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SAMMANFATTNING 

 

Det är vanligt förekommande i dagens samhälle att kvinnor och barn utsätts för våld. 

Därmed har syftet med denna studie varit att undersöka hur personalen på kvinnojourer i 

Sverige arbetar med våldsutsatta kvinnor som har barn och vilka insatser som ges till barn 

som är i behov av stöd och hjälp. Denna studie genomfördes genom kvalitativ metod. Det 

empiriska materialet insamlades genom semistrukturerade intervjuer med personal som 

arbetar på olika kvinnojourer i Sverige. Intervjupersonerna bestod av fem socionomer och en 

beteendevetare.  

Intervjupersonerna i studien arbetar med utsatta kvinnor och barn och kommer i 

direktkontakt med den utsatta målgruppen, vilket har givit författarna till studien relevant 

information för att kunna besvara frågeställningarna. För att kunna applicera den insamlade 

empiriska informationen till undersökningen har författarna använt sig utav olika teorier, 

vilka är; anknytningsteori, utvecklingsekologi samt systemteori.  

Det insamlade empiriska materialet från intervjuerna har även analyserats utifrån olika 

teorier, litteraturer och tidigare forskning om barn som har blivit utsatta för och bevittnat 

våld i hemmet. Resultatet av denna studie visade att det är av stor betydelse att personal som 

arbetar inom kvinnojourer i Sverige har rätt utbildning och kompetens för att kvinnor och 

barn som har blivit utsatta för våld får rätt hjälp och stöd. Vidare har studien även visat att 

kvinnojourer i Sverige arbetar på olika sätt för att kunna hjälpa utsatta kvinnor och barn som 

har blivit utsatta för våld. 

  

Nyckelord: 
 Barn, Trauma, Kvinnojour, Våld i nära relation, Bevittna våld, Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

  

It is common in today's society that women and children are subjected to violence. The 

purpose of this study has thereby been to investigate how the staff of women's shelters in 

Sweden work with women with children who are exposed to violence and what efforts are 

given to children who are in need of support and assistance. This study was conducted by 

qualitative method. The empirical material was collected through semi-structured interviews 

with staff working on different women's shelters in Sweden. The interviewed consisted of five 

social workers and one behavioral scientist. 

  

The interviewed in the study works with women and children who have been exposed to 

violence and come in direct contact with the vulnerable targeted group, which has given the 

authors of the study relevant information to be able to answer the questions. In order to 

apply the collected empirical information to the survey, the authors have used different 

theories, which are; connection theory, developmental ecology and system theory. 

  

The collected empirical material from the interviews has also been analyzed based on various 

theories, literature and previous research on children who have been subjected to and 

witnessed domestic violence. The result of this study showed that it is of great importance 

that staff working in women's shelters in Sweden have the right education and expertise to 

ensure that women and children who have been exposed to violence receive the right help 

and support. Furthermore, the study has also shown that women's shelters in Sweden work 

in different ways to help vulnerable women and children who have been subjected to violence 

  

Keywords: 

Children, Trauma, Women Shelter, Violence in Close Relationship, Witnessing Violence, Staff 

 

  

  

  

  



INNEHÅLL 

 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

1.1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 3 

1.4 Begreppsdefinition .................................................................................................. 3 

 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................4 

2.1 Stöd till barn som har bevittnat våld ...................................................................... 4 

2.2 Hur barn påverkas av att bevittna våld .................................................................. 5 

2.3 Kvinnojourens sätt att arbeta med barn som har bevittnat våld .......................... 6 

2.4 Behandlingsmetoder för barn som har bevittnat våld .......................................... 6 

 TEORIER .........................................................................................................................7 

3.1 Systemteori .............................................................................................................. 7 

3.2 Utvecklingsekologi .................................................................................................. 8 

3.3 Anknytningsteori ..................................................................................................... 9 

 METOD .......................................................................................................................... 10 

4.1 Val av metod ...........................................................................................................10 

4.2 Urval och förberedelser .........................................................................................11 

4.3 Etisk forsknings principer .....................................................................................11 

4.4 Datainsamling och genomförande av intervju ......................................................12 

4.5 Dataanalys ..............................................................................................................13 

4.6 Tematisering ...........................................................................................................13 

4.7 Validitet och Reliabilitet .........................................................................................13 

4.8 Förförståelse ...........................................................................................................14 

 RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 14 

5.1 Hur påverkas barn av att ha bevittnat våld i nära relationer ................................15 



5.2 På vilka sätt arbetar kvinnojouren med barn som bevittnat våld i nära relationer

 .................................................................................................................................17 

5.3 Vilka insatser använder kvinnojouren med barn som har bevittnat våld i nära 

relationer? ...............................................................................................................18 

5.4 Vilka möjligheter och hinder identifierar kvinnojouren i arbetet med barn ........20 

5.4.1 Möjligheter ......................................................................................................20 

5.4.2 Hinder .............................................................................................................21 

 DISKUSSION................................................................................................................. 22 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................23 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................23 

6.3 Slutsats ...................................................................................................................25 

6.4 Förslag till vidare forskning ...................................................................................26 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 27 

Litteratur..........................................................................................................................27 

Artiklar .............................................................................................................................28 

Elektroniska källor ..........................................................................................................30 

 

 Bilagslista 

Bilaga A: Informationsbrev   

Bilaga B: Intervjufrågor 

 

 



1 

 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Våld kan anta många olika former och kan beskrivas som varje handling som skrämmer, 

smärtar, skadar och får en person att göra något mot sin vilja, eller även att avstå från att 

något som den vill göra. Våld definieras som ett stort samhällsproblem och att ge stöd till 

våldsutsatta människor är en viktig och svår del av socialt arbete (Björck, Heimer & 

Kunosson, 2015). När det gäller våld i nära relationer, vilket fokus i denna studie ligger på, 

kränker utövaren de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära 

relationer kan handla om både psykiska och fysiska övergrepp, inklusive sexuell och 

ekonomisk misshandel. Våld i nära relationer kan drabba offer i alla åldrar, oavsett 

könsidentitet eller sexuell läggning. Ofta tänker man att våld i nära relationer utspelar sig 

inom parrelationer, men det kan också finnas inom andra relationer som exempelvis mellan 

föräldrar/barn/syskon. Barn drabbas ofta dubbelt, både genom att utsättas för våld och 

genom att tvingas bevittna våld. Det finns dessvärre ett stort mörkertal när det gäller våld i 

nära relationer eftersom många brott aldrig anmäls. Det är oftast kvinnor som utsätts för 

våld av en man som de har, eller har haft, en relation med. Mäns våld mot kvinnor är därmed 

det som är mest systematiskt förekommande (Gottzen, 2014). 

 

För 40 år sedan öppnade Sverige sin första kvinnojour - Alla Kvinnors Hus - med syftet att 

agera som ett skyddat boende där våldsutsatta kvinnor kan söka sig till för säkerhet. 

Kvinnojouren var ett revolutionerande framsteg för den sociala utveckling i samhället genom 

att erbjuda hjälp till en marginaliserad och resurssvag grupp som i storhet saknade en röst i 

samhället. Under dessa 40 år som gått sedan Alla Kvinnors Hus grundades har många fler 

kvinnojourer runt om i Sverige blivit inspirerade till att blomstra fram och nu är kvinnojourer 

allt mer vanliga. De hjälpinsatser som erbjuds på kvinnojourer är bland annat stödsamtal 

med kuratorer, bidrag samt hjälp med polisanmälningar. Ann Isaksson som är förespråkare 

för Alla Kvinnors Hus, berättar i en intervju med SVT att det stöd som de våldsutsatta 

kvinnorna får kan vara avgörande för deras liv (Jobe, 2018). Stödinsatserna är därmed 

oerhört viktiga för att dessa våldsutsatta kvinnor ska få de redskap som de behöver för att 

hantera den situation som de befinner sig i. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) 

berättar att det bland annat kan förekomma att personal på kvinnojourer i Sverige har en 

bristande kunskap i skepnaden som våldet kan uttrycka sig i hos de utsatta kvinnorna samt 

hur problematiken kan eskalera (Engström & Nevelius, 2016). Det bristande bemötandet 

mellan den våldsutsatta kvinnan och personalen på kvinnojouren står som ett aktuellt 

samhällsproblem som kvinnor runt om i Sverige upplever idag. 
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Våld mot kvinnor som utförs av en manlig förövare sker oftast i nära relationer. Ungefär 87 

procent av denna typ av brott begås i hemmet. Statistiken visar att 46 procent av alla kvinnor 

någon gång under deras livsperiod kommer att drabbas av våld från någon närstående. Våld 

mot kvinnor kan innebära ekonomiskt, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Våldsbrott i 

hemmet kan förekomma dagligen eller upprepas i perioder. Årligen dör 17 kvinnor i Sverige 

på grund av våld i nära relation. Kvinnor som drabbas av våld i nära relationer lider ofta av 

svåra negativa konsekvenser såsom missbruk, isolering, psykisk ohälsa samt ekonomiska och 

sociala problem. Som en följd av fysiskt eller psykiskt våld kan kvinnan även drabbas av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, oro, ångest och nedstämdhet. I statistiken 

tydliggörs vissa mönster när det gäller våldet. Även en stor del av de män som begår brotten 

har själva blivit utsatta för våldshandlingar. Det finns dock en stor skillnad mellan det våld 

män upplever jämfört med det våld som kvinnor utsätts för. Män drabbas i regel av våld i det 

offentliga rummet, samtidigt som förövaren oftast är en för offret okänd person. Kvinnor blir 

i regel utsatta för våld i hemmet, och har oftast en relation till förövaren (Gottzen, 2014). 

 

Det finns inte en exakt siffra som kan påvisa mängden barn som upplever våld i nära 

relationer. Eriksson (2014) beskriver att vart tionde barn ibland upplever våld, samt att var 

tjugonde barn utsätts ofta för våld. Våld i nära relationer påverkar barnet negativt på många 

olika sätt. När barn bevittnar våld eller blir utsatta, inverkar detta skadligt på barnets 

hälsotillstånd och psykiska mående. När barn bevittnar eller blir utsatta för våld kan de inte 

betraktas som ett utomstående vittne. De blir indragna som vittnen i en situation som de inte 

själva har valt. När mamman utsätts för våld vill barnen ofta försöka påverka situationen. 

Detta kan handla om att barnet vill göra försök att stoppa våldet mot sin mamma. 

Konsekvenserna kan bli stora. Dessa situationer leder ofta till att barnen själva blir slagna, 

utsatta för andra typer av övergrepp eller i värsta fall kan det leda till att barnen dör. Enligt 

socialtjänstlagens 5 kap har socialtjänsten det yttersta ansvaret för barn som riskerar att bli 

utsatta för våld i hemmet (SFS 2001:453). 

 

Socialtjänsten är en huvudaktör när det gäller att arbeta med våldsutsatta kvinnor, 

våldsutövaren och deras barn. Enligt SoL 5:11 är det socialnämndens uppdrag att inrikta sina 

krafter på individer som blir utsatta för brott. Som socialarbetare är det viktigt att ha 

kunskap inom området för att kunna handlägga och uppfölja de våldsutsatta kvinnornas (SFS 

2001:453). I och med att författarna har haft en uppfattning om att kvinnojourer finns till för 

att hjälpa våldsutsatta kvinnor, men oftast är det även barn som blir inblandade i detta har 

författarna i studien valt att undersöka barn som har bevittnat våld i hemmet. När barn 

bevittnar våld i hemmet är de i behov av hjälp och stöd för att kunna hantera traumat utav de 

våld som de har blivit utsatta för och tvingats att bevittna. Av denna anledning anser 

författarna att det är relevant att undersöka hur kvinnojourer arbetar med att se till att 

barnets behov av hjälp och stöd tillgodoses. Detta undersökningsområde är även relevant för 

socialt arbete. 
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1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på kvinnojourer arbetar med 

våldsutsatta kvinnor med barn, och vilka insatser som ges till barn vid behov av stöd och 

hjälp. 

1.3  Frågeställningar 

•  På vilka sätt arbetar kvinnojouren med barn som bevittnat våld i nära relationer? 

• Vilka insatser erbjuder kvinnojouren till barnen och mödrarna?  

• Vilka hinder och möjligheter identifierar kvinnojouren i arbetet med barn? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Barn: I föreliggande arbete kommer FN:s barnkonventions definition av begreppet barn att 

användas. Enligt FN:s barnkonvention definieras ordet barn som en människa under 18 år. 

Författarna i studien kommer att utgå ifrån denna definition 

(barnombudsmannen,2019).                           

Våld: Kvinnofrid definierar begreppet våld som en handling riktad mot en människa, denna 

typ av handling kan skada, kränka och ge smärta till den som blir utsatt för våldet. 

Våldsformerna kan delas in i sex olika delar, psykiskt våld, fysiskt våld, ekonomiskt våld, 

sexuellt våld, materiellt våld och försummelse (operation kvinnofrid ,2019). 

 

Våld i nära relation:  Socialstyrelsen (2013) skriver att definitionen av våld i nära 

relationer handlar om olika handlingar. Våldet kan handla om allt från allvarliga brott till 

subtila. Den som drabbas av våldet kan utsättas för sexuella, fysiska och psykiska handlingar. 

 

Barn som har bevittnat våld: Näsman (2004) skriver att barn som upplever våld i 

hemmet brukar oftast vara beroende av en vuxen, och barnet förväntar sig att de vuxna ska 

skydda dem. När barn har bevittnat våld behöver de få hjälp med att bearbeta och ta sig 

genom det som de har varit med om. 

 

Barnperspektiv: Sommer, D., Pramling, I., & Hundeide, K. (2011) skriver att 

barnperspektivet handlar om barnets egna uppfattningar, kunskaper och erfarenheter av 

deras omvärld. Det handlar om hur barnet tolkar och bedömer sin omvärld. Hindberg (2001) 

skriver att en utgångspunkt i barnperspektivet är att respektera den värdighet som varje 

individ äger och barnets integritet. Barnperspektivet handlar om att förstå barnet oavsett 

kön, ålder, kulturell bakgrund och etnisk tillhörighet. 
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 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med fokus på hur kvinnojouren arbetar med 

barn som har bevittnat våld, hur barn påverkas av våldet samt vilka behandlingsmetoder som 

finns för hjälp och stöd för de utsatta barnen. Kapitlet är indelat enligt följande: insatser för 

barn som bevittnat våld i nära relationer, konsekvenser för barn som bevittnat våld i 

hemmet/nära relationer samt forskning med fokus på kvinnojourernas arbete med barn som 

bevittnat våld i hemmet. 

2.1 Stöd till barn som har bevittnat våld 

Internationella studier visar att det viktigaste stödet för barn som har bevittnat våld mot sin 

mamma är att barnet skyddas från fortsatt utsatthet. Genom att barn själva får möjlighet att 

berätta om våldet kan detta leda till att barnet förebygger beteendeproblem och 

posttraumatiskt stressyndrom. Det är vanligt att barn som har bevittnat våld har en dialog 

med andra barn som också har bevittnat våld, då det är ett sätt för dem att bli medvetna om 

att de inte är ensamma om problemet (McAlister, 1999). 

  

Det är viktigt att barnet får berätta om sin upplevelse istället för att tränga bort 

händelseförloppet. Genom att låta barnet bryta tystnaden kan de börja läka känslomässigt. 

Att låta barnet återberätta sina upplevelser av våldet hjälper de att hantera sina 

känslomässiga svar på våldet. De får en bättre förklaring på att de inte är ansvariga för 

händelserna. En annan insats är att barnet får lära sig olika tillvägagångssätt att handskas 

med symtomen som uppstår. Om barnet exempelvis har sömnsvårigheter kan behandlaren i 

samarbete med föräldrarna göra upp rutiner för sänggåendet. Till slut arbetar behandlaren 

för att stödja familjen att skapa en stabil och trygg miljö för barnet då det inte kan återhämta 

sig från våldet förrän det har upphört. Barn kan även bevittna våldet indirekt genom att se 

konsekvenserna av det som, exempelvis att mamman är deprimerad eller skadad. Barn 

berättar ofta om upplevda traumatiska händelser när de hör att våld utövas, även om de inte 

ser händelserna (Meltzer, 2009). 

  

Osofsky (1995) berättar om hur barn-och föräldrarelationen kan bli påverkad när mamman 

blir misshandlad och måste handskas med de psykiska samt fysiska konsekvenserna. När 

mamman inte lyckas skydda barnet från våld skapas en känsla av maktlöshet och frustration. 

Levendovsky (2013) visar genom sin studie att frustration hos modern kan leda till att 

modern inte klarar av att ge barnet tillräckligt med stöd och omsorg. Då ett barn blir vittne 

till våld mot en omsorgsperson, finns det alltid en risk att barnet kan drabbas av 

traumasymtom. Levendovsky (2013) menar till exempel att närmare hälften av de barn som 

bevittnat våld i hemmet utvecklar PTSD. Enligt Winkelman & Willemen (2012) innebär våld 

kopplat till psykisk ohälsa hos föräldrarna att barn får bristande omsorg hemma. Barnet kan 

hamna i riskzonen att råka ut för anpassningsproblem, till skillnad för barn som växer upp 

under goda och lugna omständigheter. Även Avanci (2012) menar att konsekvenserna av våld 

i nära relationer ofta kan leda till att barnet självt råkar ut för psykisk ohälsa i vuxen ålder. 
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2.2  Hur barn påverkas av att bevittna våld 

Enligt tidigare forskning är det tydligt att barn som bevittnat våld i hemmet oftast har 

symtom av samma slag som barn som far illa av andra skäl. Hur ett barn påverkas av denna 

typ av våld beror på flera olika faktorer (McAlister, 1999). Det kan handla om åldern på 

barnet, graden av våld barn blivit utsatt för eller på hur nära håll barnet bevittnat olika 

våldshandlingar. Lundy & Grossman, (2005) skriver att barnets ålder kan avgöra 

anknytningsproblem till sin mor eller far, det vill säga att de yngre barnen utvecklar mer 

anknytningsproblem jämfört med vad de äldre barnen gör. Vanliga symtom är att barnen kan 

ha sömnsvårigheter, psykiska besvär, koncentrationssvårigheter, aggressivitet eller problem 

med andra människor. Vissa barn uppvisar dock inte några av dessa symtom. 

  

Enligt Broberg (2000) kan det uppstå anknytningsproblem mellan modern och barnet om 

modern misstolkar barnets signaler. Detta kan ske när modern har varit med om 

påfrestningar eller förluster. Barn som vistas på kvinnojourer utgör dock endast en liten del 

av alla de barn som upplever våld i hemmet. Det är vanligt att barn som har bevittnat våld 

kan utveckla allvarliga hälsoproblem såsom trauma, vilket även kan leda till allvarliga 

konsekvenser som, exempelvis öka risken för depression, oro, ångest samt utveckla 

traumarelaterade symtom. När barn är med om traumatiska händelser såsom våld, kan detta 

leda till att barnet ser världen som något hotfullt och upplever en känsla av hopplöshet 

(Edleson, 1999). 

  

En stor del av barn upplever rädsla för konsekvenserna om de berättar om våldet för andra 

människor. Det finns många barn som har bevittnat våld i hemmet, men de vågar inte berätta 

om det på grund av deras lojalitet till föräldrarna. Det är inte bara barn som brukar undvika 

att berätta om våldet inom familjen, även kvinnor som blir misshandlade brukar göra samma 

sak, då de är oroliga över hur det skulle påverka barnen och deras säkerhet (McAlister, 1999). 

  

Den tidigare forskningen identifierar två olika kategorier av konsekvenser för barn som har 

bevittnat våld i hemmet, då de kan uppleva allvarliga problem på två olika sätt. Vidare skriver 

Holt m.fl. (2008) att symtomen för anknytningsstörning karakteriseras av psykiska, 

emotionella och sociala problem. Detta kan ha en tuff påverkan på individen under hela 

uppväxttiden. Detta kan präglas av att individen har svårt att anpassa sig inom sociala 

sammanhang. I den första kategorin handlar det om hur barnet fungerar känslomässigt och 

beteendemässigt och ett kognitiv fungerande. Barnet har oftast ett antisocialt och aggressivt 

beteende. Den andra kategorin handlar om att barnet har lärt sig att våld är ett accepterat 

beteende och ser det som en lösning. Barnet visar då upp ett mindre kognitivt fungerande. 

Utvecklingsprocessen kan påverka barnet socialt, emotionellt och kognitivt. 

Det finns även tidigare forskning som visar att flickor och pojkar kan påverkas olika av våld i 

hemmet. Flickor som bevittnar våld i hemmet kan utveckla ett internaliserande 

beteendeproblem som får dem att vara mer begränsande och oroliga. Medan pojkar som har 

bevittnat våld i hemmet kan utveckla ett externaliserande beteendeproblem som får dem att 

bli aggressiva och utåtagerande (Meltzer, 2009). 
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2.3  Kvinnojourens sätt att arbeta med barn som har bevittnat våld 

Behovet av hjälp gällande barn som bevittnat våld är stort. Enligt Clark & Wyndall (2013) är 

det viktigt att vara medveten om barnets behov för att hitta en lämplig behandlingsmetod. 

Det är av stor betydelse att vara aktivt närvarande med barnet för att kunna avgöra vilken typ 

av hjälp som ska sättas in, då dessa barn behöver ett flertal insatser i form av stöd och har 

många och komplicerade behov. Vad gäller verksamhetens uppbyggnad och hur den är 

förberedd för barn existerar det dock inte en enda metod som passar alla barn. 

  

Willis et. al (2010) hävdar att det är viktigt att bemöta barn som har bevittnat våld med 

respekt för att kunna vinna deras tillit och för att få dem att börja prata. För dessa barn är det 

betydelsefullt att få ett känslomässigt bemötande av de vuxna samt att de får uttrycka sina 

känslor och upplevelser. Forskning visar att barnet behöver höra att det som har hänt inte är 

deras fel och att våld i hemmet inte är acceptabelt. Som Eriksson (2003) beskriver i sin 

avhandling är det viktigt att ge mycket trygghet till ett barn som har varit med om våld i 

hemmet.  

 

Även Källström (2008) beskriver att vid samtal med ett barn som har blivit utsatt för våld 

eller bevittnat våld i hemmet är det viktigt att barnet upplever trygghet och förtroende för att 

de ska kunna prata ut. Det är viktigt att prata om våldet och att lyssna på det barnet berättar 

eftersom barnet då ofta vågar berätta mer. I annat fall kan de ha en strategi att lämna allt 

bakom sig och sluta prata om vad de har varit med om. Arnell och Ekbom (2010) förespråkar 

en behandlingsmetod som kallas Trappan vid möte med barn som har blivit utsatt för våld i 

nära relationer. Enligt behandlingsmodellen ska man arbeta med barnet som helhet vilket 

innebär att man arbetar med barnets inre värld och barnets verkliga upplevelse. 

2.4  Behandlingsmetoder för barn som har bevittnat våld 

Broberg et al. (2011) skriver att barn som har bevittnat våld i nära relationer får stöd 

nationellt genom exempelvis krissamtal och individuellt samtal i form av att använda 

trappan-modellen. Broberg et al. (2011) har utvecklad trappan-modellen och modellen 

används i Sverige när man har stödsamtal med barn som har upplevt våld i hemmet. 

Metoden har tre olika steg som används vid samtal med barnet. Det första steget handlar om 

att skapa en kontakt med barnet, i nästa steg gör man en rekonstruktion av händelsen och i 

sista steget arbetar man med att ge barnet kunskap om krisreaktioner. Trappan-modellen 

består oftast av två-nio krissamtal eller stödsamtal för att stärka barnet till att berätta om 

händelserna och det som de har upplevt. 

  

I trappan-modellen hålls ett avslutande samt förberedande samtal med barnets mor. Barnet 

ska alltid vara delaktigt när avslutande samtalen ska hållas, detta för att barnet ska få 

chansen att rekonstruera och arbeta med det som de har varit med om (Broberg et al. 2011). 

Syftet med Trappan-modellen är att barnet som har bevittnat våld steg för steg ska kunna 

berätta och prata ut om våldet, samt förstå att de själva inte har någon del i vad som skett. 

Barnet får chans att prata ut om det dem kommer ihåg av våldet i berättande form. Denna 

arbetsmodell ska hjälpa barnet att kontrollera det denne minns av händelsen samt hjälpa 

dem att bearbeta starka minnesbilder som kan uppstå i form av Flashbacks (Källström, 

2009). 
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  TEORIER 

Författarnas teoretiska tolkningsram består av systemteori, utvecklingsekologi och 

anknytningsteori. Författarna i studien har valt att använda sig av dessa teorier då teorierna 

ger möjlighet att förtydliga det insamlade empiriska materialet och för att uppsatsens syfte 

och frågeställningar ska kunna besvaras. Författarna ansåg att systemteorin är en intressant 

teori för arbetet i och med att individens eller organisationens handlingar kan påverka alla 

andra individer som är med i ett system. Vidare bedömer författarna att utvecklingsteorin är 

relevant för studien då teorin har fokus på individens utveckling och medverkan med den 

omgivande miljön. Människans utveckling sker i en miljö och detta innebär att miljön kan 

vara något som är avgörande för hens utveckling. Enligt Andersson (2004) har miljön 

inverkan på barnets utveckling och inlärning. Detta innebär att barn grundar sitt lärande i en 

miljö. När det gäller anknytningsteori anser författarna av denna studie att teorin är relevant 

för studien då teorin handlar om barnets anknytning till modern. För att ett barn ska kunna 

utveckla en trygg anknytning till modern behöver barnet veta att modern finns där för barnet 

som stöd och hjälp och att det finns tillit i deras relation. Detta kan påverka barnet när 

modern blir misshandlad och kan leda till att modern inte längre är en trygg bas för 

barnet.                                                                     

 

3.1 Systemteori  

Systemteori handlar om att tydliggöra hur de olika delar som utgör helheten i ett system är 

ihopflätade med varandra. Det viktigaste i teorin är att förklara och fokusera på just de 

sociala aspekterna av socialt arbete. Teorin tydliggör förhållanden och relationer som 

exempelvis hur familj, vänner, individer, skola, omgivning, och myndigheter har samband 

med varandra. Inom systemteorin brukar tre olika nivåer beskrivas: 

• Mikronivå 

• Mesonivå 

• Makronivå 

  

Ett mikrosystem är det som består av individens direkta relationer exempelvis familjen, 

vänner och nära relationer (Parrish, 2012). Payne, 2015 skriver att enligt Gitterman och 

Germains handlar det systeminriktade perspektivet om att kunna anknyta den enskildes 

personliga insatser till andra delar som har med individens personkrets att göra. Exempelvis 

individens familj, släkt, vänner, grannar och skola, detta kallas för en mesonivå inom 

systemteori. Mesosystemet omfattar samverkan och relationer som förekommer mellan alla 

mikrosystemets parter. På makronivå handlar det om samhället, såsom exempelvis de lagar, 

värderingar och regler som alla är skyldiga att följa. Dessa lagar, värderingar och regler berör 

den enskildes förhållande och relationer som finns på mikronivå. 

  

Parrish (2012) förklarar att människan påverkas av och utgör olika aktörer. Dessa aktörer är 

beroende av att de samarbetar med varandra. Detta för att varje individ representerar ett 

system, bland annat ur ett biologiskt perspektiv. Individen ses även ur flera system, individen 



8 

är en del av själva systemet och då menar författaren att man kollar på individens omgivning, 

familjen, vänner, miljö etc. Payne, 2015 skriver att enligt Gitterman och Germains beskriver 

de att allt levande på vår planet utgör ett system som innehåller andra subsystem, vilka i sin 

tur består av mindre delar i ett större system. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är dessa 

system hierarkiskt byggda, detta menas att alla system kan påverka varandra. Vidare menar 

Parrish (2012) att inom varje nivå finns det gränser inom både subsystemen och det större 

systemet. Gränserna betraktas som “lösa” och “fasta”. De lösa gränserna präglas av oklara 

rollidentiteter. Detta kan leda till att det brister i att bevara systemets sätt att fungera. 

Däremot har de fasta gränserna en tendens att i större omfattning leda till isolering, ett 

fenomen som är vanligare i slutna system. 

  

Payne, 2015 skriver att enligt Gitterman och Germains menar de att det kan vara en fördel att 

tillämpa systemteori när samverkan mellan exempelvis myndigheter skall belysas. Men det 

kan också vara givande att anlägga ett systemteoretiskt perspektiv när man vill undersöka 

hur sociala myndigheters arbete påverkar klienten. Att ha ett bra samarbete och goda 

relationer – både mellan myndigheter, men också mellan myndighet och klient – kan 

betraktas som ett resultat av ett systemtänkande. Det finns fem kännetecken som definierar 

tillståndet i ett system: 

  

• Det stabila läget som uppstår då inflödet kommer till användning vilket gör att 

systemet kan bevara sig själv. 

• Systemet behåller en jämvikt, även kallat homeostas, vilket handlar om systemets 

förmåga att vidmakthålla sin grundläggande natur, även om inflödet förändrar 

systemet. 

• Systemet blir mer komplicerat ju fler komponenter som tillkommer, detta kallas 

för differentiering. 

• Helheten är mer än summan av dess delar, systemet är icke summativt. 

• Ömsesidigheten i systemet innebär att om en del förändras, kommer den 

förändringen att påverka de andra delarna och därmed också förändra alla andra 

delar.  

3.2  Utvecklingsekologi 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv ser man på individens utveckling som en samverkan 

med den omgivande miljön. Detta betyder att individens utveckling inträffar i ett 

sammanhang samt i en samverkan med många olika element. Enligt Andersson (2004) var 

Urie Bronfenbrenner en amerikansk psykolog som var en av de främsta företrädarna för 

utvecklingsekologin under 1979. Denna teori handlar i första hand om barns utveckling men 

Bronfenbrenner anser att teorin alltid kan använda av den orsak att människor fortsätter att 

utvecklas under hela livet. Bronfenbrenner berättar att viktiga faktorer för utveckling är: 

  

• Kontext 

• Samverkan 

• Interaktion 
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Utvecklingen påverkas både av miljö och omständigheter. Bronfenbrenner formulerade 

teorin utifrån ett mer socialpsykologiskt perspektiv om hur sambandet är beskrivet i olika 

system och hur det påverkar barnets utveckling. Bronfenbrenner delade in systemet i 

mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. Han menade till exempel att 

det inte går att lyfta bort ett barn ur sitt sammanhang, ur sin miljö. Barnets utveckling är 

beroende av alla dessa olika system. Vid en ”ekologisk” förändring eller övergång påverkar 

det barnet in till deras ”mikrosystem”. Bronfenbrenner har utvecklat en utvecklingsekologisk 

modell där individen ingår i ett ekosystem, som påverkar. Varje individ lever i ett 

mikrosystem inom ett mesosystem som i sin tur är inbäddat i ett exosystem, det vill säga att 

dessa system alla är del av makrosystemet. Exosystemet inbegriper alla de sociala kontexter 

som kan påverka barnet direkt eller indirekt, till exempel föräldrarnas arbetsplats, olika 

organisationer etc. (Hwang & Nilsson, 2011). 

  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell belyser sammanfattningsvis att samverkan 

med miljön kring barnet har inverkan på barnets utveckling och inlärning. Miljön utgör 

därmed grunden för barnets lärande. Bronfenbrenner menar att när ett barns miljö skall 

bedömas, måste man ha en helhetssyn, På samma sätt måste de olika miljöer som finns runt 

omkring barnet alla ingå i bedömningen. Bronfenbrenner hävdar att ett barn aldrig finns i 

bara en miljö. Barnet växer regelbundet i förhållande till många olika miljöer exempelvis i 

hemmet, familjen, i olika aktiviteter etc. Barn tar med sig impulser, påverkan och kunskaper 

mellan och från de olika miljöerna. Bronfenbrenner definierar en passande utvecklingsmiljö 

som en där barnen kan medverka i en gemensam sysselsättning i sällskap med de vuxna som 

de har en relation till, samt har tillit till (Andersson, 2004). 

3.3 Anknytningsteori 

Anknytningsteori handlar om att sammanbinda nära relationer, teorin har utvecklats av 

Bowlby (2010). I teorin studeras bland annat hur spädbarn söker anknytning till sin 

omsorgsperson. Bowlby har använt begreppet ”attachment” som en förklaring av 

förhållandet mellan barnet och omsorgspersonen. Han påpekar att omsorgspersonens 

uppgift är att erbjuda en trygg bas för barnet och att omsorgspersonen måste förstå och visa 

respekt för barnets anknytning genom sitt handlingssätt. Bowlby (2010) förklarar betydelsen 

av anknytningens roll och om teorins inflytande över våra nära förhållanden och framsteg. 

Bowlby (2010) menar att anknytningsteorin handlar om att knyta personliga och emotionella 

band till speciella personer som är en fundamental del i individens liv. Anknytningsteori 

fokuserar på barns relation till sin mamma, men det kan även handla om andra 

omsorgspersoner. Beroende på hur ett barn upplever sin anknytning till sin omsorgsperson 

kommer detta att påverka barnet senare i livet. Om anknytningspersonen försvinner från 

barnets liv kommer det att påverka barnet negativt, exempelvis när en omsorgsperson går 

bort eller vid skilsmässa. 

Centralt för denna teori är en relationsmodell där relationen mellan barnet och 

omsorgspersonen blir betydande redan som spädbarn. Teorin handlar om att barnet skaffar 

sig förmågan att utveckla emotionell kontakt till andra personer. Teorin har fyra olika faser 

som är indelade i trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning, otrygg-ambivalent 

anknytning och otrygg-desorganiserad anknytning (Bowlby ,2010). 
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• Trygg anknytning handlar om att omsorgspersonen finns där för barnet som stöd 

och ger omsorg och barnets tillit för föräldern. Barn som har haft en trygg 

anknytning till sin omsorgsperson har lätt att trivas med andra människor i deras 

omgivning som vuxen. 

•  Otrygg undvikande anknytning handlar om att barnet inte förväntar sig att få hjälp 

när de behöver det, utan de förväntar sig att bli övergivna av omsorgspersonen. Barn 

som har haft en otrygg undvikande anknytning har det svårt att komma någon nära i 

ett förhållande och i relationer som vuxna, då dem heller väljer att hålla avstånd vid 

krav av närhet. 

•        Otrygg ambivalent anknytning handlar om att barnet blir rädd att söka efter 

hjälp från omsorgspersonen då dem upplever en viss osäkerhet på att de blir 

omhändertagna och känner sig avvisade. Barn som känner en otrygg ambivalent 

anknytning blir oftast styrda av sina känslor och känner separationsångest. Detta 

leder till att de som vuxna skrämmer bort människor i nära relationer eller så 

undviker de nära relationer för att de är så rädda att bli övergivna (Bowlby ,2010). 

•       Otrygg desorganiserad anknytning handlar om att barnet utsätts för fysisk eller 

psykisk misshandel och då skapas ett anknytningsmönster. Barnet har ett behov av 

att skaffa sig en anknytning till omsorgspersonen men upplever rädsla för 

omsorgspersonerna. Som vuxen har de problem med sina relationer och är i behov 

av professionell hjälp (Bowlby ,2010). 

 METOD 

Forskningens problemområde inspirerades av boken Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar 

som är skriven av Björck, Heimer & Kunosson (2015). I boken beskrivs mäns våld mot 

kvinnor som ett allvarligt, upprepat och utbrett samhällsproblem som gör intryck på 

kvinnors livssituation. Enligt Lilja (2005) är det betydelsefullt att ha ett klart problemområde 

samt syfte innan en undersökning ska påbörjas. Inläsning inom problemområdet påbörjades 

med syfte att öka våra kunskaper och för att hitta en inriktning inom området. Denna 

insamling inhämtades vid en tidig tidpunkt under studiens gång genom insamling av tidigare 

forskning och litteraturer. Under studiens gång utvecklades syftet och frågeställningarna. 

Teorier har ersatts och förkastas av nya teorier under studiens forskningsförlopp. Teorier så 

som utvecklingspsykologi och symbolisk interaktionism förkastades och ersattes av nya 

teorier så som anknytningsteori och systemteori. Detta betyder att forskningsprocessen blev 

av en abduktiv karaktär (Alvesson och Sköldberg 2017). 

4.1 Val av metod  

I denna undersökning har författarna använt sig av en kvalitativ metod för att samla ihop 

empirin. Eftersom syftet med denna uppsats var att undersöka hur personal på kvinnojourer 
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arbetar med barn som har bevittnat våld och vilka behandlingsmetoder barnen får vid behov 

av stöd och hjälp, har fokus legat på personalens berättelser. 

  

Bryman (2011) menar att om den valda metoden är rätt eller inte beror på om metoden passar 

för undersökningens syfte. Han beskriver att metoden inte ska vara utvald i förväg, utan den 

ska vara lämplig efter studiens ändamål. Författarna har funnit att en kvalitativ metod passar 

för undersökningen. Bryman (2011) skriver att med en kvalitativ metod letar forskaren efter 

förståelse och tolkning för människor istället för en förklaring. Detta tillvägagångssätt passar 

studien eftersom kvalitativ metod fungerar när ett mindre antal informanter skall intervjuas. 

Detta innebär självklart att de då inte representerar hela befolkningen utan endast ett 

begränsat urval, men som ändå är relevant för studien. Bryman (2011) menar 

sammanfattningsvis, för att kunna få en djupare förståelse av intervjupersonernas upplevelser 

och tolkningar, behöver en kvalitativ metod användas. Denna studie har grundats på 

semistrukturerade intervjuer. Det gav författarna möjlighet att fördjupa sig på 

intervjupersonernas erfarenhet och kunskap. Genom valet av tillvägagångssätt har författarna 

fått tillgång till intervjupersonernas livserfarenheter och tankar på ett personligt plan. Detta 

betyder att empirin behöver behandlas med varsamhet och med hänsyn till eventuella 

metodologiska dilemman ur etisk synpunkt. 

4.2 Urval och förberedelser 

Ett bekvämlighetsurval har använts i studien där författarna skickade iväg 20 e-

postmeddelanden till olika kvinnojourer runt om i landet. Av dessa svarade sex stycken att de 

var beredda att låta en representant från personalen ställa upp på en semistrukturerad 

intervju. En av dessa genomfördes via telefon på grund av att personalen på kvinnojouren 

hade svårt att sätta av tid till ett fysiskt möte. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval är 

det mest produktiva och snabbaste sättet att få tag i intervjupersoner. Alla intervjuer bokades 

via mail och telefonkontakt. Deltagarna har bekräftat att de mottagit ett informationsbrev 

som redogjorde studiens syfte och de fyra etiska forskningsprinciperna. 

4.3 Etisk forsknings principer  

För att en intervju ska vara etisk hållbar måste den följa fyra forskningsetiska principer. De 

fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). När det gäller informationskravet blev alla deltagarna i 

denna studie informerade om att deras medverkan var frivillig. Deltagarna var medvetna om 

att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst om de ville det. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv har rätten att bestämma över sin deltagande (Bryman, 2011). Ett 

informationsbrev skickades ut till alla deltagarna innan intervjutillfället med information om 

deras samtycke till deltagandet i studien. Konfidentialitetskravet innebär fullständig 

tystnadsplikt om de uppgifter som samlas in angående dessa deltagare. Personuppgifter ska 

förvaras på ett sätt att den enskilda deltagaren inte ska identifieras av utomstående, vilket 

innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för obehöriga att komma åt det (Bryman, 2011). 

För att tillämpa konfidentialitetskravet för deltagarna har uppsatsförfattarna spelat in 

intervjuerna, transkriberat och sedan avidentifierat materialet. Det är enbart författarna som 

har tagit del av inspelningarna av deltagarna som även framgick i informationsbrevet. 
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Insamlingen av materialet bevarades i en dator där endast författarna hade tillgång till. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas till andra studier eller icke 

vetenskapligt syfte. Allt material som samlas in får användas endast inom ramen om studien 

som genomförs (Bryman, 2011). I denna studie har det insamlade materialet enbart används 

till syfte för denna undersökning. Författarna kommer att makulera inspelningarna och 

transkriberingarna efter att uppsatsen blivit godkänd. Detta med syfte att inte sprida det 

insamlade materialet vidare för att kunna uppfylla nyttjandekravet. 

  

När det gäller etiska aspekter har författarna också tagit fasta på det som Kvale och 

Brinkman (2009) framhåller när det gäller själva intervjusituationerna. Att man måste tänka 

på exempelvis eventuell upplevd stress hos undersökningsdeltagarna. När informanter ställer 

upp på semistrukturerade intervjuer och delar med sig av tankar och erfarenheter på ett 

personligt sätt när det gäller svåra och känsliga frågor kan detta bli påfrestande för 

deltagarna. Intervjupersonerna har fått fiktiva namn. Uppsatsförfattarna har döpt 

intervjupersonerna till Anna, Sara, Karin, Susanne, Maria och Malin med avsikten att bevara 

deras identiteter anonymt. 

 

4.4 Datainsamling och genomförande av intervju  

 

Datainsamlingen gjordes av två socionomstudenter från Mälardalens högskola. Till grund för 

studien ligger, som beskrivits ovan, semistrukturerade intervjuer. Som också nämnts i 

avsnittet 4.1 (Val av metod). Metoden valdes i linje med Brymans (2011) rekommendation av 

semistrukturerade intervjuer med syfte att kunna ta del av intervjupersonernas tankar. 

I studien har uppsatsförfattarna använt sig av en intervjuguide med 20 frågor och därtill även 

några följdfrågor. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte, tidigare forskning och 

teorier. Teman skapades och intervjufrågorna formulerades under varje tema. Frågorna var 

direkta och relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Frågorna formulerades med ett 

enkelt språk för att kunna vara begripliga och passa deltagarna. Intervjuerna spelades in för 

att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på intervjuns förlopp, men också för att 

underlätta den efterföljande analysen och hjälpa minnet (Bryman ,2011). Teknisk utrustning 

var förberedd innan utförandet av intervjuerna eftersom att kvaliteten på inspelningen var 

viktig för en bra transkribering som möjligt. 

  

Efter att intervjupersonerna samtyckt till att medverka i undersökningen planerades en 

intervjutid med respektive informant. Fem intervjuer gjordes på deras arbetsplats och en 

intervju genomfördes via telefon på grund av tidsbrist hos en av deltagarna. Intervjuerna 

spelas in via en surfplatta och transkriberades inom det närmsta tre dagarna. Deltagarna 

informerades om att inspelningen kommer att makuleras efter att examensarbetet blivit 

godkänt. Intervjupersonerna var bekanta med frågorna då intervjufrågorna skickades via e-

post till deltagarna en dag innan intervjun ägde rum. Intervjuerna varade mellan 30–40 

minuter och ägde rum på deltagarnas arbetsplats. Intervjutillfällena hölls under en vecka och 

kodades under studiens gång. 
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4.5 Dataanalys 

Författarnas intervjuguide utgick ifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Detta genomförde en typ av kategorisering i intervjufrågorna. Kategoriseringen bestod av 

bakgrund, barn på kvinnojourer, barnperspektivet och kvinnojourens arbetssätt. Det 

insamlade materialet transkriberades och sedan sökte författarna efter mönster och teman. 

Författarna fokuserade exempelvis på kodning av citat, likheter och olikheter. Efter 

transkriberingen jämfördes de sex respondenternas svar med varandra. Enligt Kvale & 

Brinkman (2014) betyder kodning att sammanbinda ett eller ett flertal nyckelord till ett 

textstycke med syfte att göra det lättare att identifiera ett påstående medans med 

kategorisering menas en planmässig begreppsbildning i anknytning till uttalande som 

existerar som villkor för kvantifiering. Olika teman utkristalliserade sig, utifrån likheter vi 

hittade i informanternas/respondenternas svar. Exempelvis hittade vi mönster i deras 

arbetssätt när det gäller att identifiera barnets behov av stöd och hjälp, inom ramen för 

arbetet med de våldsutsatta kvinnorna. Citat från respondenterna som liknade varandra blev 

kategoriserade tillsammans, för att vi i nästa steg skulle kunna gruppera våra data till en 

koherent analys. Detta gjordes tillsammans med studiens deltagare för att öka reliabiliteten 

och skapa diskussion, i syfte att undvika feltolkning av våra insamlade data. 

4.6 Tematisering 

Tematisering är en annan viktig aspekt. Det handlar om att de undersökningar som görs (i 

det här fallet med hjälp av intervjuer) inte bara skall ges en vetenskaplig betydelse, utan 

också syfta till att förbättringar kan ske i den studerade verksamheten. Vi har därmed haft en 

dubbel ambition med studien. Dels hoppas uppsatsförfattarna att resultatet kan bidra till 

vidare forskning, men också att studien kan leda till förbättringar inom socialt arbete med 

fokus på kvinnojourernas verksamhet. 

 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) menar att reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet. Detta 

innebär att de granskningar som forskaren gör måste vara korrekt genomförda, och att detta 

skall kunna påvisas. Forskningen bör grundas på ett värdigt urval av informanter som är 

lämpliga för det problemområdet som valts att undersökas. Studiens validitet har beaktats 

genom att en kvalitativ metod har använts vilket var relevant för frågeställningarna och detta 

var av hög relevans för att mäta det som studien vill mäta. 

  

Enligt Kvale & Brinkman (2014) betyder ”en bra validitet” inom en studie även att forskaren 

har kunskap om och förförståelse för vad det är som ska undersökas. Bryman (2011) anser att 

förutsättningen för att en hög validitet skall uppnås är att man har instrument som kan mäta 

det som man vill mäta. För att stärka validiteten läste författarna in sig på området. Detta 

gjordes genom att läsa tidigare forskning inom området för att öka sina kunskaper och 

förståelse i ämnet. 
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4.8 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) innebär förförståelse att individer inte endast anträffar verkligheten 

genom sina förnimmelser, utan att de uppfattar verkligheten via den redan fastslagna 

kunskapen på de områden som de studerar. Att tolka och förstå verkligheten kan formas av 

den så kallade förutfattade kunskapen. Konfirmering betyder att en forskare har behärskning 

över sina värderingar på sätt och vis att dessa inte influerat studiens resultat. Man kan inte 

ha en fullständig objektivitet i den så kallade samhälleliga forskningen, men forskaren ska se 

till att göra sitt bästa för att minska förförståelsens påverkan på forskningen. Det ska vara en 

självklarhet för läsaren att uppfatta att forskaren inte avsiktligt har påverkat resultatet 

utifrån dess personliga bedömningar (Bryman, 2011).    

  

Aspers (2007) berättar att det är nödvändigt att ha en förförståelse för att författarna ska ha 

förståelse samt kunna tolka omgivningen. När författarna valde forskningsämnet hade de 

funderingar om att all personal på kvinnojouren arbetar med barn som har bevittnat våld i 

hemmet och att det kan se olika ut beroende på vilken erfarenhet personalen har. Men 

resultatet av denna studie visade sig vara tvärtom, att erfarenhet har ingen betydelse för att 

kunna arbeta med barn. Med insikten att förförståelse kan vinkla synen på det empiriska 

materialet har författarna försökt att uppträda sakligt under arbetets gång. Tidigare har 

författarna gjort en studie med syfte om kvinnojourens bemötande kring våldsutsatta 

kvinnor som kommer till jouren, och resultatet av studien var att den intervjuade personalen 

från kvinnojouren hade ett gott bemötande gentemot de våldsutsatta kvinnorna. Detta 

resulterade i att författarna hade en förförståelse om att alla jourer arbetar aktivt med både 

kvinnorna samt barnen för att kunna ge dem rätt stöd och hjälp. Förförståelse är nödvändigt 

för att kunna förstå och tolka omgivningen. Förförståelse kan både bidra och begränsa en 

studie eftersom den dels kan hjälpa en att se och förstå ett fenomen men även begränsa 

studiens analysförfarande, då man inte är helt öppen för studiens material (Bryman, 2011). 

  RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys från sex intervjuer med personal från sex olika 

kvinnojourer. Avsnittet delas in i fyra olika teman nämligen: 

  

• Våldets påverkan på barn som har bevittnat våld 

• Kvinnojourens syn på barnets erfarenhet av våld 

• Vilka behandlingsmetoder kvinnojouren arbetar med gällande barn som har 

bevittnat våld i hemmet 

• Vilka möjligheter och hinder identifierar kvinnojourerna i arbete med barn 

  

Deltagarna i denna studie består av sex kvinnor i 30–66 års åldern. Intervjupersonernas 

uppgifter är att ge stödsamtal till de kvinnor och barn som kommer till deras kvinnojour 

samt hjälpa våldsutsatta kvinnor med andra praktikaliteter som exempelvis att ta kontakt 

med myndigheter. 
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Intervjupersonerna har fått fiktiva namn med syfte att läsaren ska kunna urskilja mellan 

intervjupersonerna samt för att kunna bevara deras anonymitet. Anna har några års 

jobberfarenhet med våld och är vidareutbildad som beteendevetare. Karin är i medelåldern 

och har sedan ett par år tillbaka arbetat på en kvinnojour och är socionom i botten. Sara är en 

utbildad socionom och har flera års erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor. 

Susanne är en äldre kvinna och har ett par års erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot 

kvinnor. Hon är vidareutbildad som beteendevetare. Maria som är i medelåldern har några 

års erfarenhet och är utbildad socionom. Malin som är i sen vuxenålder har många års 

jobberfarenhet av våld. 

5.1 Hur påverkas barn av att ha bevittnat våld i nära relationer 

Tidigare forskning belyser konsekvenserna av ett barn som bevittnat våld i hemmet och på 

vilket sätt detta påverkar barnen. Barn reagerar på olika sätt trots att de har upplevt liknande 

våldserfarenheter. När ett barn bevittnat våld i hemmet kan detta påverka deras relation till 

deras föräldrar negativt (Osofsky, 1995). Barnets omsorg kan ifrågasättas när modern blir 

misshandlad, då kan det uppstå ett anknytningsproblem mellan modern och barnet 

(Broberg, 2000). 

  

Barn som har bevittnat våld i hemmet kan påverkas på olika sätt och mycket tyder på att barn 

reagerar på olika sätt trots liknande våldserfarenheter. I likhet med Osofsky (1995) menar 

även intervjurespondenter att våld har olika effekt på barn som har bevittnat våld. Vissa barn 

kan uppleva traumatiska händelser och utveckla en omfattande rädsla medan andra kan 

känna sig skyldiga till våldet. Karin och Anna berättar att barn som har bevittnat våld är extra 

sårbara. Det är inte ovanligt att barnen känner sig ensamma och skräckslagna. I början vill 

barn inte berätta mycket om våldet då de inte känner tillit för personalen i kvinnojouren.  

”Vi brukar alltid erbjuda stödsamtal till barnet och modern när de kommer till jouren. Barn 

vågar oftast inte prata om händelsen för att de inte känner tillit för personalen. Detta är något 

som vi arbetar med aktivt, det är viktigt att skapa en trygg relation mellan personalen och 

barnen” (Karin). 

  

”Barnen brukar vara tysta och rädda och vill oftast inte pratat om våldet som de har upplevt. 

Mamma kommer oftast till jouren väldigt rädd och upprörd. Barnen har alltid ögonen på 

mamman och följer alltid med henne runt som en svans. Därför är det viktigt att ge barnen 

extra mycket uppmärksam när de kommer hit.” (Anna). 

  

När det gäller barnens reaktioner kan detta se olika ut, trots olika reaktioner finns det några 

återkommande teman. En sådan tematik handlar om internaliseringen av våldet. En annan 

tematik handlar om skuld och skam. Detta yttrar sig genom att barnen uttrycker ansvar och 

dåligt samvete för det som hänt. Barn får en känsla av att de är en del av våldet. De blir oftast 

ledsna och har dåligt samvete för att de inte kunde hindra våldet och skydda sin mor. Sara 

och Susanne berättar om konsekvenserna av att ett barn bevittnat våld. Intervjupersonerna 
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berättar att barnen kan känna sig otrygga, skyldiga och rädda vid ankomst till jouren. 

Intervjupersonerna menar att barnen kan bli upprörda och inte vågar prata om det de har 

upplevt. Oftast försöker barnen tränga bort händelserna för att undvika smärta och 

obehagliga känslor. 

  

”Nästan alla barn som kommer till oss har bevittnat våld, när de börjar berätta om detta 

brukar de bli ledsna över att de inte kunde hjälpa mamman och istället gömde de sig. Barnen 

försöker stänga av det som har hört eller sett. Från början brukar de inte vilja öppna upp sig 

och prata om det som har hänt för att de är så rädda”(Sara). 

“De har varit med om hemska saker och konsekvenserna blir att de har det tufft att öppna upp 

sig för någon, just för att de inte kan lita på någon vilket får dem att känna sig otrygg. Många 

barn känner sig även skyldiga till våldet” (Susanne). 

Intervjupersonerna berättar hur barn blir påverkade av att ha bevittnat våld i hemmet. Det är 

viktigt att dessa barn får höra att våldet inte är deras fel. Anna, Sara, Karin, Susanne, Maria 

och Malin berättar att när ett barn bevittnar våld i hemmet kan de bli påverkade negativt. 

Deras främsta uppgift är att ge stödsamtal till barnen och mamman när de kommer till deras 

kvinnojour. Enligt Bowlby (2010) är moderns viktigaste uppgift att ge en trygg bas till sitt 

barn. Barn behöver anknyta en emotionell relation med sin mor för att kunna utvecklas. Vid 

ankomst till jouren kan modern oftast inte ägna så mycket tid åt barnet och då tar personalen 

på sig att få barnet att känna sig tryggt och villigt att prata om händelsen. Detta sker via 

stödsamtal med barnen i jouren. Via stödsamtal kan personalen anknyta en relation med 

barnet där de förlitar sig på personalen som en trygg bas. Då börjar barnen prata om det som 

de har upplevt. I empirin berättar Sara att barn kan få skuldkänsla och de kan känna sig 

delaktiga i våldet mot sin mor. Detta kan leda till att barnen blir ledsna och rädda. Detta kan 

leda till att barnen utvecklar en otrygg ambivalent anknytning, då barnet blir rädd och inte 

vågar söka hjälp hos modern för att de kan känna osäkerhet. 

Enlig Bowlby (2010) söker barn efter hjälp från sin omsorgsperson. När barnet känner sig 

avvisad blir barnet rädd och osäker, detta kan leda till att barnet utvecklar ett 

anknytningsmönster som kallas för otrygg ambivalent anknytning. Det är även tydligt hur 

barnet förändrar sitt anknytningsmönster genom att placera sig i moderns position. Utifrån 

vår empiri kan vi se att ett barn som bevittnat våld mot sin mor utvecklar en otrygg bas med 

modern. Anna beskriver att mödrarna som kommer till jouren är väldigt chockade och mår 

dåligt när de kommer med sitt/sina barn. När modern är i chocktillstånd kan detta medföra 

att barnet inte får tillräckligt med uppmärksamhet (Bowlby, 2010). I tidigare forskning 

förklaras även hur relationen mellan modern och barnet blir påverkad när barnet ser att 

modern blir misshandlad. Om modern misslyckas att skydda barnet från våldet kan modern 

få en känsla av djup besvikelse då hon inte kan ge barnet rätt omsorg. Ett 

anknytningsproblem kan skapas när mamman missförstår barnets signaler (Osofsky, 1995., 

Levendovsky, 2013, Broberg ,2000). 
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5.2 På vilka sätt arbetar kvinnojouren med barn som bevittnat våld i 

nära relationer 

Sara och Karin berättar att de har stödsamtal med de anlända, både barnet och modern. Sara 

använder ritning som en metod för att arbeta med barnen. Karin använder stödsamtal för att 

lära sig om deras situation och sedan arbeta utifrån det. Under samtalet får barnet 

information om kvinnojouren och hur arbetet där går till. Barnet har rätt till att ställa frågor 

under samtalet och även efteråt. Under behandlingen är det även bra om barnet är delaktigt, 

då det bidrar till en djupare förståelse kring händelseförloppet nämner Sara och Karin “Jag 

använder ritning som en metod för att barn ska kunna beskriva det de har upplevt och hur de 

mår” (Sara). 

  

”Vi har ett välkomnande stödsamtal med både modern och barnen så att vi lär känna och 

förstå de lite bättre på en djupare nivå. Under samtalen gör vi upp en planering tillsammans 

med mamman och barnen för att vidare förbättra deras nuvarande situation i hemmet” 

(Karin). 

Anna berättar att hennes huvudfokus i arbetet är att inrikta insatserna på kvinnan. Anna 

berättar att kvinnojouren saknar kompetens gällande barn som har bevittnat våld i hemmet. 

Hon berättar att kvinnojouren bör utveckla flera olika metoder och insatser för att hjälpa 

dessa barn i svåra situationer ”Tyvärr så arbetar vi inte med barnen lika mycket, utan det är 

mamman vi lägger mer fokus på. Vi har inte tillräckliga personal eller resurser för att arbeta 

aktivt med dessa drabbade barn” (Anna). 

  

Intervjupersonernas arbetssätt med barn som har bevittnat våld ser väldigt olika ut. Karin 

berättar att hon har ett inledande stödsamtal med barnen när de kommer till jouren. 

McAlister (1999) påpekar i deras artikel om betydelsen av att det är viktigt att barn som har 

bevittnat våld får möjligheten att prata om det. Genom att prata ut om deras upplevelser 

gällande våldet hjälper det barnet att förstå situationen, och att våldet inte var deras fel. 

Detta hjälper även barnet att läka emotionellt och gå vidare från händelseförloppet. Clark & 

Wyndall (2013) betonar vikten av att ett barn behöver en anpassad behandlingsmetod där 

barnets behov ska beaktas. I empirin berättar Sara att hon har hittat sitt arbetssätt att jobba 

med barn som har bevittnat våld i form av att barnen ritar, målar eller tecknar, där barnet får 

chansen att uttrycka sin upplevelse. 

  

Anna har ett annat arbetssätt/situation än Sara och Karin. Hon nämner att barnet brukar 

följa med sin mor till kvinnojouren, men att barnet kan bli bortprioriterad. På Annas 

arbetsplats arbetar de väldigt sällan med barn, då det är modern som är i huvudfokus. Detta 

beror på att de saknar rätt kompetens när det gäller att arbeta med barn som har bevittnat 

våld i hemmet. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv samverkar individens utveckling 

med den omgivande miljön. Detta innebär att personens utveckling sker i omgivningen och i 

samarbete med andra element. Detta kan tolkas som att miljön inte är anpassad till barnen 

på Annas kvinnojour. Bowlby (2010) hävdar att vid störning av anknytningsprocessen bygger 

ett barn en otrygg undvikande anknytning, detta kan leda till att barnet inte räknar med att få 

hjälp av sin egen mor när barnet behöver det. Anna berättar att detta är något som hon 

upplevt flera gånger på arbetsplatsen. Anna berättar att om modern inte klarar av att ta 

föräldrarollen blir det svårt för modern att ta ansvar för barnet, vilket i sin tur kan leda till en 
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otrygg undvikande anknytning mellan barnet och modern. Kvinnojouren Anna jobbar på 

arbetar istället med att stärka mamman i hennes roll som förälder. Detta gör de i Annas jour 

för att modern ska finnas där för barnet vid behov av omsorg och stöd. Även i tidigare 

forskning (Broberg, 2000) inriktar de sig på anknytningen mellan barn och mor. När modern 

missuppfattar barnets signaler finns det en risk att anknytningen blir sämre mellan barnet 

och sin moder. 

5.3 Vilka insatser använder kvinnojouren med barn som har bevittnat 

våld i nära relationer? 

 

Anna berättar att de brukar ta emot våldsutsatta kvinnor med barn, men att de saknar 

kompetens och erfarenhet när de ska arbeta med barnen. Personalen vet inte riktigt hur de 

ska gå tillväga för att ge barnet rätt adekvata insatser, det vill säga en rätt behandling. Anna 

tycker att det är ett problem att de flesta i personalen saknar kompetens med att arbeta med 

barn som har bevittnat våld. 

  

“Det är ett jättestort problem som vi har i verksamheten. Det är viktigt att barnen får rätt hjälp 

och stöd för att kunna bearbeta sina upplevelser men tyvärr så har vi inte rätt kvalifikationer 

inom området, vi saknar kunskap med att arbeta med barn”(Anna). 

  

Sara beskriver att de har rätt kvalifikationer och kompetens för att arbeta barn som har 

bevittnat våld i hemmet. Sara berättade att hon har en lång erfarenhet inom området när det 

gäller barn. Hon arbetar med teorier och modeller utifrån barnets behov av behandling ”Jag 

har jobbat så många år med detta och under tiden har jag använt olika teorier. Jag kan säga 

att jag använder den kognitiva terapin, trappan och KASAM” (Sara). 

  

Precis som Sara använder Susanne, Malin och Maria olika metoder och teorier när de arbetar 

med barn som har bevittnat våld i hemmet. Intervjupersonerna nämner även att de har testat 

Trappan som en utav många behandlingsmetoder. ”När socialtjänsten beviljar Trappan-

modellen som en insats, använder vi oss utav den när vi ska arbeta med stödsamtal med 

barnet” (Susanne). 

  

“Det är viktigt att låta barnen komma till tals och prata ut om deras upplevelser. Trappan ska 

hjälpa barnen bryta tystnaden så att barnet kan läka känslomässigt. Genom att prata om deras 

upplevelser får barnet en förklaring kring händelsen, detta hjälper barnet att förstå att de inte 

ansvarar för våldet” (Malin).    

  

”Vi arbetar i största del med Trappan-modellen. Modellen har olika steg som vi följer när vi 

har stödsamtal med barnen” (Maria). 
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”När det gäller teorier berättade Karin att de utgår olika teorier och forskningsfält. “Teorier 

som jag utgår ifrån har med anknytningsteori att göra och sedan finns det traumaforskning. 

Jag arbetar mycket med inoperation narrativa forskningsfältet”(Karin). 

  

Alla intervjupersonerna förutom Anna använder olika metoder när de jobbar med barn som 

kommer till deras kvinnojour. Intervjupersonerna som använder metoder och teorier i 

arbetet lyfter fram vikten med att barn som har bevittnat våld bör behandlas med en adekvat 

insats som tillåter och möjliggör en bearbetning av traumat. En positiv synpunkt av detta är 

att barnet redan får ett försprång tidigt in i bearbetningsprocessen. Broberg et al. (2011) 

skriver att det är viktigt att dessa barn får rätt hjälp och stöd i god tid. Han förespråkar att 

det är viktigt att barnen får prata ut om det som har hänt för att kunna hantera situationen 

och komma över det. I detta fall handlar det om att barn som vistas på kvinnojouren ska få en 

möjlighet till en rätt behandling för att kunna komma över trauman. 

  

Hwang och Nilsson, (2011) skriver att i utvecklingsekologi tittar man på människans 

utveckling som ett samarbete med miljön. Med det menar han att människan blir mer 

betydande i ett ekosystem som hela tiden har en påverkan med andra människor. Från 

intervjuerna framgick det att alla kvinnojourer arbetar med den frågan på olika sätt. Att de 

jobbar med olika metoder liksom Trappan modellen, KASAM och kognitiva terapin gör att 

barnen får chansen att bearbeta det som de sett eller upplevt. När ett barn hos kvinnojouren 

får en behandling i form av exempelvis stödsamtal såsom trappan börjar barnet läka sina sår 

som de har upplevt när de har bevittnat våld i hemmet. Utifrån intervjupersonerna framgick 

det att de har kompetens för att kunna ge stöd till ett barn som har bevittnat våld i form av 

olika behandlingsmetoder. Däremot var det en kvinnojour som inte arbetade med barn, 

vilken var Annas, vilket medförde att jouren inte kunde ge rätt stöd och hjälp till ett barn som 

har bevittnat våld i hemmet. 

  

Arnell och Ekbom (2010) skriver även om trappan som en behandlingsmetod som används 

vid krissamtal med barn som har bevittnat våld i nära relationer. Sara, Susanne, Malin och 

Maria använder sig av trappan när de arbetar med barn som har bevittnat våld i nära 

relationer. De använder modellen för att låta barnen öppna upp sig och prata ut om sina 

upplevelser. Intervjupersonerna berättade att trappan-modellen gjorde det lättare för dem 

att kommunicera och arbeta med barnen, då modellen har olika steg som de utgår ifrån. 

Förutsättningen att använda modellen är att barnen känner sig trygga och i säkra händer 

berättade intervjupersonerna. Intervjupersonerna berättar att när ett barn hos en kvinnojour 

får en adekvat insats i form av exempelvis stödsamtal såsom trappan börjar barnet bearbeta 

det som de har upplevt när de har bevittnat våld i hemmet. Vår tolkning av detta är att det 

krävs rätt metod och miljö som är passande för ett barn, för att de ska få möjligheten att 

bearbeta sitt trauma och upplevelser. Utvecklingsekologisk teori ser på människans 

utveckling som ett samarbete mellan individen och miljön. Detta menas att människan blir 

mer betydande i ekosystemet som har en påverkan med andra människor Hwang och Nilsson 

(2011). 
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5.4   Vilka möjligheter och hinder identifierar kvinnojouren i arbetet 

med barn 

5.4.1 Möjligheter 

Ett barn placeras oftast i en ny ort där barnet hamnar i en ny skola eller förskola. Detta 

händer när kvinnojouren bedömer att det finns en risk för fara för modern och barnet. Då får 

de även en skyddad identitet och boende. Detta i sin tur kan leda till att barnet hamnar i en 

ny social krets vilket gör att barnet börjar hitta nya vänner. Karin och Malin beskriver detta 

som något positiv när det gäller att barnen ska känna sig delaktiga. Malin berättar att barnen 

får möjlighet till ett nytt socialt liv där de får träffa nya vänner när de går till skolan ”Det är 

viktigaste att de går till skola, förskola eller fritids för att de ska få möjlighet att leka med 

andra barn, vi anser att det är jätteviktig för att barnen ska känna sig delaktig, så det är en 

prioritering för oss” (Malin). 

  

Kvinnojouren är anpassad för barn och detta är en möjlighet för barnen att kunna ta plats 

enligt alla intervjupersonerna. I kvinnojouren finns det utrymme för lek, pyssel och att göra 

olika aktiviteter. Detta då kvinnojouren har lekrum och många andra rum tillgängliga för 

barn att vara i “På jouren och våra skyddade lägenheter, har vi lekrum, TV-rum och massa 

andra pysselrum som barnen kan få vara ifred och leka” (Maria). 

  

Alla kvinnojourer samarbetar med andra organisationer som arbetar med att ordna olika 

typer av aktiviteter för barn som vistas på kvinnojouren. Detta får barnen att vara delaktiga 

och träffa nya vänner.  Enligt Sara samverkar dem med andra organisationer för att anordna 

roliga aktiviteter för barnen ”Vi arbetar aktivt med andra organisationer som brukar ordna 

utflytt och aktiviteter för barnen” (Sara). 

  

I motsats till Karin berättar Anna att barn som kommer till deras jour inte får gå till skolan 

på grund av barnets säkerhet. De är rädda att barnet far illa. När Anna fick frågan om barnen 

går till skolan medan de vistas på hennes jour svarade hon på så sätt ”Nej, när man kommer 

hit då får man inte gå till skolan eller förskola. Det gör barnen inte för säkerhets skull” 

(Anna). 

  

Enligt intervjupersonerna saknar barnet sin skola, vänner och sin gamla sociala krets när det 

är på kvinnojouren. Intervjupersonerna uppger att när barnet vistas på jouren bör barnet få 

chansen att gå till skolan. Payne, 2015 skriver att enligt Gitterman och Germains skriver när 

barnen går till skolan får de möjlighet att skaffa nya vänner och få deras sociala krets tillbaka. 

Detta kan ge barnen möjlighet att bygga upp ett system omkring sig för att kunna börja leva 

ett lugnare liv. Intervjupersonerna bekräftar att det är viktigt att barnet har möjlighet att gå 

till skolan medan det vistas på jouren. Detta var en prioritering hos alla våra intervjupersoner 

förutom hos Anna. Intervjupersonerna anser detta som en chans för barnet att ha ett rikt 

socialt liv och vara delaktig i olika aktivitet. Utvecklingsekologiska modellen tydliggör att 

samverkan med miljön kring ett barn har inflytande på barnets kunskap samt utveckling. 

Bronfenbrenner hävdar att miljön är grunden för ett barns inlärning, dock menar han att det 

är viktigt att ha en helhetssyn när barnets miljö bedöms (Hwang & Nilsson, 2011). Beroende 

på hur riskfaktorerna ser ut för barnet så försökte kvinnojouren skicka barnet till skolan om 

det fanns möjlighet för detta, med anledningen till att barnet skulle få träffa nya vänner och 
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vara en del av samhället. Andersson (2004) beskriver att ett barn behöver utvecklas och detta 

sker via en passande utvecklingsmiljö och barn ska vara delaktiga i en gemensam 

sysselsättning. 

Att Annas jour inte låter barnet gå till skolan kan ha negativ påverkan på barnet. Barn 

behöver gå till skolan eller förskolan enligt alla intervjupersonerna inklusive Anna.  Barnet 

som följer sin mamma till kvinnojouren funkar som ett system runt mamman. De barn som 

vistas på kvinnojouren har varit med om hemska saker. Tidigare forskning som är skriven av 

Winkelman & Willemen (2012) beskriver hur barn som har bevittnat våld i hemmet får 

bristande omsorg hemma. Barnet kan råka in i riskzonen att få anpassningsproblem. Detta 

kan tolkas på så sätt att ett barn behöver gå till skolan eller göra aktiviteter för att få nya 

upplevelser. På alla kvinnojourer som deltog i denna studie fanns det samverkan med olika 

organisationer och myndigheter. 

  

Att ha en bra samverkan mellan olika delar i ett system kan leda till ett fungerande system 

och detta kan vara en fördel för barnet. Samverkan mellan kvinnojouren och olika 

organisationer samt myndigheter ger möjlighet till en bättre samverkan mellan olika aktörer.  

Payne, 2015 skriver enligt Gitterman och Germains skriver att det är viktigt att ha ett gott 

samarbete med andra myndigheter för att få ett fungerande system. Författarna anser att det 

är en fördel att samarbeta med organisationer och myndigheter, då detta kan ha en positiv 

påverkan på ett barn. Detta berättar även intervjupersonerna under intervjun. 

  

5.4.2 Hinder 

Anna har berättat om både interna och externa hinder när de arbetar med ett barn i jouren. 

Hon berättar att interna hinder är att de i jouren saknar kompetens att arbeta med barn. De 

brukar ta emot ett barn i jouren när de kommer med modern, men de arbetar inte alls med 

barnet ”Tyvärr, vi jobbar inte med barnen. Vi jobbar inte aktiv med deras upplevelse. Vi vet 

att de har upplevt våld. vi pratar med mamman att barnet upplevt våld, men vi har ingen 

kunskap med att jobba med barnen” (Anna). 

  

Anna nämner det externa hindret och hon pratar om personalens utbildningsnivå. Hon 

berättar att deras personal, inklusive sig själv saknar rätt utbildning. Detta har gjort att de 

inte jobbar med barn överhuvudtaget eftersom de inte har något speciellt barnprogram ”Vi är 

ju ganska stor jour men få anställda som har rätt utbildning. Vi kan inte något om barn helt 

enkelt, vi har inte den utbildning som krävs” (Anna). 

  

Anna kritiserar sin kommun för att de har försummat deras jour. Hon är medveten om alla 

insatser som finns i andra kommuner och i samhället. Hon vill att deras jour ska börja skaffa 

sig personal med både rätt kompetens och rätt utbildning ”Det är jätteviktigt att man tar 

hand om det och barnet får hjälp, Att ha ett barnsamtal på det viset som trappa samtal och så 

” (Anna). 

  

Anna kommer även med förslag på hur de ska göra för att täcka dessa brister som de har på 

deras jour ”Jag tänker att skulle finnas möjlighet att knyta nån annan verksamhet, för att jag 

vet att kyrkan har Trappan kompetens så man kan få det från annanstans” (Anna). 
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Alla andra intervjupersoner berättade att de varken saknar kompetens eller utbildning på 

deras jourer. Detta har gett dem möjlighet att jobba aktivt med barn som har bevittnat våld i 

hemmet. Exempelvis Karin som har lång arbetserfarenhet med barn som har bevittnat våld i 

hemmet. För henne var det en självklarhet att barn ska få rätt bemötande och behandling när 

de har varit med om våld ”Vi pratar om känslor, vad som har hänt och ens tankar kring 

framtiden. Barnen får välja själva eller vi bestämmer det tillsammans. Det finns också den 

här modellen som heter Trappan” (Karin). 

  

I början får inte barn som vistas på en kvinnojour ha kontakt med sin pappa, vänner, skolan 

eller använda sociala medier. Detta görs för att säkra kvinnan och barnets säkerhet tills de 

har gjorts en bedömning om skyddat boende behövs i deras fall. Detta kan leda till att barnen 

känner sig isolerade och ensamma. 

  

”Vi har haft några barn som är 11–12 år gamla och de får inte ha någon kontakt med familjen 

eller kompisar eller använda sociala medier. Detta leder till att barnet känner sig isolerat och 

detta påverkar dem negativt då de känner sig ensam” (Maria). 

  

Clark & Wyndall (2013) bemöter frågan om rätt behandlingsmetod till barn som har bevittnat 

våld i hemmet och nämner att det måste hittas en lämplig behandlingsmetod. Att barn inte 

får chansen att prata om det som de har upplevt går emot forskningen. Via samtal med barn 

kan barnet få chansen att prata. Att Annas jour inte jobbar med den frågan innebär att barn 

missar chansen att få prata ut. Detta styrks av tidigare forskning där McAlister (1999) 

berättar att en viktig insats som ska beaktas när man jobbar med barn som har bevittnat 

våld, är att låta dem prata och inte bortse vikten av detta. 

  

Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan det Anna säga ge uttryck för barnets ambivalenta 

anknytningsmönster. När anknytningspersonen inte finns där för att ge barnet stöd och 

omsorg bygger barnet inte en trygg anknytning (Bowlby, 2010). Detta kan tolkas som att 

barnet behöver bearbeta sitt trauma via rätt anknytningsperson på jouren. En kvinna som 

misshandlas av sin man mår inte bra, detta kan påverka relationen och anknytning med 

barnet och försumma barnets uppfostran. Om barnet inte får möjligheten att prata ut då 

missar barnet chansen att få hjälp. 

 DISKUSSION 

I detta avsnitt ska uppsatsförfattarna diskutera studiens resultat och kopplingen till studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter förs en avslutande diskussion kring studiens 

metoddiskussion. Uppsatsförfattarna avslutar studien med en kort slutreflektion om studiens 

slutsatser och formulerar en kort reflektion om förslag till vidare forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka personalen på olika kvinnojourers arbetssätt med 

kvinnor som har blivit våldsutsatta som har barn, för att kunna uppfatta barnets behov av 

hjälp och stöd. 

  

Skillnader i arbetssätt mellan olika kvinnojourer var tydliga. En skillnad berör 

utbildningsnivån och kompetens, men även personal som saknar utbildning och rätt 

kompetens för arbetet. De personal som har utbildning och kompetens arbetar med barn som 

har bevittnat våld i hemmet utifrån olika metoder och teorier. De utgår från forskningsfälten, 

teorier och behandlingsmetoder för att dessa barn ska kunna bearbeta traumat de upplevt. 

De personaler som saknar utbildning eller kompetens arbetar inte alls med barn som 

kommer till deras jour, även då de vet att barnen har bevittnat våld mot sin mamma. Att ha 

stödsamtal med barn som kommer till vissa jourer var en självklarhet för de flesta 

kvinnojourer, men en av jourerna arbetade inte alls med barn. Denna variation mellan olika 

kvinnojourer kan bero på att vissa av dem saknar resurser för att kunna arbeta med barn. 

Erfarenhet var inte en faktor som påverkade kvinnojourernas arbetssätt utan allt handlade 

om vilken kompetens och vilka resurser man hade att tillgå. Brist på personal samt rätt 

kompetens var den största anledningen till att kvinnojourerna inte arbetade med barn. 

  

Kvinnojouren arbetar exempelvis utifrån olika teorier och behandlingsmetoder för att hjälpa 

barn att bearbeta sitt trauma. Personalens ålder hade dock inte någon betydelse gällande om 

de erbjöd barnen några hjälpinsatser. Intervjupersonerna som hade kompetens på deras jour 

erbjöd barn som har bevittnat våld olika instanser som forskningen belyser. För att ett barn 

ska kunna bearbeta sina upplevelser om våldet krävs det olika insatser som passar barnen, 

exempelvis i form av stödsamtal för att barnet ska börja prata, detta bekräftas av Clark & 

Wyndall (2013) i deras forskning. Deras forskning beskriver vikten av att barn som har 

bevittnat våld ska få chansen att bearbeta det som de har upplevt. Innan författarna började 

genomföra intervjuer tog de det för givet att alla kvinnojourer arbetar med barn, men 

resultatet av empirin visade sig att det fanns kvinnojourer som inte arbetade med barn 

överhuvudtaget. 

  

I relation till hinder och möjligheter visar undersökningen resultatet att kvinnojourerna 

försökte ge barnet möjligheter att gå i skola eller förskola. Alla kvinnojourer ska vara 

barnanpassade gällande detta och ska samarbeta med andra organisationer för att ge barnen 

möjligheter att delta i sociala sammanhang samt kunna leka med andra barn. Den slutsats 

som kan dras utifrån detta är att ett barn har vissa möjligheter till en ”normal” vardag, även 

då de bor på kvinnojourer. I en av de undersökta kvinnojourerna fick barnen dock inte gå till 

skolan. Ett hinder som identifierades var att personalens utbildningsnivå och kompetens inte 

var tillräcklig för att de skulle kunna erbjuda barnen denna möjlighet. 

 
 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har byggt på en kvalitativ metod där sex intervjuer med personal från 

kvinnojourer har genomförts, varav fem intervjuer tog plats på intervjupersonernas 
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arbetsplats och en telefonintervju genomfördes. Urvalet av studien baserades på de 

kommuner som har kvinnojourer. Resultatet av studien visar att alla kvinnojourer har olika 

arbetssätt med gällande barn som har bevittnat våld i hemmet. Under studiens gång har det 

framkommit vid flera tillfällen på en entydig bild från fem av kvinnojourerna att de arbetar 

med barnen som kommer till jouren med deras mor. Vid den femte och sjätte intervjun med 

personalen från kvinnojouren utvecklades det en tendens till mättnad hos författarna. Detta 

på grund av att intervjupersonerna bekräftade det de andra intervjupersonerna hade berättat 

om i deras arbete med barn som har bevittnat våld. Dock saknades denna entydiga bild hos 

en av intervjupersonerna, då jouren inte arbetade med barnen på samma sätt som de 

resterande jourerna gjorde. Författarna borde ha intervjuat flera kvinnojourer för att få en 

mer tydlig och mättad bild av forskningsområdet som går att jämföras med det Bryman 

(2011) förklarar om ett överförbart resultat. 

Uppsatsförfattarna har tillämpat de forskningsetiska aspekterna under studiens gång och det 

har inte framkommit några forskningsetiska problem. Intervjupersonerna var informerade 

angående deras rättigheter vid deltagandet av intervjuerna. Det var klart etablerat att 

intervjupersonernas samtycke är av oerhört stark vikt och att de kan avgå från att delta i 

intervjuerna om de ångrar sig. Intervjupersonernas svar är informations skyddat vilket 

innebär att den information som framkommer under intervjuerna enbart kommer att 

användas för studiens syfte och att obehöriga ej kommer att ha tillgång till informationen. 

Intervjupersonerna blev informerade om att de hade rättigheten att ta del av den information 

som kom fram om det var något som de ville göra. De etiska principerna som Bryman (2011) 

berättar om hade en stor påverkan på utformandet av intervjustudien eftersom att 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var något 

som var noga informerat till intervjupersonerna. Bryman (2011) syftar på att det är viktigt att 

informera intervjupersonerna om deras etiska rättigheter i deltagandet av studien. 

Författarna anonymiserade intervjupersonerna och gav de fiktiva namn med syftet att 

behålla deras identiteter sekretessbelagt. 

I kvalitativa studier är överförbarhet och pålitlighet två centrala begrepp. Materialet som 

samlas in bedöms via dessa begrepp. Överförbarhet handlar om att döma det i tillämpligt 

begrepp, medan pålitligheten handlar om att döma hur pålitligt studien är. Att undersöka 

pålitlighet i en kvalitativ undersökning innebär att intervjupersonernas svar kan skifta 

beroende på deras humör. Under en av intervjuerna uppstod ett tekniskt problem med 

inspelningen. Vid försök att åtgärda problemet märkte författarna att detta påverkade 

intervjupersonens humör då personen kände sig stressad och började ändra sin röst, detta 

upplevdes som ett störningsmoment för både författarna och intervjupersonen. Med detta 

avses att trovärdigheten noga bör kontrolleras ur informanternas sammanhang och dömas 

ihop med överförbarheten (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) är överförbarhet utsträckningen i vilket resultat skulle kunna dra 

allmänna slutsatser till andra förhållanden och platser. Eftersom kvinnojourernas arbete är 

med barn som bevittnat våld blir det tydligt i resultatet att detta inte kan vara den enda 

förklaringen till varför kvinnojourernas arbetssätt ser olika ut, man kan inte renodla 

resultatet till andra lägen och platser. När det gäller tillförlitligheten i undersökningen ska 

studien överensstämma med verkligheten för att den ska vara giltig. Forskningsbakgrunden i 

undersökningen förstärker resultatet då den bekräftar att empirin är korrekt med 

forskningen, detta ger undersökningen tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
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Det författarna inte lyckades få svar på var från en av kvinnojouren där Anna arbetade, detta 

anser författarna vara en begränsning. I Annas jour arbetade de inte med barn som har 

bevittnat våld i hemmet, utan fokus ligger på modern. Författarna anser att detta kan ha 

påverkat resultatet. Resultat saknar ett perspektiv från Annas jour då författarna inte fick alla 

svar på de frågor som intervjuguiden innefattade. Det författarna kunde ha gjort annorlunda 

är att intervjua fler kvinnojourer, men på grund av tidsbrist hann författarna inte med det. 

Författarna antog att alla kvinnojourer arbetar med de barn som kommer till dem, men detta 

visade sig vara felaktigt. Personalens ålder och erfarenhet hade dock ingen betydelse gällande 

hur/om man erbjöd hjälp till de utsatta barnen. Det var däremot deras kompetens och 

utbildningsnivå som hade stor betydelse gällande om man erbjöd insatser till barn eller inte. 

Några frågor som ställdes visade sig inte vara relevanta för studiens syfte och frågeställning, 

exempelvis frågor angående ifall kvinnojourerna arbetar utifrån FN:s barnkonvention. De 

övriga intervjufrågorna gav dock tillräcklig information för att frågeställningarna skulle 

kunna besvaras. Under bearbetningen samt transkriberingen av materialet framkom olika 

mönster och teman, vilket innebar att det blev enklare att koppla resultatet till tidigare 

forskning samt till olika teorier. En ostrukturerad intervju skulle kunna vara en lämplig 

metod för arbetet. Enligt Bryman (2011) kan en ostrukturerad intervju leda till att ett 

avslappnat och intressant samtal äger rum. 

  

Författarna skickade intervjufrågorna en dag innan intervjutillfället till deltagarna. Detta 

gjordes då deltagarna krävde det. Författarna anser att detta var något som påverkade 

resultatet positivt, då deltagarna var pålästa och bekanta med intervjufrågorna. Detta ledde 

till att författarna fick utförligare svar som även ledde till att det blev en öppen diskussion 

mellan deltagarna och författarna. När uppsatsämnet valdes hade författarna tankar om hur 

kvinnojourer arbetar med barn som har bevittnat våld. Författarnas förförståelse var att alla 

kvinnojourer som är med i studien jobbar med barn som kommer till deras jourer. 

Författarna upplever att denna förförståelse inte har påverkat uppsatsens resultat då 

författarna har varit objektiva. 

6.3 Slutsats  

En slutsats som kan dras utifrån intervjuerna är att fem av sex kvinnojourer arbetar med 

trappan-modellen när de arbetar med barn som har bevittnat våld i nära relationer som en 

behandlingsmetod vid stödsamtal med barnen. Vissa kvinnojourer arbetar inte heller med 

barn överhuvudtaget. Detta på grund av att verksamheten har brist på personalresurser samt 

kunskaper om att arbeta med barn som har bevittnat våld i hemmet. 

  

Samtliga kvinnojourer samarbetade dock med andra organisationer som ordnar olika typer 

av aktiviteter för barnen. Kvinnojourerna hade även ett gott samarbete med socialtjänsten 

och socialnämnden och kvinnojourer har ett ansvar att uppmärksamma socialnämnden när 

modern kommer till dem med ett barn. Kvinnojouren meddelar då socialnämnden att barnet 

kan vara i behov av stöd och skydd. Den information som framkom i undersökningen var 

tillräcklig för att väl kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien. 
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6.4     Förslag till vidare forskning 

  

Under intervjuerna uppstod frågor gällande hur barn som bevittnat våld i hemmet och bor på 

kvinnojourer där personalen saknar kompetens och rätt utbildning påverkas av att de inte 

erbjuds stöd eller hjälp. De flesta kvinnojourer arbetar aktivt med denna fråga medan en av 

dem inte alls arbetar med barn som har bevittnat våld i hemmet. Att dessa resurser hos vissa 

kvinnojourer saknas innebär att barnen blir dubbelt utsatta, först som inblandade vittnen 

och sedan på grund av att inte kunna få hjälp att bearbeta det som de har sett och upplevt. 

Det vore därför av stor vikt att detta undersöks vidare för att kunna påvisa betydelsen av att 

barn i kvinnojourer blir erbjudna hjälp och stöd av utbildad personal. Under sökandet av 

tidigare forskning om barn på kvinnojourer som bevittnat våld i hemmet framkom det att det 

fanns en del forskning gällande samkönade relationer. Detta är därför ett forskningsfält som 

skulle kunna undersökas närmare. En annan intressant tanke som väckts under arbetet med 

denna studie var hur kvinnojourer arbetade för att förstärka modern i hennes roll som 

förälder. Detta kan ha stor betydelse både för mödrarnas och barnens framtid, och det är 

därför av stor vikt att forska vidare om det. Kvinnojourernas arbete med mödrarna har en 

självklar koppling till barnet, och i studien framkom det att man arbetade ganska mycket 

med att stärka modern i henne föräldraroll för att hon skulle kunna finnas där känslomässigt 

för barnet. Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att hjälpa modern för att hon ska 

kunna ta föräldraansvar för barnet och ge barnet en bra framtid. Detta är något som 

författarna kommer att beakta gällande vidare framtida forskning. 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Vi heter Nuhad Bari och Rahela Maulud och vi är studenter på̊ socionomprogrammet vid 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi skriver till er är för att vi ska skriva vår C-uppsats om 

barn som har bevittnat våld i nära relationer. Vi vill börja med att tacka er för att ni valt att 

ställa upp för intervjuer till vår C-uppsats. Med detta brev vill vi göra vårt syfte med 

uppsatsen tydlig för er.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på kvinnojourer arbetar med 

våldsutsatta kvinnor med barn för att kunna identifiera barnets behov av stöd och hjälp.  

 

Vi behandlar alla uppgifter du lämnar till oss strikt konfidentiellt. Vi som arbetar med 

uppsatsen har tystnadsplikt. Inga uppgifter om enskilda personer presenteras, sprids eller 

publiceras.  

 

Har ni frågor runt detta arbete kontakta: 

 Nuhad.bari1@gmail.com  

Rahelamaulud@hotmail.com  

Mälardalens högskola 

 

Stort tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar,  

Nuhad och Rahela 
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BILAGA B: INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrund                                                                   

Hur gammal är du?                                                                                               

Hur länge har du jobbat här? 

Vilka yrkeserfarenheter/utbildning har du?                                           

Hur många ideella och anställda jobbar här? 

Hur ser ert arbete ut här på kvinnojouren? 

Finns det några kunskaper som du tycker är viktigt att ha med sig när man arbetar på 

kvinnojouren?  

Barn på kvinnojouren 

Hur ser en vanlig dag ut för barnen på jouren?  

Har jouren utrymmen för aktiviteter och lek för barn? 

Går barnen som kommer till jouren i skolan? 

Är kvinnojouren anpassad för barnen som kommer?  

Har kvinnojouren samverkan med andra organisationer?  

Hur kan ett barn påverkas av att ha vittnat till våld i hemmet/nära relationer? 

Barnperspektivet                                                                                                                   

Använder ni på jouren ett barnperspektiv när ni arbetar med barn?  

Vad har ett barnperspektiv för betydelse för dig?                     

                                                      

På vilket sätt arbetar ni med ett barn som har bevittnat våld i hemmet?                             

Hur ser ett barns relation ut till den våldsutövande föräldern?                    

                           

Får ett barn träffa sina föräldrar i jouren? Om ja, hur går det tillväga? 

Kvinnojourens arbetssätt                                                                                 

Hur det går till från att en kvinna och hennes barn kommer till kvinnojouren till att de 

lämnar kvinnojouren? 

Har ni på kvinnojouren någon policy eller riktlinjer som ni arbetar med när ni arbetar med 

ett barn? 

Vilka insatser och teorier erbjuder kvinnojouren till ett barn? 

Vilka hinder och möjligheter i arbetet med barn identifierar kvinnojouren?
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