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SAMMANFATTNING 
På senare år har samhället ökat uppmärksamheten på barn som bevittnar våld i hemmet. 
Vetenskapliga studier tyder på att denna grupp barn far väldigt illa utav våldet som sker 
mellan föräldrarna inom hemmets fyra väggar, vilket kan ses som en faktor till den ökade 
uppmärksamheten. Det har visat sig att denna grupp barn hamnat i skymundan, då störst 
fokus lagts på mamman som utsatts för våld. Det har även konstaterats att mörkertalet är stort 
i samhället, vilket innebär att endast en bråkdel av de barn som bevittnar våld kommer till 
myndigheters kännedom. Barn som bevittnar våld i hemmet är att betrakta som ett stort 
folkhälsoproblem, och bör därmed ses som en stor samhällsuppgift att arbeta vidare med. 
Denna kvalitativa intervjustudie har främst belyst vissa myndigheter och ideella 
organisationers ansvar över att främja denna grupp barn. Tidigare forskning har visat på att 
myndigheter, främst socialtjänst och polis ofta brister i sin samverkan med att stödja, skydda 
och hjälpa dessa utsatta barn. Intervjuer har genomförts med socialtjänsten, polisen och 
kvinnojouren för att ta reda på hur de arbetar och samverkar för att främja barn som bevittnar 
våld i hemmet. Resultatet visade på att samtliga intervjuade arbetar med att främja denna 
grupp barn och de har en nära och bra samverkan med varandra. Däremot finns det mycket 
kvar att arbeta vidare med för att barn som bevittnar våld ska få mer stöd, hjälp och 
uppmärksamhet i samhället. 

Nyckelord: Våld i nära relationer, barn, våldsbevittnande, socialtjänsten, polisen, 
kvinnojouren, samverkan 
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1. BAKGRUND 
Det har i flertalet studier framkommit att barn som bevittnar våld i hemmet allt för 
ofta hamnar i skymundan av samhällets beskydd (Janson, 2010).  Samma 
författare beskriver även att nästan vart tionde barn i Sverige bevittnar våld mellan 
föräldrarna i hemmet och det är att betrakta som ett av våra största 
folkhälsoproblem. Redan i mitten på 1990- talet utnämnde WHO att arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och barn skulle ses som ett prioriterat folkhälsoområde, då 
det klassades som ett stort globalt hot mot folkhälsan (World Health Assembly, 
1996). WHO menar även att våld i nära relationer är mer utbrett än vad som 
framkommer i viss statistik, mörkertalet är stort (ibid). Det bekräftas av 
Socialstyrelsen (2009)  att våld har blivit alltmer vanligare att betrakta ur ett 
folkhälsoperspektiv i Sverige. Socialstyrelsen har i Folkhälsorapporten 2009 
tilldelat våld ett eget kapitel, som främst behandlar våld som drabbar kvinnor och 
barn.  

Förutom att våldet ger stora fysiska och psykiska skador på såväl kvinnan som 
barnet, utgör våldet en stor ekonomisk förlust för samhället. Enligt 
Socialstyrelsens (2006) beräkning kostar mäns våld mot kvinnor årligen samhället 
ca 3 miljarder kronor, kostnader som utgör såväl direkta som indirekta 
samhällskostnader. De direkta kostnaderna omfattas av i stort sett hela beloppet, 
kostnader för rättsväsendet, socialtjänsten och sjukvården (ibid). 

 
1.1 Våldets konsekvenser för barnet 
Begreppet bevittna kan ha flera innebörder. Barn som bevittnar våld behöver inte 
nödvändigtvis se våldet som händer mellan föräldrarna, att barnet hör eller ser 
kroppssiluetter räknas som att de har bevittnat våldet (Socialstyrelsen, 2005). 

Det har visat sig vara svårt att bedöma hur många barn som egentligen bevittnar 
våld i hemmet. Arnell och Ekbom (1999) gjorde en uppskattning att ca 190 000 
barn årligen bevittnade våld i hemmet, utav dessa barn vistades 1500 barn på en 
kvinnojour tillsammans med sin mamma, uppskattningen gjordes utefter 
polisanmälda fall av kvinnomisshandel (ibid). Benägenheten till att anmäla 
våldsbrott har ökat, men det antas vara endast 20-25 % av alla misshandelsfall 
som anmäls, samtidigt som våldet i samhället har ökat enligt Brå [Brotts 
förebyggande rådet] (2008). I en studie utförd i tre olika länder med 39 kvinnor 
uppdelade i flera fokusgrupper som utsätts för våld av sin partner, framkom det att 
kvinnorna upplevt en stor kluvenhet till varför de ej lämnat förhållandet. 
Kvinnorna ville bespara sina barn att utsättas för exponeringen av familjevåldet, 
samtidigt som önskan om att hålla ihop familjen var lika stark (Rhodes. Cerulli, 
Dichter, Kothari & Barg, 2010).  
    Barn som bevittnar våld i hemmet riskerar att försummas av båda sina 
föräldrar. Pappan som till största delen är våldsutövaren i hemmet, kan i ena 
stunden utöva våld mot mamman och i nästa stund visa kärlek och ömhet, vilket 
för barnet blir oerhört förvirrande och kan leda till en ökad oro och rädsla hos 
barnet (Hindberg, 2006). Mamman som utsätts för våld, lever i ständig skräck och 
har på så vis svårt att bemöta barnets behov (ibid). Barn får ofta höra i hemmet att 
våldet inte är något man pratar om och att den som slår har ett syfte med 
misshandeln (Socialstyrelsen, 2002). Barn har en tendens till att ta på sig skulden, 
de kan anse att det är deras fel att pappa slår mamma (Hindberg, 2006). De flesta 
föräldrar anser inte att deras barn har hört eller sett något utav våldet, och 
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papporna har ofta svårt att förstå att barnen tar skada utav våldet då det är riktat 
mot mamman, syftet är inte att skada barnen utan kvinnan (Janson, 2010). 

Barn som bevittnar våld i hemmet löper en stor risk att drabbas av ångest, oro, 
depression, självdestruktivitet och aggressivitet vilket inte är ovanliga symtom 
enligt Hindberg (2006). Broberg, Almqvist, Axberg, Almqvist, Cater och Eriksson 
(2010) kunde i sin nationella utvärdering konstatera att barn som bevittnar våld i 
hemmet löper en ökad risk att utveckla psykiska problem, vilket ses som en 
flerfaldig ökning vid våld i hemmet (ibid). Forskning tyder på att ungefär hälften 
av de barn som bevittnar våld i hemmet utvecklar PTSD (Post Traumatisk Stress 
Disorder), något som även tycks vara vanligare då våldet utförs av en närstående 
person (Janson, 2010).  

I en svensk studie ifrån 1997 konstateras att 57 % av de barn som då bodde på 
kvinnojouren hade utvecklat PTSD enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid 
[NCK] (2011a). Ippen, Ghosh, Harris, Van Horn, och Lieberman, (2011) utförde 
en studie där traumatiska och stressade händelser [TSE], delades in i 8 olika 
kategorier. Det framkom i studien att barn som bevittnar våld i hemmet löper en 
stor risk att drabbas av samtliga kategorier med hela 97,3%. Det konstaterades 
även att barn som exponerats för 4 eller fler TSE löpte en 12-faldig ökad risk för 
att drabbas av alkoholism, kriminalitet och självmord i vuxen ålder (ibid). 
 

1.2 Samhällets skydd för barn som bevittnar våld 
 För att kunna uppnå en så jämlik hälsa som möjligt bland befolkningen utgår 
Sveriges folkhälsopolitik utifrån de elva folkhälsomålen. I målområde 3: Barn och 
ungas uppväxtvillkor, belyses föräldrarnas huvudansvar över att främja barnens 
uppväxtvillkor (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Föräldrarna har ett gemensamt 
ansvar över att deras barn får den adekvata uppväxtmiljön de har rätt till. Då våld 
förekommer i hemmet, förlorar oftast båda föräldrarna den så viktiga roll som ska 
utgöra en grund till barnets uppväxt. Barn som lever i denna utsatta position har 
ett stort behov av att få den hjälp och stöd de är berättigade till (Socialstyrelsen, 
2009). Regeringen (2008) anser att barn och unga är en grupp där särskilda 
folkhälsoinsatser bör föreligga, och främst i form av att gynna barn och föräldrars 
relationer till varandra då föräldrarnas stöd till barnen kan bli avgörande för 
barnets psykiska hälsa i vuxen ålder (ibid).  

Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990, vilket innebär att konventionen är 
juridiskt bindande, dock inte en lag (Unicef, 2011).  Sverige har egna lagar som 
tillsammans styr vilka rättigheter våra barn har i samhället, och dessa lagar är 
anpassade till att överensstämma med Barnkonventionens bestämmelser (ibid). 
Barnkonventionens utgångspunkter är att alla barn har rätt till delaktighet, stöd 
och skydd (ibid). Det är den svenska staten som åtagit sig att leva upp till 
konventionen. Ansvaret över arbetsområdet med att främja barn som bevittnar 
våld och övriga barn som på andra sätt far illa har ålagts kommunerna (Rädda 
barnen, 2008). Kommunerna har bestämmanderätt över vilka resurser de vill lägga 
på utsatta barn, vilket kan medföra att Barnkonventionen inte följs på ett 
tillförlitligt sätt (ibid).   
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1.3  Socialtjänsten 
Den förmodligen viktigaste lagen som antagits för att skydda barn som bevittnar 
våld i det svenska samhället är Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Lagens främsta 
syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Lagen har ett särskilt kapitel 
för barn och ungdomar, Kap 5 § 1 ”Socialnämnden skall- verka för att barn och 
ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete med 
hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ungdom” (SoL 2001:453). I Socialstyrelsens 
allmänna råd SOSFS 2009:22, beskrivs att när ett barn bevittnat våld bör 
socialtjänsten utreda våldet för att kunna tillgodose barnets bästa behov. Till 
grund för utredningen bör vissa inriktningar föreligga: 

- vilket behov barnet har av stöd och hjälp akut,  
- våldets karaktär och omfattning,  
- hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna,  
- barnets egen uppfattning om våldet,  
- vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet,  
- om barnet också har blivit utsatt för våld, och  
- vilket behov barnet har av stöd och hjälp på kort och lång sikt  (SOSFS 2009:22, 
sid 5). 

Sedan 2007 har lagen förstärkts för att socialtjänsten ska enligt Socialtjänstlagen 
Kap 5 § 11, särskilt beakta att barn som bevittnar våld som utövas av en 
närstående vuxen kan vara i behov av stöd och hjälp (SoL 2007:225). I detta 
sammanhang menas att en närstående vuxen är främst en förälder, men det kan 
även vara syskon eller en förälders sambo. Socialtjänsten ska även kunna erbjuda 
barnet råd och stöd i form av behandlingsinsatser och de ska förmedla andra 
tillgängliga aktörer och frivilligorganisationer som exempelvis kvinnojouren, att 
de finns att tillgå (ibid). Socialtjänsten ska även kunna erbjuda föräldrarna hjälp 
och stöd enligt SOSFS (2009:22).  

Socialstyrelsen har i samarbete med kommuner och forskare tagit fram en 
handbok som ett stöd till handläggare och andra berörda personer som arbetar 
med barn i sitt dagliga arbete (Socialstyrelsen, 2006). Handboken BBIC [Barnens 
Bästa I Centrum] ger en samlad bild av olika grundläggande behov för barns goda 
uppväxtmiljö, såsom barns psykiska och fysiska hälsa samt barns känslo- och 
beteendemässiga utveckling och utbildning (ibid). Det ska tilläggas att syftet inte 
är att socialtjänstens handläggare ska ha kompetens inom dessa områden, däremot 
ska de utefter BBIC kunna bedöma när andra berörda myndigheter ska ta över 
ärendet ifråga. Handboken tar inte heller upp lagar och regler (ibid). BBIC är 
uppbyggd som en triangel där barnet står i centrum med alla dess behov 
runtomkring, och triangeln är nedbruten i sju viktiga behovsområden som är 
avgörande för att barn och unga ska utvecklas på bästa sätt:  
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”• Hälsa 
• Utbildning 
• Känslo- och beteendemässig utveckling 
• Identitet 
• Familj och sociala relationer 
• Social förmåga 
• Förmåga att klara sig själv” (Socialstyrelsen 2006, sid 28) 

 
En av de behandlingsmetoder som finns att tillgå för barn som bevittnat våld i 
hemmet i Sverige idag är en samtalsteknik kallad ”Trappan”.  Metoden 
utarbetades av Rädda Barnen år 1999, vilka hämtade inspiration ifrån Pynoos och 
Eth (1986) ”the child interview” (Eriksson, Biller & Balkmar, 2006).  Barn över 4 
år kan erbjudas att genomgå metoden, och det görs främst via socialtjänstens 
handläggare. Metoden är uppdelad i tre faser: inledning, traumabearbetning och 
avslut.  Syftet med Trappan - metoden är att barnet ska efter avslutad behandling 
kunna sätta våldet i ett sammanhang (ibid). Barnet ska under samtalens gång få 
möjlighet att sätta ord på sina känslor, sin vrede och sorg över våldet som de 
bevittnat, ett sätt att stödja barnets läkningsprocess. Samtalen är till viss del 
strukturerade beroende på barnets ålder (ibid).  

 
Då båda föräldrarna är vårdnadshavare till barnet ska båda föräldrarna ge sitt 
samtycke till att barnet kan genomgå behandlingen. Det ligger ett lagförslag till 
ändring att endast en förälder ska kunna ge sitt medgivande till att barnet får 
genomgå samtalsmetoden (Regeringen, 2011). Ett skäl till ändring i lagen är då 
det bedöms att ett barn behöver hjälp för att kunna bearbeta sina upplevelser av 
exempelvis våld i hemmet, kan det utgöra ett problem om inte båda föräldrarna 
lämnar sitt medgivande (ibid). En anledning till att den ena vårdnadshavaren inte 
ger sitt samtycke kan bero på misstankarna om att det brott som begåtts i familjen 
förstärks och uppdagas, eller att vårdnadshavarens begångna brott utgör ett 
ointresse för barnets bästa (ibid). Det har visat sig att många barn vill prata om 
våldet och samtal i grupp eller enskilt kan minska och förebygga beteendeproblem 
(Broberg et al., 2010).  
 

1.4  Rättsväsendet 
Polisen har till uppgift att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och 
säkerheten, bedriva spaning och utföra brottsutredningar (Polislagen, 1984:387). 
Polisen har som övriga myndigheter som arbetar med barn en anmälningsplikt till 
socialtjänsten vid misstanke om ett barn far illa, detta står uttryckligen i 
Polislagen (1984:387). Polisens arbete med att identifiera barn som bevittnar våld 
i hemmet har intensifierats de senaste åren, vilket märks av då polisen blivit bättre 
på att anmäla till socialtjänsten om barn som bevittnar våld (Socialstyrelsen, 
2012).  Barn som bevittnar våld kan i vissa fall betraktas som brottsoffer förutsatt 
att mannen döms för våldshandlingen mot kvinnan och det går att bevisa att 
barnet farit mycket illa utav våldet, och med det så kan en brottsskadeersättning 
till barnet utgå (SOU 2012:26). Brottsskadeersättningen har funnits sedan 2006 
och den skiljer sig på så vis ifrån andra ersättningar då staten står för 
skadeståndsutbetalningen och inte gärningsmannen (ibid). År 2007 utgavs 
Regeringens skrivelse 2007/08:39, för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat förtryck och våld i samkönade relationer (Regeringen 2007a). 
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Skrivelsen är en av flera viktiga utgångspunkter för polisen vad gäller arbetet med 
att bekämpa familjevåld. I skrivelsen har polisen bland annat fått till uppgift att 
utbilda poliser om våld i nära relationer och barn som bevittnar våld. Mot den 
bakgrunden har Rikspolisstyrelsen tagit fram handboken ”Brott i nära relationer” 
som ett ytterligare stöd för polisen som arbetar med våld i nära relationer och brott 
mot barn (Brå, 2010). Handboken förtydligar att polisen ska anmäla till 
socialtjänsten om misstanke att ett barn bevittnat våld (Rikspolisstyrelsen, 2009). 
Övriga viktiga aspekter som tas upp i handboken är att polisen ska beakta att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet och att barns åsikter ska beaktas enligt 
artikel 3 och 12 i Barnkonventionen (ibid).  Artikel 3 innebär att barnets bästa ska 
beaktas i alla beslut, artikel 12 innebär att alla barn har rätt att få sin åsikt hörd 
(Unicef, n.d). 

Utöver det så har Rikspolisstyrelsen tagit fram en virtuell utbildning som finns att 
tillgå på polisens egna intranät, vilken bland annat berör barn som bevittnar våld 
(Brå, 2010). 

 
1.5 Kvinnojourens verksamhet     
Våldsutsatta kvinnor med barn kan få skydd och stöd på kvinnojouren, och den 
vanligaste vägen att komma till kvinnojouren är via socialtjänsten (Sveriges 
kvinno- och tjejjourer) [SKR] (2011a). Kvinnojouren har inte den 
anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen (2001:534) som övriga 
myndigheter har exempelvis polisen, vilket innebär att kvinnan kan om hon vill 
vara anonym. Det finns idag ungefär 140 kvinnojourer runt om i landet som tar 
emot kvinnor med barn (SKR, 2011a). Den huvudsakliga uppgiften kvinnojouren 
har är att erbjuda kvinnor och barn stödsamtal, skyddat boende och kontakt med 
myndigheter exempelvis polis, åklagare och socialtjänst (Regeringen, 2007b; 
SKR, 2011a). Verksamheten bygger även på att opinionsbilda och öka kunskap i 
samhället om våld och dess konsekvenser (ibid). SKR menar att de som arbetar 
med jourverksamheten har en bred och lång erfarenhet av mäns våld mot kvinnor 
(ibid). SKR beskriver att de har ett starkt barnperspektiv, med detta menas att 
barnen ses som egna individer med egna upplevelser och behov (SKR, 2011b). 
SKR menar att barn som bevittnar våld i hemmet inte är passiva betraktare av 
våldet, utan de utsätts för psykiskt våld, något som de anser att samhället bör ta på 
stort allvar (ibid). Kommunerna idag använder sig i stor utsträckning av 
kvinnojourerna som ett stöd och hjälp i att uppfylla kommunens ansvar över 
våldsutsatta kvinnor och deras barn (Hermansson, Scheffer Lindgren & 
Tengström, 2011). Till största delen finansieras kvinnojourerna med ekonomiskt 
bidrag ifrån kommunen (ibid).  

 
1.6  Samverkan  
Tidigare forskning har visat på att myndigheter, främst socialtjänst och polis ofta 
brister i sin samverkan med att stödja, skydda och hjälpa barn som bevittnar våld 
(Hindberg, 2006). 

Myndigheter har inom ramen för den egna verksamheten en skyldighet i lag att 
samverka med och stödja andra myndigheter (Förvaltningslagen, 1986:223). 
Kommuner och Landsting har i de flesta fall ett ansvar över att barn tillägnas goda 
levnadsvillkor och att barns rättigheter blir tillgodosedda. Genom en god 
samverkan där erfarenheter utbyts inom den egna organisationen och med andra 
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aktörer, kan detta möjliggöras (Regeringen, 2010).  Även de statliga 
myndigheterna har ett ansvar över att skapa goda samverkansmöjligheter. 
Utgångspunkten är att alla berörda aktörer som verkar inom området barn och 
unga ska se till Barnkonventionens helhetssyn på barnens rättigheter (ibid). För att 
berörda myndigheter och aktörer ska kunna agera och arbeta för att uppnå så goda 
levnadsvillkor som möjligt för barn krävs förutom samverkan, inhämtning av 
olika data av barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå (ibid).  

När ett barn utsätts för någon form av våld kan konsekvenserna bli oerhört 
påfrestande. För att främja barns utsatthet startades år 2005 ett antal barnahus upp 
på den dåvarande regeringens initiativ (Rädda barnen, n.d). Syftet med 
barnahusen är att samla alla berörda professionella aktörer under ett och samma 
tak så att barnet inte ska behöva slussas runt mellan olika instanser och 
myndigheter och ej heller riskera att bli förhörda flera gånger av olika personer 
om den svåra upplevelsen (ibid). Miljön i huset är uppbyggd på ett barnanpassat 
vis (ibid). För att barnahusets verksamhet ska bli möjlig samverkar och samordnar 
polis, socialtjänst, läkare, Åklagare och BUP [Barn och ungdomspsykiatrin] med 
varandra (Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket & 
Åklagarmyndigheten, 2008).  År 2010 hade verksamheten etablerats i 22 
kommuner i landet, och har med det fått en stor genomslagskraft i hela landet på 
kort tid (ibid). Dock kan konstateras att barnahusen skiljer sig åt vad gäller 
kvalitén på verksamhetens definition på hur det ska skötas enligt Rädda Barnen 
(Ibid). Alla barn som utsätts för brott ska få tillgång till barnahus, men så är dock 
inte fallet idag. Barn som bevittnar våld är inte en självklar grupp som får ingå i 
Barnahusmodellen, det är främst barn som har utsatts för sexuella övergrepp eller 
fysiskt våld som får tillgång till modellen (Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, 
Rättsmedicinalverket & Åklagarmyndigheten, 2008). Målet med barnahus är 
främst att fler gärningsmän ska fällas genom ett korrekt och effektivt 
utredningsarbete som bedrivas av de rättsvårdande myndigheterna i barnahuset. 
Verksamheten och främst socialtjänsten har även det övergripande ansvaret över 
att barnen får den vård och stöd de är berättigade till (ibid). Oavsett vilken 
myndighet som verkar inom ramen för barnahuset ska de arbeta utefter 
Barnkonventionens värdegrunder, artikel 3: barnets bästa ska alltid komma i 
främsta rummet (ibid).  
 
 
2. SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur socialtjänsten, polisen och kvinnojouren i 
ett län i södra Sverige arbetar och samverkar för att stödja barn som bevittnar våld 
i hemmet.  

 
2.1 Frågeställningar  

 Hur ser socialtjänsten, polisen och kvinnojourens arbetssätt ut för att 
stödja barn som bevittnar våld i hemmet? 

 Hur ser samverkan ut mellan socialtjänsten, polisen och kvinnojouren för 
att stödja barn som bevittnar våld i hemmet?  
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3. METOD 
För att få svar på frågeställningarna till studien genomfördes intervjuer med en 
kvalitativ design (Bryman, 2011). För att få så relevanta svar som möjligt från 
intervjuerna genomfördes ett målinriktat urval, vilket innebär att de personer som 
antogs kunde ge bäst svar på syftet och frågeställningar valdes ut (ibid). 

 
3.1 Urval 
Studiens urval omfattade fem intervjupersoner. Urvalet skedde främst genom att 
ett brev skickades ut till de tänkta intervjupersonerna (Bilaga1), de informerades 
om vem intervjupersonen är, syfte med studien, de intervjuades anonymitet och 
att utföraren av studien inom en veckas tid kontaktar dem för att eventuellt boka 
in en intervju.  

 
3.2 Datainsamling 
Intervjuerna skedde med semistrukturerade frågor, vilket innebär att de frågor 
som ställdes under intervjuerna hade till viss del en strukturerad form, men utefter 
hur respondenten uppfattade och tolkade frågorna kan karaktären på frågorna 
emellanåt ta en annan riktning (Bryman, 2011). Fokus ville läggas på syfte och 
frågeställningar, men ändå ge möjlighet till att kunna ta del av de intervjuades 
åsikter och tankar om ämnet (Bryman, 2011).  Utefter Brymans (2011) 
beskrivning, förhöll sig frågorna till ett visst uppsatt schema/intervjuguide (Bilaga 
3) med viktiga nyckelfrågor. Intervjuerna skedde med sakkunniga personer inom 
området barn som bevittnar våld på arbetsplatserna socialtjänsten, polisen och 
kvinnojouren. 

 Kvinnojouren är en ideell organisation där mammor och barn kan söka skydd när 
de utsatts för våld eller hot. (SKR, 2011a). Personalen på kvinnojouren har daglig 
kontakt med olika myndigheter som på ett eller annat sätt har ansvar för utsatta 
kvinnor och deras barn. Genom att svara på frågor om hur de arbetar för att stödja 
barn som bevittnar våld i hemmet, men även hur deras samverkan med berörda 
myndigheter ser ut, främst polisen och socialtjänsten, utgör de en viktig del i 
studien. Intervjun med kvinnojouren skedde med en anställd personal med hjälp 
av frågor via mejl, vilket innebar att dessa frågor ej kunde ske med en 
semistrukturerad karaktär. Ett brev till kvinnojouren skickades tidigare där 
intervjupersonens syfte med studien beskrevs. Då personen på kvinnojouren ifråga 
varit bortrest och inte kunde nås vid första kontakt, togs ett gemensamt beslut vid 
nästkommande kontakt att frågorna skulle besvaras via mejl.  

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret i kommunen över att barn inte ska 
fara illa, vilket framgår tydligt i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Socialtjänstens 
familjestödsgrupp är specialiserad på att stödja barn och deras familjer i utsatta 
positioner. Även här var syftet med intervjun att få fram hur socialtjänsten 
hanterar barn som bevittnar våld i hemmet, hur och med vilka andra myndigheter 
de samverkar för att stödja denna utsatta grupp av barn. En intervju bokades in 
och utfördes fysiskt med en person som är anställd på ett av socialtjänstens kontor 
i södra Sverige.  

I länet där intervjuerna utfördes, finns ett skyddat boende som verkar på ungefär 
samma sätt som kvinnojouren, det som skiljer dem åt är att kvinnojouren är en 
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ideell organisation medan det skyddade boendet bedrivs under socialtjänsten. En 
intervju bokades in med en utav två i personalen på boendet. Den andra personen 
är nyanställd, men det visade sig att personen ifråga har en bred kunskap om våld 
i nära relationer och barn som bevittnar våld då personen arbetat med detta 
tidigare i en annan kommun. Personen ifråga kom in i ungefär halva intervjun och 
lämnade en del viktiga synpunkter och åsikter. Intervjun utfördes på det skyddade 
boendet och varade i nästan två timmar då två personer intervjuades. 

En intervju bokades in via telefon och utfördes med en polis som arbetar på 
specialenheten för olika våldsbrott och däribland våld i nära relationer och barn 
som bevittnar våld. Intervjun skedde på polisens kontor och den varade i ca en 
timme.  
 

3.3 Bearbetning 
Svaren som kom fram i de inspelade intervjuerna, lyssnades igenom ett antal 
gånger, för att sedan ordagrant transkriberas genom en kvalitativ deskriptiv 
innehållsanalys inspirerad av Hsieh & Shannon (2005). En kvalitativ 
innehållsanalys bygger på en subjektiv tolkning av intervjusvaren, vilket innebär 
att intervjupersonen även ska observera och tolka respondentens sätt att svara med 
tonläge, miner och gester (ibid). Studien kom att fokusera på ett manifest innehåll, 
då syftet var att tolka de uppenbara komponenterna som framkom i intervjuerna 
(Graneheim & Lundman, 2004). I en latent innehållsanalys görs en tolkning av det 
som uppkommer ”mellan raderna”, vilket inte sågs som enda syftet i föreliggande 
studie (ibid).   

För att få en övergripande bild av intervjuerna delades de in i tre olika domäner 
(Hsieh & Shannon, 2005). I nästkommande steg valdes meningar ut från 
intervjusvaren som ansågs vara relevanta till syftet, det vill säga meningsenheter.  
Dessa meningar kondenserades till mindre enheter, för att på så vis göra texten 
mer lätthanterlig, men för att ändå spara det som ansågs vara väsentligast till 
syftet (ibid). De olika stegen i analysen medförde att de ord som hade den största 
betydelsen för att besvara syftet och frågeställningar sparades som en kod. En kod 
ska kortfattat beskriva innehållet i meningsenheten (ibid). Det slutliga steget 
skedde genom att de olika meningsenheterna delades in i underkategorier som 
utgjorde analysens resultat (ibid). Det slutliga analysförfarandet kan ses under 
bilaga 4. 

 
3.4 Etiska aspekter 
En etisk egengranskning utfördes med tanke på att studiens resultat bygger på 
intervjuer med människor. Egengranskningen tydde inte på att någon vidare 
granskning till Etiska rådet behövdes, se bilaga 2. Respondenterna informerades 
om vem som bär huvudansvaret över studien och studiens syfte. Det informerades 
om deras frivillighet till medverkan i studien, vilket innebar att de när som helst 
kunde avböja sin medverkan. Det förklarades tydligt att det inte på några som 
helst grunder skulle kunna härledas till vem som medverkat i studien, vilket även 
omfattade hur materialet skulle hanteras när studien var avklarad. Informationen 
delgavs via brevet som sändes se bilaga1, via telefon när intervjuerna bokades och 
vid själva intervjuernas början.  
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4. RESULTAT 
Resultatet redovisas utifrån de två huvudkategorierna Arbetssätt och 
Samverkan. Kategorin Arbetssätt utgår från att svara på frågeställningen hur 
socialtjänsten, polisen och kvinnojouren arbetar för att stödja barn som 
bevittnar våld i hemmet. Kategorin Samverkan svarar därefter på 
frågeställningen hur dessa myndigheter och organisationers samverkan ser ut i 
arbetet för att stödja barnen. Respektive huvudkategori kommer sedan att 
redovisas utefter ett antal underkategorier som har skapats utifrån den 
genomförda innehållsanalysen vars syften är att på olika sätt svara på de 
övergripande frågeställningarna. Under huvudkategorin Arbetssätt skapades 
fyra underkategorier, Arbeta utefter lagar och regler, Socialt stöd och boende, 
Arbetsmodell och Information och utbildning. Dessa underkategorier växte 
fram genom att intervjuerna tydde på att samtliga intervjuade visade på att de 
arbetar med att stödja denna grupp barn på olika sätt. Under huvudkategorin 
Samverkan och samarbete skapades underkategorierna Nära samarbete och 
Samverkansgrupper. Det visade sig att samtliga intervjuade hade ett nära 
samarbete med varandra och att de även ingick i någon form av 
samverkansgrupp. Ytterligare en kategori Framtidsvisioner kommer att 
redovisas med stöd av de intervjuades delgivna tankar kring vad som skulle 
kunna främja en förbättring för barn som bevittnat våld.  

 
4.1 Arbetssätt 
4.1.1 Arbeta utefter lagar och regler 
För att arbetet med att främja barn som bevittnar våld ska kunna utföras på ett 
adekvat sätt krävs att det finns lagar och regler vilka berörda myndigheter och 
organisationer ska följa. Socialtjänsten informerar mycket om anmälningsplikten 
inom den egna organisationen. 

På frågan om hur de olika myndigheterna agerar och efterlever lagen för att 
främja barn som bevittnar våld svarade de på följande sätt:  

”[…] det säger ju Socialtjänstlagen i dag att vad som än händer så 
måste vi alltid ha fokus på barnen.” (Socialtjänsten) 
 

”[…] sen är det ju alltid så att informera om det här med 
anmälnings skyldighet vi kan ju gå ut och göra det jättemycket, sen 
går det ett halvår/år så är det ny personal och de kanske aldrig hört 
talas om det, hur gör vi nu?”  
 

 Socialtjänsten delgav även följande information:  

”Mellan åren 2010-2011 så ökade våra anmälningar med 35 %, 
det är ganska mycket och jag tror att en del av det beror på en 
större anmälnings benägenhet.”   
 

År 2007 lämnade Regeringen ut en skrivelse till Rikspolisstyrelsen med syftet att 
intensifiera arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och barn som 
bevittnar våld. 
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”Polisen har blivit mycket mer uppmärksam på att det ska gå 
iväg en anmälan till oss om det finns barn i familjen, och de har 
blivit bättre på att anmäla.” (socialtjänsten) 

 

När frågan till polisen ställdes om de anställda efterlever anmälningsplikten, 
blev svaret följande: 

                      ”[…] men alla poliser vet om det och de vet att vi ska göra en 
anmälan enligt SoL 14, det får man reda på när man studerar på 
polishögskolan, och ska man jobba inom den här enheten så är 
det ett måste, då ska man kunna det, men sen om det görs, det kan 
ske missförstånd, det kan ske, man antar att det är gjort […].”  

 

I intervjun med kvinnojouren framkom följande: 

”Om vi ser att ett barn far illa som vi möter, anmäler vi detta 
också till socialförvaltningen.”  
 

Polisen beskriver att utgångspunkten i deras verksamhet är lagstiftning som de 
måste följa, och arbeta utefter, men när det kommer till barn som bevittnar våld 
finns det vissa svårigheter med lagstiftningen. Barn som bevittnar våld kan få en 
brottsskadeersättning, vilket polisen medgav under intervjun att de över lag kunde 
varit bättre på att sätta upp barn som vittne, i och med det så förlorar barn den 
skadeersättning som de kan vara berättigade till.    

När det gäller våldsbrott utgår arbetet bland annat ifrån Kvinnofridspropositionen 
som tillkom år 1997 och i början av 2000-talet gavs samverkanspärmen 
kvinnofrid ut, som ytterligare ett hjälpmedel i deras arbete med våldsbrott. 

I kommun där intervjuerna utförs finns en handlingsplan för att bekämpa våld i 
nära relationer, vilket enligt intervjupersonen är lagstadgat att kommunen bör ha 
en form av handlingsplan till hjälp för att kunna bekämpa problemet. 

”[…]det finns en sådan handlingsplan i dag som ser detta som ett 
folkhälsoproblem.” (socialtjänsten) 

 

4.1.2  Socialt stöd och Boende 
I arbetet med att stödja och hjälpa barn som blivit vittne till våld i hemmet är det 
oerhört viktigt när ett barn kommit till myndigheters kännedom att de får ett 
socialt stöd, de ska känna sig trygga, vilket kan ses som en av socialtjänsten och 
kvinnojourens främsta uppgift. En trygghetsaspekt är boendet, förövaren ska inte 
kunna komma i deras närhet. 
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”[…] i en sådan krissituation är inte samtal det som är 
viktigast i det läget, utan de måste få äta, sova och slå stopp 
på hjulen på något vis […].” (Socialtjänsten - skyddat 
boende) 
 

”[…]tänk dig själv att komma hem och man ser ju hemmets 
fyra väggar som den tryggaste platsen på jorden, och sedan 
i en sådan här relation med ett våldsärende, ja då blir det 
den otryggaste platsen, vilka kontraster […].” (polisen) 

 

Det skyddade boendet är en kommunal verksamhet som bedrivs av 
socialförvaltningen. På frågan hur deras verksamhet ser ut svarade de på 
följande sätt: 

”Vi gör ju vår verksamhet offentlig, däremot gör vi inte själva 
boendet offentligt. Då detta är en mellanstor kommun kan man 
inte hålla det hemligt hur länge som helst, utan de som bor här 
får inte ta hit folk och det är låst på 2 olika ställen, men att det är 
ett hemligt boende, nej, det kan man inte säga. Vi har ju inget 
”öppet” kontor här och vår adress är någon annanstans.” 
 

Det beskrivs i intervjun att mammor med barn kan komma till det skyddade 
boendet via många olika kanaler exempelvis via polisen, sjukhuset eller 
kvinnan själv. Då det inte finns dygnet runt personal på det skyddade boendet 
utförs det alltid en anmälan till familjesektionen för att säkra att familjen kan 
bo där, de måste veta att kvinnan klara av att tillfredsställa barnets behov. 
Tanken är att de ska bo på det skyddade boende under en kortare period och 
det ska vara så likt det vanliga livet som möjligt. Om det visar sig att kvinnan 
inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett tillfredsställande sätt kan de få 
möjlighet att vistas på ett HVB ][Hem för vård eller boende], där det finns mer 
personal tillgängligt. De vill även framhäva att de har ett stort ansvar över de 
barn som bor här och framförallt barnen ligger dem varmt om hjärtat. 

”De ska bo här under en kort period och det ska ändå försöka 
vara så likt det vanliga livet som möjligt, vi tror att det kan göra 
mer skada än nytta att bo här för länge.”  

 

Kvinnojouren är en viktig, stödjande organisation för våldsutsatta kvinnor och 
barn. På frågan om hur de på bästa sätt kan stödja barnen svarade 
intervjupersonen följande: 

”[…]allt vad det gäller barnen exempelvis tryggt umgänge, 
frågor om vårdnad, att få bostad, med mera.” 

 

 Det ligger även i socialtjänstens arbetsuppgifter att utreda varför barnet far illa, 
vad det är som händer inom familjen. Att utföra samtal med alla berörda parter är 
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det som främst sker och de försöker alltid få till ett samtal med förövaren som ett 
led i den sociala stödprocessen: 

”[…]Vi kontaktar alltid förövaren så fort som möjligt när vi fått in 
en anmälan om våld, innan ångesten har hunnit lägga sig för 
mycket, förövaren får en bekräftelse på att nu är det många som vet 
[…].” (Socialtjänsten – skyddat boende) 

  

En av socialtjänstens arbetsuppgifter kan vara att omhänderta barn som av någon 
anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Den intervjuade på socialtjänsten 
beskrev att omhändertagande av barn sker väldigt sällan då det är många olika 
faktorer i familjen och barnets omgivning som är avgörande. 
 

4.1.3 Arbetsmodell 
När ett barn som bevittnat våld i hemmet kommer till socialtjänstens kännedom 
hamnar det oftast på utredningsgruppen, som då gör en bedömning av hur 
barnet mår och vilken typ av åtgärder och behandling barnet behöver. Det kan 
då bli aktuellt för barnet att genomgå en samtalsteknik kallad Trappan, vilket 
förutsätter att båda föräldrarna ger sitt medgivande till att barnet får genomgå 
metoden. Denna samtalsteknik är i dag den modell som används mest i 
Sverige. Enligt intervjupersonerna används denna metod i detta län och de 
anser att den hitintills är den metod som är bäst. 

”[…]enskilda samtal som är uppbyggda efter en struktur, där 
jobbar vi både med bilder och att rita, man kan ha känslokort och 
man gör så att barnet får närma sig den här situationen.” 
(Socialtjänsten – skyddat boende) 
 

Det som sägs i samtalen mellan barnet och personalen på boendet ska stanna i 
det rummet, och det är något som barnet ska vara säker på. Däremot om det 
framkommer uppgifter som är så pass allvarliga att det måste arbetas vidare 
med görs det en anmälan till socialtjänstens utredningsgrupp. 

Intervjupersonen på kvinnojouren har rätt till att utföra Trappan - metoden med 
utför den inte. 

 ”[…] vi tycker det är socialförvaltningens skyldighet att ge 
barnen den hjälp de behöver, men vi förmedlar den kontakten.”   
 

Föräldern oftast mamman blir intervjuad för att handläggaren behöver höra 
händelsen ifrån två håll, och för att de ska vara mer förberedda på vad barnet 
har att säga.  Det framkommer också att mamman kan få gruppterapi för att 
bearbeta våldet hon utsatts för och även få en inblick i hur det har påverkat 
hennes barn. 
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Socialtjänsten arbetar även utefter handboken BBIC (Barnens bästa i centrum).  

”[…]BBIC, det ligger på oss hela tiden[…] vi ska lägga våra 
resurser där det behövs. Vi kan hjälpa till i viss mån, men sen 
måste vi också kunna lotsa vidare, vi är inte utbildade 
terapeuter.” (socialtjänsten – skyddat boende) 

 

4.1.4 Information och utbildning 
Det är mycket viktigt att en fråga som berör ett så starkt ämne som våld i nära 
relationer kommer ut till allmänhetens kännedom och inte stannar inom berörda 
myndigheter och organisationer. Samtliga intervjuade fick svara på frågan om de 
informerar allmänheten om våld i nära relationer och som tidigare nämnts finns 
det en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer.  

”Det gör vi, det finns en sådan handlingsplan i dag i kommunen som 
ser detta som ett folkhälsoproblem. Alla fackföreningar politiska 
partier, arbetslag och skolor informeras.” (socialtjänsten – skyddat 
boende) 
 

Kvinnojouren och polisen informerar och föreläser tillsammans om våld i nära 
relationer och om jämställdhet, däremot så ansåg polisen att informationen till 
skolor angående våld i nära relationer kunde varit bättre. 

”Det har varit min önskan och det har jag gjort vid något tillfälle, 
men det är absolut inte i den omfattningen som man kan önska, men 
det här som jag sitter och pratar om nu det skulle på något sätt föras 
fram mera eller på något annat sätt för det är på skolan som barn 
fostras.” 
 

Socialtjänsten har fått i uppdrag utav Regeringen att informera om 
anmälningsplikten till hälso- och sjukvården, utifrån det har socialtjänsten 
tillsammans med all personal inom sjukvården bokat in möten för att informera 
om deras skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa, som ett 
led i att sjukvården ska kunna identifiera fler barn som bevittnar våld. 
 

4.2 Samverkan och samarbete 
För att få till ett så bra arbetssätt som möjligt krävs att de berörda 
myndigheterna och organisationerna har ett nära och bra samarbete med 
varandra. Polisen gör en anmälan till socialtjänsten när ett barn har utsatts för 
eller bevittnat våld och det är socialtjänstens fältgrupp som samverkar mest 
med polisen då de har ansvar för alla anmälningar som görs på barn under 18 
år som antingen begått eller utsatts för brott.  

 
4.2.1 Nära samarbete 
Socialtjänsten har ett nära och bra samarbete med kvinnojouren, de ska ta hand 
om barnen som kommer dit i det akuta skedet medans socialtjänsten tar över 
det långsiktiga arbetet med att hjälpa familjen vidare.   



 

14 
 

 

”Ja, det tycker jag att vi har ett bra samarbete med kvinnojouren, 
de är ju jätteviktiga.” (Socialtjänsten) 
 

Det skyddade boendet har ett nära och bra samarbete med polisen. 

”Vi har en direktkanal till en polis, så att det går snabbt, den här 
polisen är engagerad och vill det här, så jag tycker att vi har ett 
gott samarbete med polisen.”  
 

Kvinnojouren menar att deras samverkan med polisen går ut på att se till så att 
kvinnan och hennes barn ska känna sig trygga. 

”Polisen kontaktar oss efter det att de frågat kvinnan om hon 
tycker att det är ok, därefter kontaktar vi kvinnan och erbjuder 
henne och hennes barn den hjälp vi kan ge.” 
 

Polisen i sin tur anser även de att de har ett nära och bra samarbete med 
kvinnojouren. 

”[…] det är bara en hjälpande verksamhet, så den är jätteviktig 
kvinnojouren, oftast i relationsvåldsärenden kontaktar jag 
kvinnojouren för det är där som kvinnan i de flesta fall har 
kontaktat och de känner förtroende för.” 

 

En stor del av socialtjänstens skyddade boendes arbete går ut på att samarbeta 
med kvinnojouren. 

”[…]de har sina möten här 1gång/månad, när vi har fullt så kan 
vi kontakta dem och de kan likväl kontakta oss, vi har information 
tillsammans […].” (socialtjänsten - skyddat boende)  

 
4.2.2 Samverkansgrupper 
Socialtjänsten ingår i en samverkansgrupp med nätverkskommunerna, där de 
diskuterar i stort sett allt som ingår i deras verksamhet och naturligtvis 
diskuterar de barn som bevittnar våld. 

Personalen på det skyddade boendet uppger att det i kommunen finns en 
samverkansgrupp som träffas någon gång per termin. De som medverkar polis, 
BVC (Barnavårdscentralen), BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), skolor och 
fritis, diskuterar frågor som rör våld i nära relationer och barn som bevittnar våld.  

Polisen som intervjuades ingår i en specialgrupp: 

                   ”[…]Vi är en grupp om 11 utredare som leds utav en chef, 
och i den här gruppen arbetar vi med våld i nära relation 



 

15 
 

och vi arbetar med våld mot barn och vi arbetar mot 
sexualbrott.”  

 

En samverkansform som kan ha stor betydelse för barn som far illa är barnahus. 
Socialtjänsten och polisen medverkar aktivt i samverkansformen barnahus, medan 
kvinnojouren står lite vid sidan om.  

Polisen kallar barnahus för samråd dit antingen socialtjänsten eller polisen 
tillkallar de berörda till möte. 

”[…]vi går igenom vad det är för nyinkommet ärende och så har vi 
en strategi för hur vi ska arbeta med det så att vi inte kolliderar så 
att barnet ska få träffa samtliga involverade vid ett och samma 
tillfälle.” (Polisen) 

 
”[…]där ska man ha förhör och man kan sitta med och lyssna för 
barnet ska bara behöva berätta sin historia en gång, och där finns 
ju också åklagare med.” (Socialtjänsten) 
 

Både polisen och socialtjänsten och personalen i det skyddade boendet anser att 
samverkansformen barnahus gynnar barnen positivt på sikt, men en av de 
intervjuade anser att myndigheternas olika prioriteringar kan ställa till det i 
processen med att kunna avgöra vad som är bäst för barnet, och att det skiljer sig 
åt i barnahusen vad gäller sekretessen, det är inte tydligt vad som gäller.  

”Vi fick inte gå in och prata med barnet förrän polisen hade fått 
förhöra barnet och föräldrarna först, vi var hela tiden styrda efter 
deras utredning, […]. Jag tycker att socialtjänsten fick backa för 
mycket.” (Socialtjänsten - skyddat boende) 

 
4.3. Framtidsvisioner 
De intervjuade fick möjlighet till att delge sina tankar och åsikter kring vad som 
skulle kunna främja arbetet med att förbättra situationen för barn som bevittnar 
våld.   

Intervjupersonen på socialtjänsten anser att de måste bli bättre på att ställa 
frågor för att försöka fånga in problemet och att de ska bli bättre på att upplysa 
föräldrar om att våldet som sker dem emellan faktiskt påverkar deras barn 
negativt.   

En viktig faktor som allt som oftast spelaren stor roll för hur kommuner kan 
och bör prioritera sitt arbete är ekonomin. 

”I de bästa världar av alla så hade de sagt: Ja, nu ska alla 
kommuner ta ett större ansvar för våld i nära relationer och då 
får de X antal kronor extra till kommunkassan för att kunna göra 
något bra.” (Socialtjänsten)  
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Personalen på socialtjänstens skyddade boende ansåg att informera är viktigt. 
Det kan handla om att alla inom socialtjänsten oavsett vad man arbetar med ska 
detta finnas med som en tentakel utåt, att de alltid ska ställa frågor om det 
vilket gynnar barnen i förlängningen.  

Det ansågs även vara viktigt att informera både flickor och pojkar i tidig ålder 
att våld inte är ok, vilket kan vara en svår uppgift då de anser att våld tyvärr är 
så etablerat i vårt samhälle. 

”Information och upplysning är nyckelorden, detta med våld 
måste på något sätt nötas in i varje organisation.” 

. 

Under intervjuns gång framgick det att barn som bevittnar våld är ett stort 
samhällsproblem som går långt tillbaka i tiden.  För att komma åt problemet med 
våld i största allmänhet och för att problemet ska få en ökad trovärdighet bör båda 
könen vara lika involverade i att arbeta med att minska våldet i samhället. 

”[...]ändra vuxnas attityder och det fordras att både män och 
kvinnor engagerar sig, då som först kan vi få fram ett bättre 
barnperspektiv.” 

”Detta behöver föras fram i alla samhällsskikt att alla berörs av 
detta, att man kan se om någon förändrar sitt beteende så att man 
kan komma in på ett tidigt stadium.” (Polisen) 
 

Som en del i att förändra vuxnas beteende och attityder till våld ser samtliga 
intervjupersoner att fler åtgärder måste sättas in i samhället för förövaren: 

”[…]det vi inte har eller har väldigt lite av är hjälp till 
förövaren […]men jag har inget riktigt bra förslag, men 
jag tror att som i de riktigt större städerna där det finns 
någon slags mansjour eller liknande, alltså det måste bli 
mer lättillgängligt […].” (Socialtjänsten) 
 

Det framkom även att inte alla barn som utsätts för någon form av brott förhörs i 
barnahus.   

”I barnahus pratar man om att man vill ha med den gruppen barn 
som även bevittnar våld, men där är vi inte riktigt än tänker jag, det 
finns med i beskrivningen att vi ska ha med den gruppen, men det 
anses inte som ett brott att ha bevittnat våld, så är det.” 
(Socialtjänsten) 
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5. DISKUSSION  

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med den föreliggande studien är att beskriva hur myndigheter och ideella 
organisationer arbetar och samverkar för att främja barn som bevittnar våld i 
hemmet.  

En kvalitativ ansats användes för att få svar på de intervjuades subjektiva 
upplevelse av studiens syfte. Studien redovisades deskriptivt, vilket innebär att 
intervjusvaren ville framhävas grundligt i detalj, att delge de intervjuades svar 
ordagrant och inte enbart tolka intervjusvaren (Olsson & Sörensen, 2007). 

Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod 
enligt Kvale och Brinkmann (2010). Det finns olika sätt att registrera intervjuer på 
och till denna studie valdes att utföra intervjuer fysiskt, som spelades in via en 
ljudbandspelare. Kvale och Brinkmann (2010) menar att den som intervjuar får en 
ökad koncentration för ämnet, och hur den intervjuade förhåller sig till att bli 
intervjuad kan uppstå genom pauser, ordval, och tonfallet på svaren, vilket 
intervjuaren kan få en ökad inblick och förståelse av när intervjun ska avlyssnas 
och transkriberas (ibid). En nackdel med att spela in intervjun kan enligt Kvale 
och Brinkmann (2010) vara att den intervjuade känner sig obekväm med att bli 
inspelad. Detta märktes av i början av intervjuerna, men det avklingade efter en 
liten stund, då de intervjuade blev mer intresserade och nyfikna på att svara på 
frågorna som ställdes. Det visade sig att intervjun som skedde elektroniskt, gav 
inte samma innehållsrika svar som önskades, då det inte gavs möjlighet till att 
ställa följdfrågor och det blev en avsaknad utav intervjupersonens ansiktsuttryck 
och gester, vilket kunde haft betydelse för svarens trovärdighet till studien (Kvale 
& Brinkmann, 2010).  

Studiens resultat utgjordes av fem intervjupersoner. De som intervjuades var 
mycket positivt inställda till intervjun och de blev väl informerade både via brev 
och telefon om deras anonymitet och att de när som helst kunde avbryta 
medverkandet i studien, vilket är viktigt att informera om enligt Kvale och 
Brinkmann (2010).  

Samtliga intervjuer som skedde fysiskt inleddes med en kort beskrivning av 
studiens syfte och den intervjuade fick som en första fråga beskriva sin yrkestitel 
och arbetsuppgift. Denna inledning kan enligt Bryman (2011) utgöra några av de 
viktiga kriterierna för en framgångsrik intervju. Intervjuerna skedde utefter en 
semistrukturerad frågeguide, vilket visade sig ha både för- och nackdelar 
(Bryman, 2011). För det första så kom det sig att den intervjuade emellanåt hade 
en viss förmåga till att ”sväva ut” ifrån själva frågan och syftet och den som 
intervjuar ska i största mån inte avbryta den som intervjuas, enligt Bryman (2011). 
Emellanåt framkom det fler intressanta synpunkter som kunde användas till själva 
analysen vilket blev positivt, samtidigt som det emellanåt blev svårt att ställa 
några följdfrågor. Däremot är det inte nödvändigtvis så att en intervju med 
strukturerade frågor skulle gett ett bättre resultat, då endast de frågor som ställs 
under intervjun ska besvaras och det ges mindre utrymme till att övriga viktiga 
synpunkter kan komma fram (Bryman, 2011). Den intervjuade ges möjlighet till 
att utefter frågorna berätta sin ”historia” utan att bli avbruten, samtidigt som 
intervjupersonens syfte är att få svar på frågeställningarna utefter frågeguiden 
(ibid). Intervjuerna avslutades med att den intervjuade fick möjlighet att berätta 
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om något de ansåg vara viktigt att framhålla, vilket även det är viktigt att 
intervjuaren beaktar (Bryman, 2011).  

Dataanalysen genomfördes som en kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad 
av Hsieh och Shannon (2005). En kvalitativ innehållsanalys används för att kunna 
urskilja skillnader och likheter i en text, vilket ansågs vara en relevant 
analysmetod (ibid). Själva transkriberingen av intervjuerna sågs som ett 
tidskrävande förfarande, vilket visade sig vara lönsamt i längden då intervjuaren 
får en ökad förståelse för det insamlade materialet (Bryman, 2011). Analysen 
inleddes med en uppdelning av intervjutexterna i tre olika domäner, texten delas 
in i grövre enheter som utgör en specifik fråga (Hsieh & Shannon, 2005). Därefter 
utfördes en manifest innehållsanalys vilket innebär att intervjuerna delades in i 
meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och underkategorier (ibid).  

Att dela in texten i meningsenheter upplevdes emellanåt som ett krävande 
moment då texten ibland var svår att urskilja vilken kategori den skulle tillhöra. 
Det kunde i vissa fall utgöra ett problem att hålla fokus på forskningsfrågan och 
att inte ha med för mycket text i meningsenheterna som inte har med själva syftet 
att göra. I analysprocessens nästa steg där de meningsbärande enheterna skulle 
kondenseras, var det viktigt att se till så att textens väsentliga innehåll inte gick 
förlorat (ibid). I det slutgiltiga steget skrevs en kod som kan ses som en etikett och 
ett hjälpmedel till intervjupersonen för att lättare kunna överföra analysen till 
resultatet (ibid). Det kanske viktigaste momentet i analysförfarandet är att dela in 
meningsenheterna i underkategorier som är avgörande för resultatet. 

Analysprocessens genomförande sågs som ett tidskrävande och emellanåt 
komplicerat moment, men det färdiga analysresultat visade ändå på hur väldigt 
viktig och avgörande analysprocessen är för att få fram ett bra resultat till studiens 
syfte.    

För att analysera studiens tillförlitlighet kan trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet, studeras närmre (Graneheim & Lundman, 2004).  Ett sätt att mäta 
studiens trovärdighet är att se till urvalet av intervjupersoner (ibid). Då personer 
ifrån varje arbetsplats intervjuades kunde på så sätt information inhämtas ifrån 
olika håll och med olika erfarenheter och syn på studiens syfte, vilket i sin tur kan 
öka studiens trovärdighet (ibid). Att som forskare välja den mest lämpligaste 
datainsamlingsmetoden och mängden data avgör även det studiens trovärdighet. 
Föreliggande studie är trovärdig på så sätt att resultatet svarar på syftet och 
frågeställningarna, däremot kunde studiens trovärdighet öka om fler personer 
intervjuades inom samma yrkeskategori (ibid).  

Genom att i resultatet visa på representativa citat kan forskaren visa på hur väl 
likheter och skillnader inom och mellan kategorierna har bedömts, vilket kan ses 
som ett sätt att påvisa studiens överförbarhet (ibid).  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i föreliggande studie var att undersöka hur respondenterna 
arbetar och samarbetar med varandra för att främja barn som bevittnar våld. En 
viktig faktor som diskuterades var huruvida anmälningsplikten följs och efterlevs 
utav berörda myndigheter. Syftet med myndigheters anmälningsplikt till 
socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa beror på att socialtjänsten har 
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det övergripande ansvaret över att barn får det stöd de är i behov av och 
berättigade till (SoL 2001:453).  

Barn som bevittnar våld påverkas i de flesta fall mycket illa utav det som händer i 
hemmet, vilket är en viktig anledning till att myndigheter och allmänheten bör bli 
bättre på att uppmärksamma denna grupp barn.  Det som myndigheter och ideella 
organisationer kan göra för att hjälpa och stödja dessa barn är att främst se till så 
att socialtjänsten får kännedom om familjeproblemen för att på så vis kunna 
utreda barnets behov. Det finns många aspekter som bör beaktas när man arbetar 
och pratar med barn som kan ligga till grund för hur barnet mår och vilken hjälp 
och stöd barnet är i behov av. Det handlar om att barnet ska kunna utvecklas på ett 
så bra sätt som möjligt.   

Personer som arbetar med barn som bevittnar våld bör kunna bedöma barnets 
psykiska - och fysiska hälsotillstånd. Det framkom av analysen att 
socialtjänsthandläggare på det skyddade boendet ansåg att de var tydliga med att 
se till barnets bästa (Socialstyrelsen, 2006). 

Analysen av intervjumaterialet tyder på att inkomna anmälningar till 
socialtjänsten har ökat i länet, främst ifrån polisen, vilket är en positiv utveckling 
då socialtjänsten ska utreda våldet för att kunna tillgodose barnets bästa behov 
(SOSFS 2009:22). Det bekräftas utav Brå [Brottsförebyggande rådet](2008), att 
anmälningar om våldsbrott har ökat. Däremot i Brå:s rapport ifrån år 2010 
beskrivs att det ej går att dra några slutsatser om att en låg anmälningsfrekvens är 
detsamma som en framgångsfaktor i socialtjänstens och polisens arbete (Brå, 
2010). 

I det akuta skedet ska ett skyddat boende fungera som en trygg plats att befinna 
sig på för barnen. Ett skyddat boende är ingen permanent lösning och för att det 
ska ses som skyddat ska det finnas kvalificerad personal och det ska finnas lås och 
larm (SOFSF 2009:22).  

Vidare tyder resultatet på att det finns skyddat boende i länet, både hos 
kvinnojouren och hos socialtjänsten som fungerar på ett adekvat sätt. Enligt 
Regeringen (2007b), är inte ett skyddat boende en självklarhet i varje kommun, 
det finns de kommuner som står utan ett skyddat boende (ibid).  

Barn som bevittnar våld erbjuds av kvinnojouren och socialtjänsten att få samtal 
som ett stöd, vilket kan ses som nödvändigt för barnets mentala läkning (Eriksson, 
Biller & Balkmar, 2006). Föräldrarna som har det yttersta ansvaret över sina barn 
måste på något vis få en ökad förståelse över att deras barn påverkas mycket utav 
våldet (Regeringen, 2008). Resultatet tyder på att socialtjänsten i detta län 
erbjuder föräldrarna att genomgå samtalsterapi (SOSFS 2009:22).   

 Barns rätt till brottsskadeersättning fyller flera funktioner, dels att barnet som 
bevittnat våldet får en bekräftelse på att de utsatts för något obehagligt och 
kränkande, dels kan barnets bevittnande utgöra en grund till att straffet skärps, 
vilket i sin tur medger att våldet som sker i hemmet ses som än allvarligare om 
barnet bevittnar våldet (Brottsskadelagen, 2006:933) 

Polisen medgav under intervjun att de kunde varit betydligt bättre på att (som i 
många andra kommuner) sätta upp barn som vittne till familjevåldet, vilket i sin 
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tur kan leda till att många barn förlorar brottsskadeersättningen som de annars är 
berättigade till (SOU 2012:26). 

En annan del i myndigheter och ideella organisationers arbetsuppgifter består av 
att informera och upplysa om våld och dess konsekvenser på arbetsplatser och 
skolor i länet. Regeringen tydliggör vikten av att tidiga förebyggande åtgärder är 
angeläget för att motverka våld eller förebygga för eventuellt potentiella förövare 
(Regeringen, 2007a). Att informera på ett tidigt stadium i skolor är viktigt då barn 
och unga ses som en viktig målgrupp (ibid). Intervjupersonerna medgav att de är 
ute i samhället och informerar på både arbetsplatser och skolor, däremot så ansåg 
polisen att de kunde varit något bättre på att informera om våld i nära relationer, 
främst på skolor. Regeringen beskriver att polisen ska intensifiera sitt arbete med 
våldsbrott genom att bland annat sprida information till allmänheten och via 
utbildning få en ökad kunskap (Regeringen, 2007a). Det ligger i socialtjänstens 
arbetsuppgifter att sprida information om främst anmälningsplikten. Regeringen 
har utfärdat ett uppdrag till socialtjänsten att en informationsinsats till sjukvården 
ska införas för att upplysa all personal inom sjukvården om deras anmälningsplikt, 
(Regeringen, 2012).   

Att myndigheter och ideella organisationer samarbetar med varandra gällande 
viktiga frågor är inte enbart nödvändigt utan även lagstadgat (Förvaltningslagen, 
1986:223).  För att barn som bevittnar våld ska bli behjälpta på bästa sätt krävs att 
berörda myndigheter och ideella organisationer samarbetar, främst med tanke på 
att de har olika kvalifikationer. Brå beskriver i rapporten ”Upprepad utsatthet för 
våld” (2010), att polisen tillsammans med socialtjänsten är viktiga aktörer i 
arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn. En ökad samverkan dem emellan 
kan öka chanserna till att kunna identifiera barn som bevittnat våld på ett tidigt 
stadium (Regeringen, 2010). Enligt Regeringen (2007b) är kvinnojouren ett 
mycket bra komplement till socialtjänstens arbete och av den anledningen ska 
socialtjänsten främja ett nära samarbete med kvinnojouren (ibid). Resultatet av 
analysen tyder på att samtliga intervjupersoner ingår i en samverkansgrupp som 
arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor och därmed även motverka att 
barn blir vittne till familjevåldet.  

  Rädda Barnen konstaterar i rapporten ”Brott mot vuxna går före” (2012), att 
samverkansformen barnahus är en positiv utveckling, men det kvarstår en del 
arbete med att uppnå ett mer likvärdigt arbetssätt och kvalité över hela landet, då 
det visat sig att skillnaderna är allt för stora (Rädda Barnen, 2012).  En 
samverkansform som barnahus kan inte förändra allt (ibid).  

En av de intervjuade ansåg att det bör upplysas mer till föräldrar att deras barn 
faktiskt far illa utav våldet som sker i hemmet. Regeringen anser att särskilda 
folkhälsoinsatser bör föreligga för att gynna föräldrars relation till barnen 
(Regeringen, 2008).  

Intervjupersonen på socialtjänsten ansåg att det skulle behövas mer pengar till 
kommunerna som ska vara öronmärkta till att främja arbetet med att motverka 
familjevåld och barn som bevittnar våld. Enligt Rädda Barnen kan kommunerna i 
dag bestämma vad de ska lägga sina resurser på, vilket kan medföra att gruppen 
barn som bevittnar våld inte får samma prioritet i alla kommuner (Rädda barnen, 
2008). Över lag anser samtliga intervjupersoner att våld är ett samhällsproblem 
som bör belysas än mer i alla samhällsskikt och bland både barn och vuxna.   
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5.2.1 Slutsats 
Föreliggande studie har endast belyst en liten del av hur myndigheter och 
kvinnojouren arbetar för att stödja barn som bevittnar våld i hemmet. Denna 
grupp barn är en sårbar, utsatt grupp i samhället, som av allt att döma far mycket 
illa utav våldet som sker mellan föräldrarna, och konsekvenserna kan i värsta fall 
bli förödande för barnen. Föreliggande studie utfördes i ett län i södra Sverige 
med syftet att ta reda på hur de intervjuade arbetar och samarbetar för att stödja 
barn som bevittnar våld. Som utförare av studien fanns medvetenheten om att 
barn som bevittnar våld är ett dolt samhällsproblem som är svårt att kartlägga. Det 
belystes tidigare i studien hur viktigt det är, främst för myndigheter att arbeta 
utefter Barnkonventionen, något som dessvärre inte framkom under resultatet hur 
de intervjuade förhåller sig konventionen och om de arbetar utefter den. I 
kommunen som studien utfördes i ansåg intervjupersonerna att arbetet med att 
främja denna grupp barn är god, men det kan dock alltid förbättras, både inom den 
egna organisationen och i samverkan. Som framgick utav intervjuerna är detta en 
fråga som måste belysas ytterligare i samhället för att vuxna ska få en ökad 
förståelse för vad familjevåld kan leda till, och att barn som bevittnar våld kan 
som vuxna bli offer eller förövare. Samverkan inom den egna organisationen och 
med andra kommuner i denna typ av fråga kan leda till ökad förståelse i samhället 
för barn som bevittnar våld i hemmet och dess konsekvenser. 
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Bilaga 1 

Hej 

Mitt namn är Camilla Malmstedt och jag läser nu sista terminen på programmet 

Folkhälsovetenskap med inriktning på samhällsplanering på Blekinge tekniska 

högskola. Utbildningen innehåller en verksamhetsförlagd utbildning som precis är 

avslutad, och jag var placerad på Länsstyrelsen i Karlskrona. Min uppgift på 

Länsstyrelsen var att sammanställa statsbidragen under åren 2006-2010, och det 

handlar om ansökningar till projekt som stödjer Våld i nära relationer, HRV och 

barn som bevittnar våld.  Detta har ökat mitt intresse av att söka mer kunskap om 

barn som bevittnar våld i hemmet. Inom kort ska jag börja arbeta med mitt 

examensarbete, och syftet med den är att beskriva hur myndigheter och ideella 

organisationer arbetar och samverkar för att hjälpa och stödja dessa utsatta barn. 

För att få en ökad förståelse och inblick i ämnet vill jag fråga dig om det finns 

möjlighet för dig att ställa upp på en intervju?  Namn, personnummer, arbetsplats 

och ort kommer ej att publiceras i examensarbetet, du kommer att förbli helt 

anonym. Du kan när som helst avbryta din medverkan till intervjun och 

examensarbetet. För att få så bra svarsalternativ som möjligt, så vore jag tacksam 

om du kan fråga din/dina kollegor om även de kan låta sig intervjuas. Intervjun 

kommer att vara i ca en timme. Det är tänkt att intervjuerna ska ske enskilt. 

Kontaktas mig gärna via mejl eller telefon.  

 
Med vänlig hälsning                            
                     
 
Camilla Malmstedt   Handledare: 
Backvägen 3A    Jessica Berner             
370 30 Rödeby    Blekinge Tekniska                                                
Mobil: 0709-122 122    Högskola 
                                                                                        Sektionen för hälsa 
Mejl: camilla@malmstedt.net  371 39 Karlskrona 
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Bilaga 2 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande 
inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

Projekttitel:  

Projektledare: Camilla Malmstedt 

Handledare: Jessica Berner 

   Ja 
Tveksam
t Nej 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening 
eller att behandla personuppgifter som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 
rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  x 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

  x 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 
uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 
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Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan 
forskningsarbetet, om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid 
en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom 
att kryssa när punkten är uppfylld: 

    Ja 
Tveksam
t Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 
enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 
alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 
överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 
målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas 
till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på 
respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   

x   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 
verksamhetschef eller motsvarande). 

x   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 
projektet och i förekommande fall även av handledare. 
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

……Karlskrona 2012-03-07 

…………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………Camilla Malmstedt 

………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

Blekinge Tekniska Högskola / HAL 

…………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 
 

………………………………………………………………………………………. 
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Handledare: 

 

Jessica Berner 

……………………………………………………………………………………. 

namn 

 

Doktorand 
………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 

 
 

INTERVJUGUIDE 

 

ARBETSUPPGIFTER 

 Metoder 

 Regelverk 

 

LAGAR & REGLER 

 Socialtjänstlagen – anmälningsplikten 

 Handlingsplan 

 

SAMVERKAN 
 

 Polisen 

 Socialtjänsten 

 Kvinnojouren 

 

UTVECKLING    

 

ÖVRIGT 
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Bilaga 4 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

……..vi erbjuder 
de barn och deras 
familjer en 
särskild del med 
enskilda samtal 
som är uppbyggda 
efter en struktur…. 

familjer kan få 
enskilda samtal 
uppbyggda efter 
en särskild struktur

Enskilt samtal arbetsmodell 

BBIC, det ligger 
på oss hela 
tiden…… 

BBIC BBIC arbetsmodell 

Den hjälp som 
finns att tillgå idag 
för att stödja barn 
som är vittne till 
våld är att de kan 
genomgå 
samtalsmetoden 
”Trappan” 

Barn kan få 
genomgå 
samtalsmetoden 
”Trappan” 

Trappan metoden arbetsmodell 

……det är trappan 
metoden som vi 
arbetar utefter som 
en mall 

Trappan metoden Trappan metoden arbetsmodell 



 

 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

…. barnahuset är ju 
till för barn som är 

utsatta för våld eller 
övergrepp och där ska 

man ha förhör och 
man kan sitta med och 
lyssna för barnet ska 
bara behöva berätta 

sin historia en gång…. 

Barnahus till för barn Barnahuset Samverkansmodell 

Jag tycker att 
socialtjänsten fick 

backa för mkt, för mig 
som arbetar på 

socialtjänsten är det 
inte viktigast att en 
förövare blir dömd, 

utan det viktigast för 
mig är att barnet får 

hjälp, det är min 
prioritet,… 

Socialtjänsten fick 
backa för mycket  

Barnahus Samverkansmodell 

Vi har en 
samverkansgrupp i 

kommunen med BVC, 
Bup, skolor, fritis , 
olika grenar träffas 

regelbundet nån gång 
per termin, där vi kan 

hålla det här vid 
liv…….. 

Samverkansgrupp i 
kommunen 

Samverkansgrupp Samverkansgrupper 

när vi har fullt så kan 
vi kontakta dem och 

de kan likväl kontakta 
oss, vi har information 

tillsammans…. 

Kontakt med varandra Kvinnojouren och det 
skyddade boendet 

Samverkansgrupper 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


