien hade 

lika mycket negativa känslor inför sin pappa som inför sin mamma. Detta förklaras i 

studien med att barnen kände sig svikna av sin mamma i samband med hennes val att 

stanna hos kvar hos den våldsamma mannen, samt på grund av en ambivalens i 

tankarna kring vem som hade skapat våldet (Källström-Cater, 2004). 

 

Barns känslor för sin mamma innefattar ofta stark oro och omtanke (Eriksson et al, 

2007). Det förekommer även att barn känner ilska och vrede gentemot henne. Barn 

utvecklar många gånger en tät relation till sin mamma samt försöker ta hand om och 
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beskydda henne (Socialstyrelsen, 2005). Våld och aggressivitet i hemmet kan dock 

medföra anknytningssvårigheter mellan mamma och barn eftersom mamman själv 

lever i en psykiskt påfrestande situation och därmed kan ha svårt att möta sina barns 

känslomässiga behov. Detta hindrar i sin tur anknytningen och samspelet dem 

emellan. Även de fysiska skador som kvinnan drabbas av via misshandeln kan 

försvåra anknytningen mellan henne och barnet (Hindberg, 2006). 

 

3.5 Barns sätt att hantera våld i hemmet 
Trots att barn kan känna sig maktlösa utvecklar de aktiva strategier för att försöka 

förstå och hantera sin livssituation och sina känslor. Som observatörer kan barn 

genom fysisk eller kognitiv hantering mildra den omedelbara upplevelsen. Den 

fysiska hanteringen kan handla om att lämna hemmet, medan den kognitiva 

hanteringen kan vara att använda olika typer av försvarsmekanismer som t.ex. 

bortträngning. Detta sätt att hantera våldet hjälper barnen i det kritiska skedet men 

det frigör dem dock inte från jobbiga tankar och känslor (ibid.). 

 

Forskaren Anne Solberg har genomfört en studie av 19 barn och ungdomar som har 

upplevt våld i sin familj. Ett av hennes fynd var att barn gör allt för att begränsa de 

skador som våldet orsakar. De kan göra det genom att blanda sig i våldet, eller 

genom att distansera sig från det genom att hålla sig på avstånd för att slippa se och 

höra. Det är inte på det viset att vissa barn väljer att ingripa medan andra väljer att 

distansera sig. Tvärtom kan ett och samma barn agera på båda sätten vid olika 

tillfällen, beroende på hur situationen ser ut. Vilket förhållningssätt barnet har beror 

på barnets egen bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma i den givna 

situationen. Solberg har dessutom funnit att barn oftast inte berättar för andra om vad 

som pågår i hemmet.  Orsaken till detta kan vara att de känner skam över sin 

situation och en rädsla över att bli retade. Det kan även bero på att de vill undgå att 

bli uppfattade som annorlunda i förhållande till andra, för att de tror att andra pappor 

inte slår. Vidare kan det handla om att barnen vill begränsa obehaget som kommer av 

våldet, om  mamma blir slagen på nätterna kan barnet välja att inte tala om våldet 

eftersom de vill undslippa att dagarna också blir jobbiga. Barns tystnad beror dock i 

de flesta fall på en lojalitet mot sina föräldrar  (Eriksson et al, 2007). 

 

Som deltagande vittnen försöker barn aktivt förhindra, ingripa, lugna eller stoppa 
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våldet. De kan ibland ringa polisen, gråta hejdlöst, skrika eller uppvisa 

psykosomatiska symtom med förhoppningen att kunna påverka våldet. De kan också 

visa stöd eller motstånd mot föräldrarna, skydda sin misshandlade mamma, 

förebygga skador eller försöka mildra hennes känslor av ångest, oro, stress och 

hjälplöshet (Källström Cater, 2004). För att stoppa våldet kan barnen gå emellan 

pappa och mamma, försöka avleda pappa från att slå eller själva slå sin pappa. Ju 

äldre barnen är desto större är sannolikheten att de agerar på detta sätt (Hindberg, 

2006). Vissa barn försöker att inte alls tänka på våldet, medan andra försöker förlåta 

förövaren. Vissa barn ber till Gud om en bättre verklighet, andra barn förnekar 

verkligheten genom att dagdrömma, ljuga, genom att låtsas befinna sig i en annan 

värld, genom att försöka kontrollera känslor och situationer eller, när de blir äldre, ta 

droger (Källström Cater, 2004). 

 

4. RESULTAT: TOLKNING OCH ANALYS 

4.1 Barn som bevittnar våld  
När det gäller definitionen av begreppet bevittna våld har samtliga informanter 

uppgett att detta innefattar att både se och höra våldet. Två informanter har dessutom 

uppgett att termen bevittnar, för dem, även innebär att känna av våldet via 

stämningslägen samt via våldets efterverkningar. De har också betonat att barn inte 

nödvändigtvis behöver befinna sig på våldsplatsen för att uppleva våldet - de 

påverkas av det ändå. En av dem har bland annat sagt följande: 

 ”...barn upplever det med alla sina sinnen. Barnet kanske inte ens är 

hemma när det sker utan ser bara efterverkningarna av det, t.ex. att 

barnet kommer hem och ser att köket är sönderslaget och att mamma har 

blåa ögon och blåmärken, och att pappa är väldigt arg.”  

 

I studiens inledningskapitel finns en förklaring av begreppet bevittna våld baserad på 

Socialstyrelsens (2005) definition. Denna definition innefattar att barn ser, hör eller 

förstår att våld pågår, och termen ”förstå att våld pågår” betyder här att barnet kan 

avläsa stämningar och registrera konsekvenser i form av bland annat skador och 

känslouttryck (ibid.). Två av informanternas beskrivningar av hur de själva definierar 

begreppet stämmer således till fullo överens med den definition som presenteras av 

Socialstyrelsen. De andra två informanternas definitioner stämde överens i två 

avseenden; sett och hört våld.  
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4.2. Barns reaktioner och beteenden 
Informanterna har givit relativt likartade uppgifter om vilka reaktioner som 

uppkommer hos barn som bevittnar våld. Samtliga har dessutom betonat att 

reaktionerna skiljer sig väldigt mycket åt från barn till barn. Detta  är samstämmigt 

med det som Grych et al (2000) samt Källström Cater (2004) skriver då de hävdar att 

de reaktioner som uppkommer hos barn som bevittnar våld är mycket individuella. 

De två forskarna betonar även att vilken reaktion som ett barn uppvisar beror på i 

vilket utvecklingsstadie barnet befinner sig, den sociala omgivningen samt den 

mening barnet ger föräldrarnas konflikter. Graden och arten av problem hänger 

dessutom enligt Luke (1998) samman med barnets ålder, hur allvarligt mamman har 

skadats, under hur lång tid våldet har pågått samt hur relationen mellan barnet och 

mamman ser ut. En av informanterna har uppgett att de individuella skillnaderna i 

reaktionsmönster mellan barn bland annat beror på var någonstans i sin utveckling de 

befinner sig, hur gamla de är, vilken roll de har i syskonskaran, om våldet var en 

engångsföreteelse eller en pågående process samt tillgången på andra vuxna som 

bekräftar dem och tillför dem någonting gott. En annan informant har betonat att det 

dessutom beror på hur mycket barnet har sett, hur känsligt barnet är samt vilken 

relation barnet har till förövaren. Informanternas upplevelser har således en tydlig 

likhet med de beskrivningar som  görs av ovannämnda forskare.  

 

Samtliga informanter har uppgett att barn som bevittnar våld kan reagera med ett 

utåtriktat beteende som ofta tar sig uttryck i form av ilska och aggressioner mot 

andra barn, mot döda ting eller mot personal som möter dem. Två av dem har upplevt 

att vissa barn ibland reagerar genom att spela pajas eller clown. Tre av informanterna 

har uppgett att vissa barn även kan reagera genom att bli inåtvända eller inbundna 

och dra sig undan. Dessa informanter har berättat att de har uppmärksammat att 

flickor oftare än pojkar reagerar genom att bli inbundna, tystlåtna och mammiga, 

samt att de tydligt visar att de vänder sin smärta inåt. Tre informanter uppgav att 

pojkar oftare än flickor reagerar med ett utåtriktat beteende där de är mera stökiga, 

högljudda och aggressiva. Den fjärde informanten uppgav hon inte hade 

uppmärksammat några skillnader mellan pojkars och flickors sätt att reagera, utan att 

det i stället handlar om individuella reaktioner oberoende av kön. En av 

informanterna har dock sagt följande gällande könsskillnaderna: 
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”...men det kan ju också hänga ihop med det här med könsroller från 

starten, att killar ska vara små och tuffa och tjejer ska vara blyga och 

söta.” 

 

Två av informanterna har uppgett att äldre barn uppvisar ett kraftigare utåtriktat 

beteende jämfört med de mindre barnen, medan en annan informant har betonat det 

motsatta förhållandet med hänvisning till att mindre barn har haft svårare för att veta 

var gränsen för aggressivt beteende går och att man inte får slåss. Den senare 

informanten har också uppgett att mindre barn har svårare att förmedla med ord hur 

de känner sig vilket medför att deras reaktioner blir mera känslostyrda. Äldre barn 

som har språket har enligt henne större möjlighet att berätta för någon om vad som 

sker. Hon har dock uppgett att inbundenhet har uppmärksammats hos både yngre och 

äldre barn. En annan informant har haft en liknande uppfattning om hur barn i olika 

åldrar reagerar. Hon har uttryckt att barn som föds in i våldet - då det finns ett fast 

mönster av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, isolering eller stark kontroll redan 

innan födseln – ofta reagerar starkare än äldre barn vars mamma efter några år träffar 

en ny man som efter en tid börjar slå henne. De äldre barnen har enligt henne hunnit 

skapa sig en god relation med sina biologiska föräldrar innan våldet tar fart. De små 

barnen har ofta svårt att sätta fingret på varifrån rädslan kommer, och den väcks 

många gånger till liv genom sinnesminnen eller associationer. Hon förklarar att höga 

ljud kan skapa en fysisk reaktion hos små barn medan äldre barn som har lättare för 

att sätta ord på känslorna, och exemplifierar detta genom att skildra en händelse som 

ägde rum tidigare samma dag:  

 ”Som nu på morgonen hade jag en liten pojke som jag samtalade med och 

han hörde en duns från övervåningen och sa på en gång ”pappa är arg, 

pappa kommer hit, pappa kommer slå”, och den pojken han är 3 år 

gammal...han har väldigt starka sinnesminnen som skapar en stress hos 

honom.”  

Hon har dock betonat att det kan vara väldigt påfrestande för båda barnen men att de 

sistnämnda barnen ofta har fler faktorer i sin omgivning som är befrämjande. Enligt 

Källström Cater (2004) löper barn som bevittnar våld ökad risk att utveckla  

internaliserade och externaliserade problem oberoende av ålder, kön och etnicitet. 

Graden och arten av dessa problem hänger dock samman med faktorer hos barnet 

själv samt faktorer i barnets omgivning (Grych et al, 2000; Källström Cater, 2004). 
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Samtliga informanter vittnar om att de har uppmärksammat både könsmässiga och 

åldersmässiga skillnader med undantag för en informant som inte säger sig ha sett 

några könsmässiga skillnader. Oavsett om de könsmönster och åldersskillnader som 

informanterna tycker sig ha sett stämmer eller ej, är det tydliga tecken på att barns 

reaktioner skiljer sig mycket åt precis som ovannämnda forskare betonar.  

 

En av informanterna har redovisat ett antal tecken och signaler som hon har 

uppmärksammat hos vissa barn under de år hon har arbetat. Det är reaktioner i form 

av sömnsvårigheter, aggressivitet, inbundenhet, ätstörningar, plågar djur, slutar äta 

etc. Hon har dock betonat att de bakomliggande orsakerna till att barnet utvecklar 

sådana reaktioner kan vara något helt annat än att barnet har bevittnat våld; ett barn 

som har förlorat sin mormor kan också reagera mycket starkt, men att det är viktigt 

att åtminstone tänka tanken om möjligheten finns att det förekommer våld i hemmet. 

Det viktigaste är enligt henne att komma ihåg att barns reaktioner är deras sätt att 

säga ”Jag mår inte bra”. Enligt en av informanterna kan barn dessutom bli väldigt 

klängiga, både mot sin mamma och mot den personal som möter dem. Denna 

informant tror att klängigheten är ett tecken på att barnen söker trygghet och en stabil 

person att ty sig till. En annan informant har upplevt att barn som bevittnar våld tar 

mycket ansvar för våldet och dess följder. Hon har också upplevt att barnen ibland 

försöker förneka det som sker. Om föräldrarna, de som står barnet närmast och ska ta 

hand om och sörja för barnets trygghet, inte gör detta av olika anledningar utan 

istället åsamkar familjen mycket smärta - fysiskt såsom känslomässigt - kan barnet 

även få svårt att känna tillit till vuxna, vilket även bekräftas i en studie av Källström 

Cater (2004). Dessa barn har svårare för att berätta om det de har varit med om 

jämfört med barn som växer upp under trygga förhållanden, enligt informanten. 

 

Att barn som bevittnar våld reagerar med emotionell stress samt destruktiva 

beteenden bekräftas av en mängd forskare (Grych et. al, 2000; Sternberg et. al, 1993; 

Hughes et al, 1989; Källström Cater, 2004; Beran et. Al, 2008). I kapitlet kunskaps- 

och forskningsläge redovisas att en mängd forskare har funnit att barn som bevittnar 

våld utvecklar internaliserade och externaliserade problem i högre utsträckning än 

barn som växer upp under trygga förhållanden. Mot bakgrund av informanternas 

uttalanden om vilka reaktioner de har uppmärksammat hos barn som bevittnar våld, 

görs tolkningen att dessa reaktioner kan härledas till just de två problemkategorierna 
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internaliserade och externaliserade problem. Utåtriktat beteende, aggressiva utbrott, 

självdestruktivt beteende i form av ätstörningar, plågar djur etc. är exempel på 

externaliserade problem medan inbundenhet, sömnsvårigheter, att dra sig undan etc. 

är exempel på internaliserade problem. Ovanstående reaktioner återfinns, förutom i 

redan nämnda forskningsstudier, även i andra studier - även om de där inte är 

indelade i problemkategorier (Arnell & Ekbom,1999; Beran et al, 2008; Källström 

Cater, 2004 m.fl.). Samtliga informanter har betonat att alla barn reagerar olika och 

att det  därför inte går att generalisera hur barn reagerar. Även i den forskning som 

har studerats inför denna studie betonas det starkt att barns upplevelser och 

reaktioner är individuella. Forskningen betonar dock att det finns allmänna symtom 

som kan kännas igen hos barnen, vilket även studiens informanter gör.  

 

4.3 Barns upplevelser av att bevittna våld   

4.3.1 Barns tankar  

Två av informanterna har uppgett att många barn tänker att våldet mot deras mamma 

är deras eget fel - att de skuldbelägger sig själva och tänker att deras föräldrar bråkar 

på grund av dem. Arnell & Ekbom (1999), Hindberg (2006) samt Socialstyrelsen 

(2005) beskriver också att barn som bevittnar våld bär på en stark självförebråelse – 

de tänker att våldet mot mamma är deras eget fel och känner skuld och ansvar för 

det. En av informanterna har berättat att barn, då hon möter dem vid den inledande 

kontakten, ofta tänker att det bara är deras egen pappa som är våldsam - inga andra 

pappor är som han. En annan informant har uppgett att barn ofta funderar över om 

våldet verkligen har ägt rum. Dessa funderingar bottnar enligt informanten i faktumet 

att det pratas så lite om våldet hemma, samt att våldet förminskas eller många gånger 

till och med förnekas. Hon uppger vidare att barnet därigenom fråntas möjligheten att 

få situationen definierad och sin upplevelse bekräftad, vilket leder till en massa 

funderingar om vad som egentligen har hänt. Ovanstående uttalanden kan kännas 

igen i det som Källström Cater (2004) uppger om att våldet sällan erkänns inom 

familjen. Vidare går det utifrån informantens uttalande att göra tolkningen att det 

råder bristande kommunikation samt missförstånd inom familjer där det förekommer 

våld, vilket även Arnell & Ekbom (1999) samt Socialstyrelsen (2005) vittnar om.  

4.3.2  Barns känslor  

Tre informanter har lämnat berättelser om att barn som växer upp i ett hem där deras 
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mamma blir slagen känner stor skuld över det som inträffar. Detta kan kopplas till det 

som nämns ovan gällande självförebråelse och skuldkänslor, och förutom redan 

omnämnda författare och forskare betonas samma fenomen dessutom av Grych et al 

(2000). Samma tre informanter har uppgett, i enlighet med Arnell & Ekbom (1999) 

samt Socialstyrelsen (2005), att barn känner att det är de själva som bär ansvaret för 

våldet, och därigenom också ansvaret för att rätta till allting. En informant berättar 

dessutom att barnen ibland kan känna stark ilska, och att denna ilska oftast är riktad 

mot den våldsamma föräldern. Barnen känner enligt henne även en stark rädsla. 

Arnell & Ekbom (1999), Källström Cater (2004) samt Socialstyrelsen (2005) tar 

också upp ilska och rädsla som två vanliga känslor hos barn som bevittnar våld. 

Informanten berättar också att barn ofta känner sorg och besvikelse över det som har 

hänt. När ett barns båda föräldrar bråkar och den ena brukar våld mot den andra, så 

känner sig barnet dessutom många gånger övergivet:  

”...för barnen är det ändå föräldrarna som är den fasta punkten i livet - oftast i alla 

fall  - och bråkar man, eller bråkar de sinsemellan, så känns det som att man 

förlorar båda i det ögonblicket. Så man raserar ju jättemycket trygghet i barnet när 

man gör det.”   

 

Arnell & Ekbom (1999) beskriver att barn som bevittnar våld kan stor otrygghet. 

Tolkningen av sista meningen i ovanstående citat tyder på att även intervjupersonen 

har uppfattningen att barnen känner sig otrygga. Informantens uttalande om att 

barnen känner sig övergivna kan i en vidare mening kopplas till det som Arnell & 

Ekbom (1999) samt Grych et al (2000) skriver om att dessa barn bär på känslor av 

hjälplöshet. Informanten har även beskrivit att många barn känner sig sorgsna. Även 

detta står att finna i forskning som har genomförts av Sternberg et al, (1993). De 

känslor som informanterna har uppgett under intervjuerna kan härledas till kategorin 

internaliserade problem (Grych et al, 2000; Lehmann, 1994). Ytterligare en känsla 

som har framkommit under intervjuerna men som inte har kunnat urskiljas i särskilt 

stor utsträckning i forskning och litteratur, är känslan av skam. En av informanterna 

har berättat att hon har uppmärksammat denna känsla hos vissa barn som hon har 

mött. Det är framförallt äldre barn och tonåringar som har känt skam över att deras 

mamma inte varit stark nog att lämna den man som slår henne. De har dessutom burit 

på en känsla av uppgivenhet kring detta samt kring att mamman har tillåtit allting att 

ske.  
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Vilka känslor som uppkommer beror enligt en av informanterna dels på hur 

situationen har sett ut samt hur föräldrarna agerar mot barnet. Om föräldrarna pratar 

med barnet så kan barnet, enligt informanten få möjlighet att berätta hur det känner. I 

familjer där våldet förnekas mycket har inte barnen möjlighet att prata öppet om det 

som sker, och de tvingas då bära på alla dessa känslor.  

”...små barn har inte alltid den kollen på vad det är, att det är någonting 

fel.... Man kan känna känslan av att det inte känns helt okej men man vet 

inte samhällsnormen för vad som är okej och inte.”   

4.3.3 Barns upplevelse av sina föräldrar  

En informant har berättat att vissa av de barn som hon har mött har uppvisat en tydlig 

rädsla för att deras mamma ska dö eller försvinna på något annat sätt. Detta uttalande 

tolkas i ett vidare perspektiv som att barnen har burit på en oro för sin mamma. Detta 

fenomen vittnar även Eriksson et al (2007) om i ett uttalande om att barn ofta bär på 

känslor av oro och omtanke för sin mamma. Barn utvecklar ofta en tät relation till sin 

mamma och försöker ta hand om och beskydda henne (Socialstyrelsen, 2005), vilket 

ytterligare kan vara ett tecken på den oro som nämns. 

 

En av informanterna har uppgett att barn som bevittnar våld många gånger har 

tudelade känslor för sin pappa - han kan vara både snäll och väldigt elak. 

Informanten har uppmärksammat att barnen gör en distinkt skillnad mellan när pappa 

har de snälla ögonen och när han är den där arga pappan som man är rädd för. Enligt 

Källström Cater (2004) samt Socialstyrelsen (2005) karaktäriseras barns uppfattning 

om och relation till sin pappa av ambivalens. De kan som tidigare har nämnts känna 

ilska och hat gentemot honom för att han gör deras mamma illa, de kan vara rädda 

för honom och bära på övertygelsen om att han ska döda familjen och uppfatta 

honom som oberäknelig och gränslös, och de kan känna kärlek, omtanke och sympati 

för honom (ibid.). 

 

En informant har poängterat att barn som bevittnar våld mellan sina båda föräldrar är 

särskilt utsatta eftersom det är dess omsorgspersoner det handlar om, de viktigaste 

personer barnet har. Det blir en dubbel utsatthet där mamma blir slagen och att pappa 

slår, och barnet känner sig än mer övergivet och ensamt och förlorar sin tillit till dem. 
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Detta kan dels liknas vid Socialstyrelsens (2005) beskrivning av hur våld i hemmet 

reducerar barns fundamentala tillit till vuxna. Det kan också kopplas till Källström 

Caters (2009) uttalande om att våld i familjen innebär svårigheter för barn eftersom 

det äger det rum i den kontext som i normala fall ska representera trygghet, samt då 

de inblandade parterna är människor som stå för barnets omsorg.  

 

4.4 Barns sätt att hantera sin situation  
Tre av informanterna har uppgett, i enlighet med Arnell & Ekbom (1999) samt 

Socialstyrelsen (2005) att barn tar mycket ansvar för våldet och dess konsekvenser. 

En av dessa har uppgett att barn av denna anledning kan stanna hemma från skolan 

för att skydda mamman eftersom de inte vågar lämna henne ensam. En annan 

informant har berättat att barn kan ta ett stort vuxenansvar genom att ta hand om och 

skydda sina syskon. De kan föra dem till skolan, låta dem sova i sin egen säng, trösta 

dem om de gråter etc. En av informanterna har dessutom uppgett att barn försöker 

dölja våldet så mycket som möjligt. Det kan exempelvis ske genom att de inte tar 

med sig kompisar hem. Två av informanterna bär på upplevelsen av att barnen 

försöker minimera risken för våld. Enligt informanten kan detta ske genom att 

exempelvis gömma spritflaskan om deras pappa blir våldsam när han dricker. Tre 

informanter uppger att barn är väldigt inkännande och förstår vad som ska ske. De 

försöker därför stoppa eller hindra våldet genom att vara extra följsamma, eller 

genom att på olika sätt förebygga för att våld inte ska ske. Det senare har en koppling 

till det som Erikson et al (2007) skriver om att barnen ofta försöker begränsa 

skadorna som våldet för med sig vilket antas vara barnens syfte då de försöker stoppa 

och minimera våldet såsom informanterna ovan beskriver. En av informanterna delar 

med sig av ett fall som exemplifierar detta: 

”De visste precis vad som var på gång. De försökte också förebygga att 

det skulle bli bråk. De blev väldigt rädda...det fanns mycket psykiskt våld i 

det här exemplet, saker som inte låg på rätt plats osv. Barnen försökte se 

detta, städa undan osv., fast de bara var två år. Och de trodde också att 

det var deras fel, de hade inte stängt av tv:n och inte tagit på rätt 

kläder...sådana föräldrar hittar alltid någonting som är fel, oavsett hur 

rätt barnen gör.” 

 

Enligt forskaren Anne Solberg försöker barn som bevittnar våld begränsa skadorna 
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som kommer av våldet i så stor utsträckning som möjligt genom att blanda sig i 

våldet (Eriksson et al, 2007). Enligt Hindberg (2006) kan barn gå emellan, försöka 

avleda pappan från att slå eller själva slå sin pappa. Samma fenomen återfinns även i 

tre informanters uttalanden om barns sätt att hantera våldet. Enligt de tre 

informanterna går många barn emellan sina föräldrar och försöker avbryta våldet. 

Detta kan enligt dem ske genom att barnen kastar sig över pappan och försöker slita 

bort honom från mamman, eller genom att de hoppar upp i mammans famn och 

försöker hålla undan pappan.  

 

Enligt Källström Cater (2004) kan barn bland annat kan utveckla psykosomatiska 

symtom med förhoppningen om att kunna påverka våldet. En av informanterna har i 

enlighet med detta uppgett att barn som bevittnar våld, på grund av den stress de 

lever under, kan utveckla psykosomatiska symtom såsom huvudvärk och ont i 

magen. De kan dessutom enligt denna informant framkalla astmaanfall trots att de 

inte har astma, i hopp om att kunna stoppa våldet. Enligt en informant utvecklar 

barnen överlevnadsstrategier där de utför olika förebyggande moment:  

”Om deras pappa brukar utöva våld mot mamman kring middagstid får en 

del barn ofta gå hungriga. Då kan en del barn samla mat som de gömmer 

i sin garderob eller i sin byrålåda för att ha det ifall att det blir våld den 

kvällen, så att de inte behöver gå hungriga.” 

 

En av informanterna har uppgett att barn som bevittnar våld ibland intar olika roller 

för att på olika sätt härda ut samt i hopp om att kunna stoppa våldet, vilket har en 

tydlig koppling till Källström Caters (2004) tes om barns utvecklande av strategier 

för att hantera upplevelsen av att bevittna våld. Informanten förklarar att vissa barn 

försöker vara väldigt duktiga samt att de tar hand om  andra familjemedlemmar. 

Andra barn hanterar våldet genom att vara mycket utåtagerande och ha ett starkt 

riskbeteende som skapar en adrenalinkick, vilken hjälper dem glömma det jobbiga 

för en stund samt avleder föräldrarnas fokusering på våldet. Vissa barn hanterar 

svårigheterna genom att bli inbundna och tystlåtna, och tyr sig gärna till djur 

eftersom de inte sviker såsom människorna gör. Andra barn kan på ett forcerat sätt  

försöka göra andra människor glada - de vill att andra ska vara glada hela tiden. De 

skämtar och spelar pajas - de är skojiga och roliga utanpå för att förtränga det väldigt 

ledsna inuti. Informanten har i samband med detta betonat att barn är aktiva aktörer i 

sin familj som gör allt de kan för att stoppa våldet och bemästra den svåra 
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upplevelsen av det. Det senare betonas även av Källström Cater (2004) då hon 

skriver att barn aktivt försöker påverka sin situation på olika sätt.  

 

Samtliga ovanstående uttalanden har ett tydligt överensstämmande med det som 

Källström Cater (2004)  skriver om då hon uppger att barn aktivt försöker förhindra, 

ingripa i, minska eller stoppa våldet. Källström Cater vittnar om att barn bland annat 

kan uppvisa psykosomatiska symtom med förhoppningen att kunna påverka våldet, 

visa stöd eller motstånd mot föräldrarna, skydda mamman och förebygga skador. 

Detta återkommer även hos flera av informanterna. Barn utvecklar enligt Källström 

Cater aktiva strategier för att hantera sin livssituation och sina känslor. Hon hävdar 

vidare att barn som observatörer genom fysisk eller kognitiv hantering kan mildra 

den omedelbara upplevelsen. Alla de exempel på sätt att hantera våld i familjen som 

ges av informanterna ovan tolkas som sådan fysisk och kognitiv hantering som 

barnen använder för att bemästra den svåra situation som de befinner sig i. 

 

5. DISKUSSION  
Syftet med denna studie har varit att söka kunskap om hur barn reagerar på att 

bevittnar våld, hur de upplever situationen samt hur de hanterar att befinna sig i ett 

hem fyllt av kaos och oförutsägbarhet. Via djuplodande studier av det aktuella 

kunskaps- och forskningsläget samt via empiriska studier av fyra professionella som 

möter barn som bevittnar våld, tycker jag mig ha erhållit önskad kunskap. Samtliga 

informanter har varit eniga om att barn som bevittnar våld påverkas negativt på olika 

sätt samt att de reagerar och hanterar det på olika sätt, och forskningen bekräftar 

detsamma. Två av informanterna har beskrivit att skillnaderna beror på olika faktorer 

hos barnet och dess omgivning samt hur de olika omständigheterna kring våldet ser 

ut, vilket även det bekräftas via tidigare forskningsstudier. Gällande hur barn tänker 

om sig själva och om det våld som de tvingas bevittna har det framkommit att många 

barn tänker att våldet är deras fel och att det är deras ansvar att stoppa det. Barn kan 

känna starka känslor i form av ilska, rädsla, sorg, besvikelse, känslan av att vara 

övergiven, hjälplöshet, otrygghet etc. vilket bekräftas av både studiens informanter 

och tidigare forskningsresultat. Barnen är ofta oroliga för sin mamma och känner 

omtanke gentemot henne, medan deras känslor inför pappan är mycket ambivalenta. 

Studien har också visat att barn aktivt försöker förhindra, ingripa i, mildra eller 

stoppa våldet. Barn kan ibland uppvisa psykosomatiska symtom med förhoppningen 
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att kunna påverka våldet. Barn utvecklar således aktiva strategier för att hantera sin 

livssituation och sina känslor. Således kan det konstateras att barn som bevittnar våld 

har ett tungt lass att bära bestående av jobbiga tankar och känslor, och de tar på sig 

ett stort ansvar som egentligen tillhör de vuxna. De gör allt vad de kan för att härda 

ut och mildra den svåra upplevelsen. Det förefaller därmed helt naturligt i mina ögon 

att barnen reagerar starkt med olika beteenden, utåtriktade såsom inåtvända, och jag 

tolkar det som barnets sätt att säga att någonting inte är som det ska.   

 

Begreppet bevittna våld har enligt Socialstyrelsen en bred definition. Som namnet 

tyder på innebär det att se våld, men det innebär även att höra våld eller förstå att det 

förekommer våld genom att avläsa stämningslägen och registrera konsekvenser. För 

att undvika missförstånd på grund av skilda tolkningar av begreppet har samtliga 

informanter därför fått ge sin definition av det. Två av informanterna gav 

beskrivningar som var helt i linje med Socialstyrelsens definition medan de två andra 

ansåg att begreppet bevittna våld endast inbegriper att se och höra våld. Således 

förefaller det som att människor som arbetar med barn som har bevittnat våld har 

olika uppfattning om vad de här barnen har upplevt. Detta förefaller i mina ögon 

väldigt oroväckande. Det kan innebära att ett barn inte får samma bekräftelse av 

olika professionella, och det i sin tur tror jag kan begränsa möjligheten för barnet att 

känna sig sedd och förstådd. Det har även framkommit i studien att barn kan få svårt 

att känna tillit till vuxna eftersom de har blivit svikna av de personer som normalt 

sett ska skydda dem. Detta tror jag ytterligare förstärks om även de professionella 

personer som barnet möter inte bekräftar barnet i dess totala verklighet.  

 

Informanternas svar var i mångt och mycket väldigt lika den tidigare forskningen. 

Detta kan bero på att forskningsresultaten visar på en bred repertoar av både tankar, 

känslor, reaktioner och hantering hos barn som bevittnar våld. Det bör också vägas in 

att informanterna förmodligen har inhämtat kunskap om barn som bevittnar våld via 

utbildningar eller liknande, eftersom samtliga arbetar med denna målgrupp på ett 

eller annat sätt.   

 

Barn som bevittnar våld har blivit mera uppmärksammade på senare år bland 

forskare och i media. Men hur ser det ut bland allmänheten? Känner vi till de här 

barnen? Vill vi känna till dem? Vågar vi kännas vid dem? Mörkertalet är oerhört stort 

och anledningen till detta tror jag är att svaret på nyss nämnda frågor är nej. 
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Självklart tänker vi alla tanken att vi skulle hjälpa ett barn som far illa, men hur gör 

vi om det är grannflickan som blir utsatt eller våra syskonbarn? Vågar vi blanda oss i 

det som vi inte har med att göra? Eller har vi någonting med det att göra? Vems 

ansvar är det egentligen? Det är ingen lätt sak att närma sin området barn som 

bevittnar våld eftersom det är mycket känslor och tankar som väcks till liv. De allra 

flesta av oss blir nog berörda när vi får veta hur illa barn far av att leva under sådana 

omständigheter men driver det oss till att hjälpa, eller får det oss att backa undan av 

rädsla för vad som kan hända? Barn som bevittnar våld lever med en konstant stress 

och en ständig beredskap på att agera till sitt och mammans försvar. De tyngs av 

svåra känslor och tankar och de tvingas hemlighålla vad som sker vilket gör att de 

står helt ensamma med sina upplevelser. All deras trygghet raseras och deras tillit till 

andra människor blir tillintetgjord. De utvecklar psykologiska problem, deras 

utveckling störs och de skapar sig destruktiva vanor. Det är därför oerhört viktigt att 

vi vuxna agerar för barns beskydd. Det är nödvändigt att vi anmäler när vi bär på 

misstankar om att ett barn far illa. Vi får inte blunda. Varje gång vi blundar ser ett 

barn sin pappa misshandla mamman sönder och samman. Inget hjärta i världen får 

tillåta detta att ske.  

 

Det handlar inte om vem som ska agera utan att vi alla ska agera. Skolan, dagis,  

mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, sjukvården, idrottsledarna, familjens 

vänner, släkten, grannarna, allmänheten, myndigheterna – alla. Med anledning av att 

mäns våld mot kvinnor vanligtvis sker bakom hemmets fyra väggar finns en stor 

svårighet med att upptäcka dessa barn. Men varje gång vi upptäcker dem får vi inte 

tveka en sekund att agera för dem. För de kan inte själva ta sig ur det. De är beroende 

av vuxna, särskilt sina föräldrar, som tar ansvar och visar dem omsorg. Barn är 

sårbara för sociala problem och de har en begränsad möjlighet att själva forma sina 

liv och göra sin röst hörd. Om barnets föräldrar brister i omsorgen om barnet är 

måste de övriga i samhället hjälpa till.  

 

 Våld i familjen erkänns sällan vilket jag tror kan påverka barns sätt att tolka och 

värdera situationen som normal. Familjerna lever dessutom ofta isolerat vilket gör att 

barnen inte får möjlighet att jämföra sin situation med andra barn. Barnen känner 

inom sig att någonting är fel men ingen bekräftar det för dem. Därför är det återigen 

mycket viktigt att de utomstående som ser vad som sker anmäler för att barnet ska få 
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bekräftelse på att det blir orättvist behandlad och utsatt för ett brott.  

 

För mig och  mina framtida socialarbetarkollegor är det ytterst viktigt att äga 

kunskap om hur barn som bevittnar våld påverkas eftersom barnen är många och 

mörkertalet mycket stort. Som tidigare har nämnts är de negativa konsekvenserna 

väldigt stora, både på kort och lång sikt, och barnens utveckling riskerar att skadas 

allvarligt. Det är därför viktigt att vi socialarbetare känner till hur barnen reagerar för 

att kunna uppmärksamma deras varningssignaler och vilka tecken som kan tyda på 

att barnen lever i en destruktiv hemmiljö. Det även viktigt att bära med sig det som 

denna studie har visat gällande barns sätt att hantera våldet; att de är aktiva 

meningsskapare som utvecklar överlevnadsstrategier. Det allra viktigaste att bära 

med sig är nog ändå vilket gigantiskt ansvar barnen lägger på sig själva och jag tror 

att det därför är otroligt viktigt att hjälpa dem på ett sätt som gör att de frigörs från 

detta ansvar. De bär dessutom på en mängd andra tunga känslor och tankar som de 

måste få hjälp att bearbeta. För att vi ska kunna hjälpa barnen är det dock en 

förutsättning att vi ger dem tid att berätta, att vi själva har förmågan lyssna på dem 

samt att vi aktivt försöker sätta oss in i deras värld för att vi ska förstå hur deras 

upplevelser ser ut.  

 

 Forskare är eniga om att det är en riskfaktor att växa upp i ett hem där man tvingas 

bevittna våld samt att det kan medföra negativa konsekvenser för barnet. Personligen 

tror jag att barn ser och hör mycket mer än vad man tänker sig, och påverkas mycket 

mer än vad man anar. De flesta aktuella studier är baserade på mammornas uppgifter 

men eftersom mammorna kan vara i stark affekt på grund av misshandel och 

hotelser, riskerar deras beskrivningar att bli felaktiga. Det skulle därför vara mycket 

betydelsefullt med fler studier baserade på barnens egna upplevelser. Det är barnens 

upplevelser som är det viktiga i sammanhanget, det är bara de som känner sina 

känslor och tänker sina tankar. Det är barnens värld vi måste bli en del av för att 

förstå hur de har det och hur vi kan hjälpa dem.  
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BILAGA 1: Informationsbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Jennifer Gustavsson, jag studerar till socionom vid Mittuniversitetet i 

Östersund.  Jag befinner mig just nu i slutfasen av min utbildning och står inför ett 

examensarbete där jag skall fördjupa mig i ett valfritt område inom socialt arbete. 

 

Jag har valt ämnet ”barn som bevittnar våld” och avser att titta närmare på hur barn 

påverkas av att leva i ett hem där det förekommer partnervåld. Jag tror att Du har 

värdefull kunskap om detta och skulle därför vilja genomföra en intervju med Dig 

där jag ställer frågor kring Din subjektiva upplevelse om barn som bevittnar våld. 

Mina frågor kommer att beröra reaktioner och beteenden hos dessa barn, deras 

hjälpbehov samt hur Du i Ditt arbete går tillväga då Du möter dessa barn. Jag 

efterfrågar Din personliga upplevelse och erfarenhet vilket innebär att det inte ställs 

några krav på lång arbetslivserfarenhet inom det berörda området.  

 

Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och om Du ger mig Din tillåtelse kommer 

intervjun att spelas in på band. Syftet med att banda intervjun är jag som intervjuare 

skall kunna fokusera fullt ut på Din berättelse, istället för att både lyssna och skriva 

samtidigt, och därigenom minska risken för att viktig information från Dig faller 

bort. Det inspelade materialet kommer att förvaras så att enbart jag som genomför 

intervjun samt min handledare har tillgång till den. Då studien är färdigställd 

kommer det inspelade materialet att förstöras. Din medverkan är frivillig och du kan 

när som helst avbryta om du skulle vilja det.  
 

Jag hoppas att min studie väcker Ditt intresse samt att Du vill dela med Dig till mig 

av Din värdefulla kunskap och erfarenhet. Vid frågor är Du välkommen att kontakta 

mig via telefon eller mail, se nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänligaste hälsning 

 

Jennifer Gustavsson 

Tel: 0730-393038   

Mail: jen.gus@hotmail.com 
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BILAGA 2: Intervjuguide 
 

1. Hur skulle du definiera begreppet ”barn som bevittnar våld”? 

 

2. På vilket sätt kommer du i kontakt med barn som lever i ett hem där det 

förekommer våld? 

 

3. Vilken är din uppfattning om hur barn som bevittnar våld tänker om sig själva och 

om det våld som de exponeras för? 

 

4. Vilka känslor är mest framträdande hos dessa barn? 

 

5. Hur upplever du att ett barn reagerar på att tillfälligt eller kontinuerligt tvingas 

bevittna våld i hemmet?  

 

6. Kan du beskriv om du har kunnat urskilja några skillnader i reaktionsmönster 

mellan pojkar och flickor eller mellan barn i olika åldrar? 

 

7. Hur upplever du att barnen hanterar sin situation? 

Vill du tillägga något som du tror kan vara av värde för mitt examensarbete om barn 

som bevittnar våld? 

 

8. Vill du tillägga något som du tror kan vara av betydelse för mig studie av barn som 

bevittnar våld? 

 

9. Kan jag kontakta dig igen om nya frågor dyker upp? 

 

 

 

 

 


