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UTVÄRDERING AV BARNVERKSAMHETEN PÅ KVINNOHUSET I ÖREBRO  
Kvinnohuset är en ideell förening i Örebro som 1981 startades i solidaritet med kvinnor och 

barn som är i behov av skyddat boende. Vid samma tillfälle kan åtta kvinnor och deras barn 

bo på Kvinnohuset. Kvinnohuset är fortfarande efter mer än 30 år ett skyddat boende som 

drivs av en ideell förening. Arbetet med de mest utsatta kvinnorna och barnen i samhället 

genomförs av anställd personal och volontärer – alla kvinnor. Finansieringen av de anställda 

sker huvudsakligen med ettåriga anslag från stat och kommun. Detta är en utvärdering som 

beställts av Kvinnohuset i Örebro av den barnverksamhet som bedrivs på Kvinnohuset. 

   Rapporten innehåller en kartläggning av vilka barn som bor på Kvinnohuset och en 

utvärdering av barnverksamheten. Vi beskriver både ett barnperspektiv och barnens 

perspektiv på livet i det skyddade boendet. Men vi beskriver delvis även ett 

mammaperspektiv och kvinnoperspektiv på livet i skyddat boende. Det är en komplex bild av 

utsattheten och skyddet för både barn och kvinnor som framträder i rapporten.  

    Vi vill tacka de barn, mammor, volontärer, personal och styrelsemedlemmar som gjort det 

möjligt för oss att ta del av vardagen på Kvinnohuset. Till barnen och mammorna vill vi 

framföra ett särskilt tack för att ni velat dela med er av era upplevelser både före, under tiden 

och ibland också efter vistelsen i det skyddade boendet. 

SYFTE 
Syftet med utvärderingen är att fördjupa kunskapen om barns livssituation när de tillsammans 

med sin mamma flyttat in i ett skyddat boende och om den barnverksamhet som sker på 

Kvinnohuset i Örebro synliggör och tillgodoser barnens rättigheter och behov. Vi kommer 

även att undersöka hur mammor som har sina barn i skyddat boende upplever barnens och sin 

egen situation där. 

    Utvärderingen, som kommer att ske utifrån FN:s konvention om barns rättigheter var 

planerad som en lärande utvärdering för att utveckla vetenskapligt hållbar kunskap om 

barnverksamheten på Kvinnohuset, att ge underlag för förbättringsåtgärder och ett individuellt 

och organisatoriskt lärande (se Ellström, 2009). Utvärderingen har genomförts under 

pågående verksamhet s.k. ’on-going evaluation’ (Delander & Månsson, 2009) med syfte att 

utvärdera pågående aktivitet. Den har utförts i samverkan med verksamheten, men inte haft 

karaktären av aktionsforskning eller att ansvariga haft någon styrande funktion. Utvärderingen 

har dock i begränsad utsträckning genomförts som en cyklisk process även om 

frågeställningar diskuterats under tiden utvärderingen pågått t.ex. kulturella frågors betydelse 

i verksamheten, systematisk statistik av mer detaljerad karaktär, strukturerade anteckningar. 

Resultat har inte kontinuerligt kunnat återföras då det har tagit betydligt längre tid än planerat 

att få tillgång till empiriskt underlag för utvärderingen.  

Frågeställningar 
De frågeställningarna vi i rapporten kommer att försöka besvara är 

 

 Vilka barn och hur många barn har bott på kvinnohuset under olika tidsperioder? 

 Hur kan hotbilden se ut för olika barn? 

 Hur ser en vanlig dag i skyddat boende ut för barnet, fortsätter barnet att gå i 

förskola/skola? 

 Hur ser Kvinnohusets barnverksamhet ut idag och vilka förändringar har skett sedan 

mitten på 2000-talet?  

 Får barn på kvinnohuset det stöd de behöver emotionellt, socialt och rättsligt? 

 Hur värderar barn och mammor de insatser som görs? 
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 Vilken roll har volontärer respektive personal i relation till barnen och deras 

mammor?  

Vid tidigare eller pågående studier har i stor utsträckning fokus lagts vid det trauma som 

våldet i nära relationer innebär, samt vilka stödjande och hjälpande resurser som finns att 

tillgå vid kris- och traumabearbetning (Broberg, m.fl. 2011). Den här utvärderingen kommer 

att ha ett bredare socialt perspektiv på livet för barnen under tiden på Kvinnohuset. 

METOD 

Utvärderingens design 
Utvärderingen har en grundläggande utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s 

konvention om barns rättigheter, men också andra teorier.  Metodvalet är mångdimensionellt 

och innehåller intervjuer, observationer, teckningar samt granskning av dokument men 

innehåller även sammanställning av statistik om barn och mammor i skyddat boende som 

drivs av ideella föreningar i riket och i Örebro. Statistiken från Kvinnohuset i Örebro har 

tagits fram särskilt för den här utvärderingen och är mer detaljerad än den statistik som 

tidigare funnits. Kreativt material i form av teckningar, ett kortspel om barns rättigheter 

(Eurochild, 2011) och bilder på ansikten med olika emotionella uttryck har använts i 

intervjuerna med barnen (Wilén, 2010).   

Undersökningsgrupp 
Intervjuerna har varit tematiska och alla intervjuer har genomförts utifrån samma teman. 

Intervjuer med barn, mammor, personal och volontärer har skett genom ett urval, där 

respondenter tillfrågats om sitt intresse att medverka i en vetenskaplig studie. Förmedling av 

respondenter för att genomföra studien skedde via personal på Kvinnohuset i Örebro. 

Intervjuer har genomförts med fyra barn, fem mödrar, en husmor, två barnpedagoger, två 

kuratorer samt två volontärer. En intervju genomfördes intervjun med stöd av tolk.  

   Två små barn 1-2 år har vi avstått från att försöka intervjua men de finns indirekt med i 

resultatet genom kvinnornas intervjuer och för ett av dem genom observation. En 

barnpedagog har intervjuats vid fyra olika tillfällen. Sammanlagt har 19 intervjuer 

genomförts. Samtliga intervjuer har spelats in.  De har senare transkriberats och kodats.  

    Statistiska underlag från SKR och Roks har samlats in och uppgifterna sammanställts. Ny 

detaljerad statistik för år 2011 från Kvinnohuset i Örebro har begärts och sammanställts av 

föreståndaren
1
. Den detaljerade statistiken gäller dock inte för alla 48 barn som under år 2011 

bott på Kvinnohuset utan för 41 barn och inte för 25 mammor utan 22 (se tabell 1, 2,3 o 4). 

Det stämmer inte heller helt med de uppgifter för samma tid som presenterats i Kvinnohusets 

verksamhetsberättelse. Bortfallet kan uppfattas som slumpmässigt då det berott på att 

barnen/mammorna inte hittats vid en första genomgång och att arbetsanteckningarna sedan 

inte funnits kvar.  Samtidigt har det på Kvinnohuset bott 16 kvinnor som inte har barn. 

Uppgifter från dem ingår inte i statistiken. Det finns detaljerade uppgifter från 84 procent av 

barnen och 88 procent av mammorna som bott på Kvinnohuset under år 2011.  Observation 

av barnets vardag på Kvinnohuset har skett vid två tillfällen.  

    Utvärderingen har i viss utsträckning genomförts som en cyklisk process med diskussion 

under tiden utvärderingen pågått t.ex. om kulturella frågor, barnens perspektiv/barnperspektiv 

m.m. Det har dock tagit betydligt längre tid än planerat att få empiriskt underlag för studien 

och kontakt med intervjupersoner samt underlag för en sammanställning om de aktuella 

                                                 
11

 Vi tackar Voukko Erman, Kvinnohuset Örebro för hjälp med att ta fram ny och betydligt mer detaljerad statistik än vad som tidigare år 

funnits över de barn och kvinnor Kvinnohuset under år 2011 haft kontakt med. Det har gällt deras bakgrund, nationalitet, sociala 

situation/skola/förskola, vilket våld de varit utsatta för samt vilka externa kontakter Kvinnohuset bistått med.  
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barnen/mammorna för år 2011. Den ”gatekeeping” (se Clark, 2010; Östberg, 2010) vi som 

utvärderare möttes av kan ha sin grund i den otrygghet en pågående omorganisation skapade, 

men också i att behovet av integritetsskydd för de individer som finns på det skyddade 

boendet förts över till att också ha gällt att skydda verksamheten. 

    Analysen av intervjuerna har skett genom att vi läst de utskrivna intervjuerna många 

gånger, diskuterat analysen med varandra och återvänt till det utskrivna materialet. En 

sammanställning har skett av uppgifterna om gruppen av barn för att ge en bakgrund till 

situationen för barnen på Kvinnohuset. 

Etiska överväganden  
Inledningsvis genomfördes och godkändes projektet av Regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala (Dnr 2011/111). Detta skedde då studien rör ett personligt och känsligt område, men 

också för att ambitionen med utvärderingen var att vi ville vinna ny kunskap (se Ellström, 

2009). 

     Anteckningar och ljudupptagningar från deltagande observationer under vistelsetiden i 

Kvinnohuset har hanterats konfidentiellt. Allt insamlat material förvaras på Mälardalens 

högskola i utrymme där det skyddas för obehöriga. Samtliga deltagare både barn och vuxna 

har informerats om sin rätt att avbryta sin medverkan. Om samtalen skulle leda till någon 

form av reaktion i efterhand har information vid intervjutillfället getts om vart de skall vända 

sig vid behov. Samtidigt har personal känt till att intervjuer genomförts och kunnat ge stöd om 

så behövts till de mammor och barn som intervjuats. Personalen har inte haft tillgång till de 

intervjuer som genomförts utan enbart den anonymiserade version som presenteras i 

rapporter. I de fall intervjupersonen inte behärskat svenska språket har professionell tolk 

använts. 

Barnverksamheten på Kvinnohuset i Örebro - uppkomst och innehåll  
År 2005 ansökte Kvinnohuset i Örebro om projektmedel hos Länsstyrelsen för att utveckla 

Barnverksamheten. Ansökan grundade sig på den lagstiftning som tydliggjorde barnen som 

brottsoffer enligt Brottsskadelagen § 4a, där barn som bevittnar våld i nära relationer skall 

betraktas som ett brottsoffer. I denna ansökan beviljades medel för att finansiera två 

heltidstjänster. 2006 anställdes två fritidspedagoger, varav en av dessa hade en 

vidareutbildning inom specialpedagogik. Tjänsterna specialiserades på de yngre barnen och 

skolbarnen som vistas eller har vistats på Kvinnohuset. Barnverksamheten har därefter 

finansierats varje år med nya projektmedel via Länsstyrelsen. Kvinnohuset har en ny 

organisation från 1 maj 2011 där två heltidstjänster i Barnverksamheten dragits ner till en- och 

en halv tjänst.  Samtidigt framgår att en av barnpedagogtjänsterna under flera år periodvis 

varit vakant på grund av långtidssjukskrivning på obestämd tid. För att kompensera behovet 

av resurser i barnverksamheten har olika tillfälliga lösningar hittats. Tidvis har en av 

volontärerna varit ett stöd. Även samordningen av volontärernas arbetsinsatser har under 

våren 2011 varit bristfällig. Sedan 1 maj 2011 finns en samordnings- och stödfunktion för att 

integrera personalens och volontärernas arbete. 

     Barnverksamheten har byggts upp sedan 2006, det vill säga under fem års tid. En av 

barnpedagogerna har arbetat kontinuerligt med barnverksamheten på Kvinnohuset och 

utvecklat barnverksamheten i samverkan med omgivningen. Inledningsvis var uppdraget att 

se barnen och stötta dem i deras livssituation. Detta skedde utifrån lek. Barnverksamheten 

utformades och hade inledningsvis karaktär av daghem- och fritidsverksamhet. 

Barnpedagogerna vidareutbildade sig genom Rädda Barnen, Trappan - modellen för att 

kunna genomföra mer strukturerade och bearbetande samtal med barnen. Efter denna 

utbildning har mer fokus lagts på de enskilda samtalen. Detta gjordes inledningsvis trevande 

med en barngrupp på fyra barn. Samtidigt fortsatte verksamheten att ha ett innehåll och en 

struktur likt barnomsorg med öppenhet och bearbetning genom lek. Tanken är att genom 
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trygghet i leken och i gruppen kommer upplevda erfarenheter fram i den dagliga 

barnverksamheten.  

      Trappan - modellen består av 3-8 individuella krisbearbetande samtal som fokuserar på 

att hjälpa barnen att berätta om våldshändelserna (se Källström Cater, 2009). Innan och efter 

samtalen med barnet hålls samtal med en eller om möjligt båda föräldrarna. En utvärdering 

av trappan-samtal visar att de kan förbättra barnens allmänna psykiska hälsa och 

livssituation. Posttraumatiska besvär kan lindras. 
  

Barnet får hjälp att förstå vad som händer när man är med om 

traumatiska händelser och får kunskaper om vanliga reaktioner.  

   3. Kunskap 

Tillsammans med barnet återskapas den verkliga händelsen med hjälp av   

                                                          barnets berättelse och tillgänglig fakta.   

  2. Rekonstruktion 

Träffa barnet flera gånger eftersom barnet kan ha svårt att minnas smärtsamma upplevelser. Barnet kan behöva gå steg för 

steg. Skapa förutsättningar för en bra kontakt mellan dig och barnet.  

1. Kontakt 

 

Figur 1. Trappan - modellen, illustration av steg i processen.  

 

Utöver samtal med barnet sker också parallella samtal med barnets mamma i syfte att få en 

bild över vad som har hänt och var barnet har befunnit sig vid den aktuella traumatiska 

händelsen (Arnell & Ekbom, 1999). På Kvinnohuset i Örebro har en egen alternativ version 

av Trappan - modellen utvecklats som mer fokuserat på här och nu situationen än på 

berättelser om tidigare inträffade våldshändelser. Personalen har inte bedrivit behandling utan 

deras insatser har haft stödjande karaktär.  

     En annan metod barnpedagogerna på Kvinnohuset utbildats i är en metod med namnet 

Lekarbete. I metoden är barnets lek i centrum. Leken ses som kärnan för barnets utveckling. 

Lekarbete är en metod som används för stödjande arbete med de mindre barnen. Lekarbete 

som pedagogisk metod avser att stödja barnets förmåga att leka och att genom leken utveckla 

olika färdigheter och stärka barnets självkänsla. Metoden följer ett strukturerat mönster som 

utgörs av rutiner som barnet kan uppfatta och förhålla sig till. Mötet mellan barnet och 

pedagogen sker genom tydliga ramar i syfte att skapa trygghet för barnet genom en bestämd 

dag, tid och plats. Den vuxne deltar antingen som intresserad observatör av barnets lek eller 

som barnets lekpartner via barnets initiativ, det vill säga barnet bjuder in den vuxne i leken. 

Lekarbete (2012) sker 30 minuter en dag i veckan och varierar efter barnets behov.  

      Trappan-samtal såväl som lekarbete är arbetsmodeller barnpedagogerna på Kvinnohuset i 

Örebro använder sig av. En av barnpedagogerna har utbildning i båda metoderna medan den 

andre som sedan våren 2012 arbetar som barnpedagog bara har utbildning i metoden för 

lekarbete. De två metoderna vänder sig till delvis olika åldersgrupper där lekarbete riktar sig 

mer till yngre barn och trappan-samtal även för skolbarn. I de enskilda samtalen med barnen 

beskriver en barnpedagog att hon arbetar mycket med oro, rädslor och känslor som uppstår i 

vardagen som är en följd av det barnen upplever eller har upplevt, exempelvis när barnet står 

och väntar på skolskjutsen. I samtalen med barnen framgår vad barnen tänker och känner även 

när barnet är arg eller rädd. I trappan-samtal på Kvinnohuset i Örebro finns fokus på här och 

nu. Genom att anpassa sig till varje barns individuella behov blir stödet mer flexibelt än enligt 

den ursprungliga Trappan - modellen menar barnpedagogen och kan därför också bli mer 

utdraget i tid än att omfatta tre till åtta tillfällen. Barnpedagogen relaterar även sitt arbete till 

Trygghetsvisionen i Örebro som syftar till att barn har rätt till skolgång och känsla av 

trygghet. Barnpedagogen menar att de även försökt integrera FN:s konvention om barns 

rättigheter i verksamheten och speciellt då artikel 12.  

     Trappan - modellen har i Örebro alltså inte använts enligt den ursprungliga 

krisbearbetande modellen utan förändrats till allmänt stödjande modell med fokus på barnets 
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här och nu situation. Arbetsmodellen kallas i fortsättningen för Örebro-modellen. Lekarbets 

metoden är den barnpedagogerna i Örebro nu framförallt övergått till att arbeta med för de 

yngre barnen. Handledning för barnpedagogerna finns enbart knutet till den pågående 

utbildningen i Lekarbete och alltså inte som en del i verksamheten.  

      Barnen kan på Kvinnohuset få stöd av barnpedagogerna. Det kan ha en formaliserad form 

enligt Örebro-modellen eller som Lekarbete, men någon behandling av kris eller trauma 

erbjuds barnen inte.  Det görs inte heller någon bedömning av om barnet kan vara i behov av 

längre tids stöd t.ex. även efter att barnet flyttat ut från Kvinnohuset. Tidigare fanns en 

möjlighet till stöd i grupp efter utflyttning, men den verksamheten har tillsvidare upphört. 

Den kommer eventuellt att återupptas. De barn som är i behov av behandling, inte bara stöd, 

får alltså ingen behandling vilket också en av de intervjuade mammorna ger stark kritik för.  

Sammanfattande reflektion över situationen för fyra barn som intervjuats   
Alla fyra barn som vi har intervjuat tycker att det känns bra att prata med barnpedagogen. De 

är medvetna om att de träffar en personal som är barnpedagog och de vet var 

barnverksamheten bedrivs. Centralt för barnen är att de får leka och pyssla. Ett barn beskriver 

sitt Lekarbete tillsammans med barnpedagogen som att hon leker med barnpedagogen, men 

pratar inte. Barnen kan oavsett ålder inte återge vad samtalen med barnpedagogen handlar 

om. Tre av fyra barn kunde inte heller förklara av vilken orsak de bodde på Kvinnohuset. 

Däremot kan några av barnen berätta om pappans aggressivitet.  

     Alla barn vi har intervjuat tycker det är roligt med olika aktiviteter och särskilt när de sker 

utanför Kvinnohuset tillsammans med volontärer eller personal. Barnen som flyttat beskriver 

att de i början saknade Kvinnohuset och de barn som bor där sedan någon tid tillbaka 

beskriver det som hemma. Det som beskrivs i barnens egna berättelser eller mammornas om 

hur barnen mår är reaktioner som liknande de som är beskrivna i Michel m.fl. (2010) 

kategorisering av hur barns reaktioner på trauman kan ta sig uttryck. Det som berättas eller 

som vi själva kunnat observera är till exempel plötsliga humörsvängningar, ökad klängighet, 

förskole-/skolproblem i form av att inte vilja eller kunna gå till förskola/skola, förnekande av 

känslor, ledsenhet, isolering, tillbakadragenhet, rädsla, ångest, oro m.m. Det kan hos barnen 

finnas en medvetenhet om den egna pappans aggressivitet och villkoren i det skyddade 

boendet, men det är inte alla barn som förstår varför de befinner sig på Kvinnohuset. 

Exempelvis kan det vara så att barn som lever i familjer med ett överhängande 

kidnappningshot på grund av en hedersproblematik kan ha svårare att förstå behovet av det 

skyddade boendet. De yngre barnen vill ibland hellre vara på Kvinnohuset än på förskolan. 

De vill vara nära mamma. Ett av barnen, som haft plats på förskola, men inte velat gå dit 

beskriver hur svårt det är att andas när hon är på förskolan något som kan tolkas som att hon 

upplever rädsla och ångest när hon är där. Hon har en tillbakadragenhet, rädsla, ångest och 

kan känna en oro när inte mamma finns i hennes närhet. Samma aktiviteter på Kvinnohuset 

beskrivs av barnet som roliga. Tryggheten för barnet på den nya förskolan är inte lika stor 

som på Kvinnohuset eller på den gamla förskolan. Förskolebarnen som intervjuats beskriver 

att de vill leka och samtidigt vara nära mamma dvs. inte gå på förskolan däremot gärna göra 

aktiviteter tillsammans med volontärer eller personal. 

     Med stöd av intervjuerna från barnen och mammorna (som beskrivs senare i texten) 

framgår att barnverksamheten på Kvinnohuset består av organiserade av viss sysselsättning 

för barnen samt enstaka samtal eller lekarbete en gång i veckan. Barnen uppskattar de 

gemensamma utflykterna och andra aktiviteter tillsammans med volontärer och 

barnpedagoger. Barnen leker också mycket med varandra och uppskattar det, men de blir 

också ofta osams. Något som även det stämmer väl överens med Michels m.fl. beskrivning 

där humörsvängning och aggressionsutbrott ingår. Barnen har funnits och finns i en otrygg 

situation som kräver skyddat boende. Detta visar de i sin lek och sitt deltagande utanför 
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Kvinnohuset. Kvinnohuset är en förhållandevis trygg miljö, men också en miljö där barnens 

rörelsefrihet är begränsad. De kan inte gå ut och leka särskilt ofta, de får sällan eller aldrig 

besök av jämnåriga och kan inte själva besöka dem. Volontärernas aktiviteter med barnen 

både inom och utanför Kvinnohuset är sådant barnen minns och berättar om. För de äldre 

barnen är det ett problem att de inte kan gå i skolan. Barnet kan själv vara utsatt för t.ex. 

allvarliga hot om kidnappning. Isoleringen på Kvinnohuset med begränsad hemundervisning 

leder till att de kunskapsmässigt hamna efter klasskamraterna, men också i ett socialt 

utanförskap. Barnet kan även då det börjat gå i skolan välja att hålla det hemligt för 

jämnåriga de umgås med att de bor på Kvinnohuset. Det är något de skäms för. För de äldre 

barnen tycks begränsningarna i rörelsefriheten få större konsekvenser än för de yngre barnen. 

Behovet av skydd kan variera mellan olika barn och det hot de själva är utsatta för. Barnens 

berättelser visat att hot om kidnappning begränsar barnets rörelsefrihet särskilt mycket 

eftersom det är direkt riktat mot barnet. Som tidigare framgått kan det vara svårt för det 

mindre barnet att förstå kidnappningshotet och för det något äldre barnet som förstår kan det 

finnas svårighet att känslomässigt acceptera och att kunna hantera det i relation till kamrater. 

Det finns även barn som är brottsoffer genom att själva ha utsatts för fysiskt våld från pappan 

eller varit vittne till när mamman misshandlats. Ofta kan barnen vara en del i det 

psykologiska våldet med hot och kontroll som pappan utövat mot mamman och där barnet är 

en viktig ”bricka i spelet”. Över tid kan rädslan i förhållande till pappan minska något, men 

finnas kvar i form av att barnet inte vågar säga vad barnet tycker. Rädslan väcks om pappan 

till exempel blir arg på ett syskon.  För att skydda sig och hantera rädslan kan barnet isolera 

sig i ett annat rum och försöka hitta strategier för att avleda ljud och tankar.  

Sammanfattande reflektion över situationen för fem mammor som 
intervjuats  
Vid intervjuer med fem kvinnor som alla varit boende med sina barn på Kvinnohuset i Örebro 

framgår att fyra av dem utsatts för fysiskt och psykiskt våld från mannen som är pappa till 

deras barn. En kvinna av fem beskriver en bakgrund med hedersrelaterad problematik där det 

förekommer en hotbild som inneburit risk för kidnappning av barnen. Hotet har under tiden på 

Kvinnohuset framförallt riktat sig mot barnen och kommit från kvinnans släkt och inte från 

mannen eller hans släkt. Hotet är hedersrelaterat och en direkt följd av en separation från 

maken som också är pappa till hennes två barn. Hon kan träffa pappan tillsammans med 

barnen. Hotbilden ser alltså annorlunda ut för den här kvinnan och hennes barn än för de 

övriga fyra kvinnorna.  

     Samtliga fem kvinnor beskriver en social utsatthet och svårigheter att själva lösa sin egen 

och barnens sociala situation på ett säkert sätt. Fyra av de fem kvinnorna har en annan etnisk 

härkomst än svensk. Det framgår av intervjumaterialet att tre kvinnor av fem och deras barn 

har tvingats ut ur hemmet och blivit bostadslösa som följd av våldet från mannen. Maken har 

nekat kvinnan och barnen tillträde till den gemensamma bostaden. Bakomliggande 

problematik är eskalerande psykiskt- och fysiskt våld, hot om våld och i vissa fall våld som 

även riktats mot barnet. Tre av de fem kvinnorna berättar att misshandel från maken skett 

även under deras graviditeter.  

 
…..han slog mig hela tiden under graviditeten och han sparkade på min mage och jag var jätteledsen att det 

var något fel på min son. Men sedan blev han bättre efter två veckor. I början trodde vi alla att det var något 

fel ….. Och jag hade en jättesvår förlossning … de tog bara honom för navelsträngen satt fast runt hans hals 

och det var så att vi trodde han skulle dö direkt, men sedan de gick ut efter en halvtimme och jag mådde så 

dåligt att se min son så där, så jag svimmade…. så efter en halvtimme när jag pratade med mitt ex han 

började slå mig. Efter allt det där, jag glömmer aldrig och förut brukade jag inte göra någonting med det här, 

så jag larmade och skulle säga till sköterskan, han började pussa mig snälla gör inte det ”hur kan du slå 

mig??”.  
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Kvinnorna och deras barn har blivit akut bostadslösa och vänt sig till socialtjänsten där de 

etablerat eller redan haft en kontakt med handläggare på Kvinnocentrum. En av de fem 

kvinnorna har haft kontakt med Kvinnohuset genom stödsamtal under två års tid innan 

boendet aktualiserades. Stödsamtalen har bidragit till att mamman fattat beslut om att lämna 

mannen. För en av de intervjuade kvinnorna har kontakten med Kvinnohuset förmedlats av 

hennes arbetsgivare. 

     Av de fem intervjuade mammornas berättelser framgår att för fyra av dem har barnen 

bevittnat våld som riktats mot dem. I två fall framgår även att barnet har befunnit sig i 

kvinnans närhet eller i hennes famn när slag utdelats, samt att barnet kommit till fysisk skada i 

samband med våld som riktats mot mamman. I ett fall har det förekommit grov misshandel av 

kvinnan kombinerat med psykisk misshandel. Maken har upprepade gånger flyttat och lämnat 

kvinnan och barnet för förhållanden med andra kvinnor. Han har sedan återvänt. Ett barn själv 

varit utsatt för fysiskt våld från fadern och tre barn har utsatts för hot om kidnappning. 

Boendetiden i skyddat boende för de fem mammorna och deras barn har varierat från tre till 

åtta månader.  De aktuella barnen har varit i en ålder mellan två till 12 år, tre pojkar och tre 

flickor. Fem av barnen har bott på Kvinnohuset. En pojke valde att inte flytta med till 

Kvinnohuset, men flyttade till mamman när hon ordnat eget boende och lämnat Kvinnohuset. 

Samtliga kvinnor beskriver känslor av rädsla och oro inför vad som kan hända dem själva och 

barnen, och oro inför hur de skall hantera den situation som de befinner sig i. Fyra av 

kvinnorna bedrev studier då de flyttade in på Kvinnohuset. Studierna har omfattat 

universitetsstudier, kommunal vuxenutbildning eller studier för invandrare (SFI).  

     Under intervjuerna framgår att våldet funnits i familjen under längre tid. De mammor som 

har en annan etnisk bakgrund har de tillskrivet våldet en koppling till deras kulturella 

bakgrund. Två av dessa fyra mammor uppger att deras män tidigare varit gifta och har barn 

inom andra äktenskap. Fyra av de fem mammorna menar att det redan inledningsvis i 

relationen förekom hot om våld, fysiskt våld och även ett stort kontrollbehov från pappans 

sida. Kränkningar genom ord och förnedring har varit ett vardagligt inslag i kvinnornas liv.  

     Gemensamt för de fyra mammor som har en annan etnisk bakgrund är att de inte tidigare 

haft kännedom om Kvinnohuset. Deras kontakt med Kvinnohuset har förmedlats av 

arbetsgivare, advokat eller socialtjänst, där bland annat handläggare på Kvinnocentrum haft 

en central roll. 

    Fyra av fem mammor har viss kontakt med pappan i samband med umgänget kring barnen. 

De har olika arrangemang för att detta inte skall vara farligt för dem. Under vistelsetiden på 

Kvinnohuset har fyra av de fem mammorna ansökt om ensam vårdnad om barnen. I samband 

med denna process har det för mammorna aktualiserats kontakter inom Familjerätten, med 

advokater och även upprättande av umgängesplaneringar. Kontakter utanför Kvinnohuset 

består till stor del av myndighetskontakter där även boendesituationen är en central del.  

    Av intervjumaterialet framgår att våldets konsekvenser även innebär sekundära processer 

med isolering, bostadslöshet, avbrott i tidigare kontakter och relationer, sjukskrivning samt 

oro för barnens välbefinnande. Alla de kvinnor som intervjuats har uppgett att de sjukskrivits 

under tiden på Kvinnohuset. Det har inneburit uppehåll i studier och/eller arbete. De kvinnor 

som har en annan etnisk bakgrund har varierade kunskaper i svenska språket. För dem 

tillkommer en ökad problematik som rör kunskap om svenska samhällssystemet och social 

etablering då de tidigare, precis som svenska kvinnor utsatta för våld av mannen, ofta varit 

hårt kontrollerade av mannen och haft begränsade möjligheter till delaktighet i samhället och 

det sociala livet utanför hemmet.  Kvinnorna i den här studien beskriver alltså på liknande sätt 

som de 23 kvinnor som intervjuats i Weinehall och Jonssons studie (2009) en social utsatthet 

och oro för barnen. De har också tidigare levt i en social isolering till hemmet och mannen. 

Tiden i det skyddade boendet innebär även det en social isolering, men på ett annat sätt och 

från helt skilda utgångspunkter. Isoleringen i det skyddade boendet på Kvinnohuset är för att 
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skyddas från våld medan den tidigare isoleringen varit en central del i utövandet av våld. 

Personalen på Kvinnohuset bistår med kunskap om det svenska samhället och stöd i att finna 

handlingsvägar för att lösa sociala problem och annat. Kvinnorna kan etablera tillfälliga eller 

bestående vänskapsrelationer med varandra. 

Barn och mammor på Kvinnohuset i Örebro  
Varje år har det mellan 2007 och 2011 på Kvinnohuset i Örebro bott fler barn än kvinnor. Det 

har varierat mellan 37 – 65 barn som bott på Kvinnohuset per år. 

 

Tabell 1 Antal barn och kvinnor som bott på Kvinnohuset i Örebro 

År Barn Kvinnor Totalt 

2007 65 54 119 

2008 37 36 73 

2009 40 34 74 

2010 37 31 68 

2011 48 41 89 

 

År 2011 var det 25 mammor och 16 kvinnor utan barn som bodde på Kvinnohuset i Örebro. 

Samtidigt bodde 48 barn på Kvinnohuset.  Sedan 2007 och eventuellt längre tid tillbaka har 

Kvinnohuset i Örebro tagit emot fler barn än kvinnor. Det är inte i överensstämmelse med 

Roks övriga boenden där det tvärtom under tiden 2006 – 2010 sammanlagt bott fler kvinnor 

än barn. Detta kan tolkas som att Kvinnohuset i Örebro av tradition har en öppenhet för att ta 

emot barn och vid det här laget också lång erfarenhet.  

 

Tabell 2 

Barn på kvinnohuset i Örebro under 2011  

 Barnets ålder  

 0-1 år 1-6 år 7-18 år  Totalt 

Antal 1 22 25 48 

 

 

Nästan alla barnen (n41) är födda i Sverige medan många av föräldrarna kommer från olika 

andra länder. 

 

Tabell 3 Föräldrarnas hemland 

 Mamma och 

pappa från 

Sverige 

Mamma och 

pappa från 

annat land 

(samma land) 

Mamma och 

pappa från 

olika länder 

Okänt  Totalt 

 Barn 17 17 11 3 48 

 

Sverige är idag ett invandringsland och barn födda i Sverige med en eller två utrikes födda 

föräldrar är en växande grupp barn (Demografiska rapporter 2010). Det finns tre gånger så 

många barn idag som har en eller båda föräldrarna födda i ett annat land än Sverige jämfört 

med hur det var på 1970-talet. 

     Elva av de 25 kvinnorna i den här studien är av svensk nationalitet medan 14 är av annan 

nationalitet. Nio av dem uppger att deras män är av svensk nationalitet. Det har alltså under 

2011 varit fler kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk i det skyddade boendet i 

Örebro. En fjärdedel av paren hade sinsemellan olika kulturell bakgrund. 

     Socialtjänsten har förmedlat kontakten med Kvinnohuset för 20 kvinnor av 25. Övriga fem 

kvinnor har själva kontaktat Kvinnohuset. Det är alltså huvudsakligen den kommunala 
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socialtjänsten som själva har det yttersta ansvaret för barn som förmedlar kontakten med 

Kvinnohuset. 

     Mer omfattande statistiskt underlag än tidigare har tagits fram för den aktuella studien 

avseende år 2011. I fortsättningen kommer vi bara att rapportera situationen för 41 av de 48 

barnen och 22 av de 25 mammorna eftersom det inte finns detaljerad statistik för fler.  

Tolkningen av resultaten får därför tas med viss reservation. 

Barn och mammor utsatta för våld2 
Tolv procent (n5 av 41 barn) har själva varit utsatta för direkt våld från pappan och tolv 

procent (n5 av 41 barn) har varit utsatta för våld/hot från annan närstående dvs. en fjärdedel 

av barnen har själva varit utsatta för direkt våld. Åttioåtta procent av barnen (n36 av 41 barn) 

har bevittnat våld från pappa mot mamma. Sjutton procent av barnen (n7 av 41 barn) har varit 

vittne till våld mot mamma/barn från annan närstående. Samtliga 41 barn är att betrakta som 

brottsoffer. Samma barn kan ha bevittnat både våld från pappa och våld från annan närstående 

mot mamma eller syskon. Det kan ha skett vid olika tillfällen. Mamman kan ha lämnat en 

man som också är barnens pappa som slagit henne för att sedan bli utsatt för hedersrelaterat 

våld.  

     De flesta av mammorna (19) har utsatts för våld/hot från sambo eller make
3
. Tre kvinnor 

har utsatts för våld/hot från annan närstående. Nästan hälften av kvinnorna (10) uppger att de 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Bara drygt hälften av kvinnorna (12) har polisanmält 

våldet/övergreppen trots att de alltså tvingats söka sig till skyddat boende. Sex kvinnor har 

valt att flytta tillbaka hem Av dessa är fem av annan nationalitet än svensk och 12 barn berörs. 

 

Barnens ålder och kön 
Under 2011 tycks något fler flickor än pojkar och lika många förskolebarn som skolbarn ha 

bott på Kvinnohuset. 

 

Tabell 4 

Pojkar och flickor på kvinnohuset i Örebro under 2011
4
  

 Barnets ålder  

 0-1 år 1-6 år 7-18 år  Totalt 

Flicka 1 8 14 23 

Pojke 0 12 6 18 

 1 20 20 41 

 

En variation har funnits hos barnen i ålder från spädbarn upp till 17 års ålder.  

Skolplikt men ingen undervisning5 
Nio av 20 skolbarn

 
 alltså nästan hälften av skolbarnen har under tiden på Kvinnohuset under 

flera månader inte kunnat gå i skolan. De har alltså inte kunnat uppfylla sin skolplikt och har 

inte heller fått motsvarande undervisning på Kvinnohuset eller i någon annan skola än den 

vanliga hemskolan. Det är bara ett av barnen med lång tids frånvaro från skolan under fyra 

månader som fick s.k. hemundervisning på Kvinnohuset. Hemundervisningen bestod av en 

lektion två gånger i veckan. 

 

                                                 
2
 Inga uppgifter för sju barn 

3
 Inga uppgifter för tre kvinnor 

4
 Internt bortfall sju barn 

55
 Inga uppgifter för sju barn 
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Intervjuare: Men när du hade undervisning här, på Kvinnohuset och om du jämför det med att gå i skolan, den vanliga 

skolan. Vad är skillnaden? 

Barn: Det är lättare här, det är bara som en lektion, fast det är fem timmar i skolan.  

 

Sex av förskolebarnen har av olika skäl inte gått till sin förskola och tre har varit så små att de 

inte börjat på förskola. Det finns lika många barn dvs. nio förskolebarn och nio skolbarn som 

har kunnat gå till sin förskola/skola under tiden de bott på Kvinnohuset. Hotbilden mot barnen 

ser olika ut vilket också påverkar deras möjlighet att gå till skolan. Längden på frånvarotiden 

från förskola/skola för de barn som behövt ett starkt skydd har varit förhållandevis lång. För 

11 av barnen har det rört sig om en frånvaro från skola/förskola mellan tre till fyra månader. 

Av dessa 11 barn har nästan hälften (5) varit skrivna i en annan kommun, och fyra är 

skolbarn.   Uppgifter saknas på fem + åtta barn, varav tre är förskolebarn och två är skolbarn 

och de övriga 15 har vi ingen uppgift om.  

Vårdnadstvister 
Under tiden på Kvinnohuset förekommer vårdnads – och umgängestvister. Nyligen avgjordes 

ett yrkande om enskild vårdnad för ett barn från mamman till pappans fördel. Det gäller 

barnets liv, men barnet tycks inte ha hörts. Barnet har under en tid bott tillsammans med 

mamman i skyddat boende då det funnits ett behov av skydd från pappan. Detta 

uppmärksammades inte i domen. Domen blev fortsatt gemensam vårdnad och att barnet fick 

flytta från mamman och Kvinnohuset för att bo hos pappan. Skälet var bland annat att boendet 

på Kvinnohuset bedömdes av Tingsrätten ha varit en påfrestande boendesituation för barnet. 

Negativt var också att barnet haft hög frånvaro från förskolan under den tid barnet bott på 

Kvinnohuset utan att ha anmält sjukfrånvaro. Pappan, som misshandlat mamman och kastat ut 

henne från den gemensamma bostaden, bedömdes som den förälder som hade bäst 

förutsättningar att ge barnet kontinuitet och stabilitet i vardagen. Den här domen bör fungera 

som en varningsklocka för Kvinnohuset, men också för Tingsrätten. Den man som 

misshandlat kvinnan och var orsaken till behovet av skyddat boende fick oemotsagd 

framställa Kvinnohuset som en påfrestande miljö för barnet. Det framgår inte att barnets 

uppfattning har hörts, vilket barnet enligt FN:s konvention om barns rättigheter har rätt till. 

Någon nedre åldersgräns finns inte i konventionen och barn i utsatta situationer har samma 

rättigheter som andra barn. Någon konsultation med Kvinnohusets professionellt arbetande 

personal skedde inte heller trots att de hade kontakt med barnet och med mamman. 

Förhandlingen genomfördes på telefon med en sjuk mamma. Domen fastställdes av Hovrätten 

trots bristerna i handläggning. Vår intervju med barnet visar att barnet hade mycket god 

förmåga att uttrycka sig. 

    Barn i alla åldrar har rätt att bli hörda och lyssnade till i frågor som är betydelsefulla för 

barnet. Barnet har också rätt att få det stöd barnet behöver. I domen framgår inte att barnet 

blivit lyssnat till och något resonemang om våldets konsekvenser och barnets behov av 

känslomässigt stöd finns inte däremot om barnets behov av rutiner som pappan anses kunna 

ge. Domen kan uppfattas som en ideologiskt laddad kollision i synen på förövarens roll och 

våldets konsekvenser och det skyddade boendets roll. Argumenteringen för barnets bästa 

finns i domen till den våldsutövande pappans fördel och det skyddade boendets nackdel 

liksom mammans. Som vi bedömer det behöver domstolar och andra professionella ta del av 

information om Kvinnohuset som skyddat boende för kvinnor och barn, och från 

Kvinnohusets personal om det individuella barnets situation, men också i att lyssna till barn.  

Vilken roll har volontärer i relation till barnen på Kvinnohuset 
Volontärerna bedömer sin roll på Kvinnohuset som mycket viktig och deras medverkan 

uppskattas framförallt av barnen. Volontärernas funktion är riktad både till barnen och till 

mammorna. Volontärer är enbart kvinnor, men i olika åldrar och med olika erfarenhet. 

Volontärerna arbetar i fyra lag med cirka tre volontärer i varje lag vilket kan variera över tid. 
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Variationen beror dels på hur många aktiva volontärer det finns men även på volontärens 

privata situation med arbete och studier. Tillskottet av nya volontärer sker kontinuerligt och 

de nya volontärerna skolas in i grupperna och i sin volontärroll. Under den vecka som 

gruppen har sin så kallade ansvarsvecka är volontärerna på Kvinnohuset under cirka tre till 

sex timmar. Veckan innan avsätts cirka en timme för planering. Utöver dessa timmar har 

gruppen även ansvar för jourtelefonen under hela ansvarsveckan. Det innebär att de skall ta 

emot akuta samtal och bistå socialjouren vid akuta inflyttningar under kvällar och helger. Det 

sker även regelbundna månadsmöten med samtliga grupper och volontärer samt 

gruppledarträffar. Som gruppledare skattas arbetstiden till cirka 10 timmar under en månad 

med aktiv tid kring volontärfunktionen inklusive gruppledarrollen. Utöver detta tillkommer 

tiden med jourtelefonen. Arbetet och engagemanget som volontär sker helt utan ekonomisk 

ersättning.  

Volontärer en fläkt utifrån i barnens skyddade värld  
Volontärerna är medvetna om de svårigheter som ett skyddat boende medför med isolering 

och begränsningar i barnens och kvinnornas rörelsefrihet. De intervjuade barnen både 

signalerar en omedvetenhet om orsaken till varför de bor på Kvinnohuset och en medvetenhet. 

Alla fyra barnen är väl medvetna om att det inte får komma in män om det ringer på dörren. 

De är väl medvetna om säkerhetstänkandet och att man inte får släppa in vem som helst på 

Kvinnohuset.  

 
Visst är situationen speciell men det är väl mer påtagligt för barnen som normalt har gått i skolan och har 

varit på fritids eller vad det kan vara och sedan får komma hit och vara här inne …..Ja de får ju anpassa sig 

väldigt. Bara det här med besök ….och så….. De kan ju inte ta emot besök hur som helst så det blir väldigt 

speciellt (Volontär). 

 

Volontärerna anser att deras viktigaste uppgift är att de kommer till Kvinnohuset, vilket bidrar 

till ett avbrott från vardagen i en stängd och sluten värld där veckor och dagar i övrigt inte 

skiljer sig åt. Barnen befinner sig i en sluten värld precis som sina mammor, men på ett annat 

sätt. Aktiviteter som är planerade kan vara bakning, olika former av lek i lekrummet eller lek 

ute på gården. Samtidigt framgår att det finns en viss osäkerhet i att våga lämna Kvinnohuset 

med barnen med tanke på skyddsaspekter och de risker som finns kring barnen. Genom 

volontärernas medverkan på Kvinnohuset kan kvinnorna få egen tid när volontärerna 

genomför aktiviteter tillsammans med barnen. 

Lokaler 
I anslutning till ingången finns en stor hall som också fungerar som stort kapprum. I hallen 

finns dörrar in till personalens administrativa del och samtalsrum som uppskattningsvis utgör 

hälften av bottenvåningen. På samma plan finns även det som används som personalens 

matsal. Köket är förlagt till husets ena ände. Mellan hallen och köket finns ett mindre inglasat 

TV-rum, med bokhyllor som har ett begränsat antal barnböcker. För att ta sig till 

barnverksamheten behöver barnen gå via hallen och köket ner i källaren. Källaren är till större 

delen planerad för barnen med stora fria ytor. Där finns leksaker, soffor, kuddar, bord och 

stolar samt en dator. Till barnverksamheten inräknas också ett rum som barnpedagogen 

använder för samtal med barnen och till Lekarbete. Lekarbetsrummet är inte öppet för barn 

och mammor när barnpedagogerna själva inte är där. I källaren finns också tvättstuga, 

förrådsutrymmen och rökrum. Utöver bottenvåning och källare finns ett övre plan med åtta 

rum för de boende kvinnorna och deras barn. Sammantaget innebär det är att barnen sover på 

övervåningen och leker i källaren.    
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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION 
Nästan alla barn som vistats på Kvinnohuset i Örebro under 2011, kan utifrån Kvinnohusets 

bedömning betraktas som brottsoffer. Bedömningen har gjorts utifrån den lagstiftning som 

gäller. Det har enligt de uppgifter vi fått från Kvinnohuset bott totalt 48 barn på Kvinnohuset 

under det 2011, något fler skolbarn än förskolebarn. Kvinnohuset har dock senare rapporterat 

49 barn i sin egen verksamhetsberättelse. Det är samma källa till båda uppgifterna så 

skillnaden är sannolikt uttryck för slumpen och en bristande systematik i de 

arbetsanteckningar som tidigare funnits på Kvinnohuset. Den detaljerade analysen i den här 

rapporten har bara kunnat göras utifrån de uppgifter vi fått från Kvinnohuset och de intervjuer 

som vi genomfört. Det har saknats detaljerad statistik för sju barn och tre mammor. 

Underlaget är även baserat på två barnobservationer och intervjuer med fyra barn samt fem 

intervjuer med mammor, två intervjuer med volontärer samt fem med personal som även 

kunnat intervjuas vid flera tillfällen över tid. Rapporteringen visar att barnen har olika 

upplevelser av våld. En fjärdedel av barnen (24 procent) har själva varit utsatta för direkt våld 

från pappan eller från annan närstående och de flesta av barnen (88 procent) har bevittnat våld 

från pappa mot mamma. Dessutom har 17 procent av barnen bevittnat våld från någon annan 

närstående mot mamma. Barnen kan även ha varit utsatta för ett kidnappningshot och 

hedersrelaterat våld. Det innebär att det finns en skillnad mellan hur våldet gestaltar sig för de 

olika barnen och barnens behov av skydd kan vara olika. Det i sin tur innebär att det finns 

behov av professionella stöd- och behandlingsinsatser som är anpassade till våldets uttryck 

och till barnets ålder.  

    Det har visat sig att nästan alla barnen som bott på Kvinnohuset i Örebro år 2011 är födda i 

Sverige (41 av de 48 barn). Deras föräldrar kan däremot ha en mer varierad bakgrund när det 

gäller hemland. Drygt en tredjedel av barnen har både mamma och pappa från Sverige, drygt 

en tredjedel har både mamma och pappa från ett annat land och knappt en fjärdedel av barnen 

har växt upp i familjer där mamma och pappa är födda i olika länder. För några av barnen vet 

vi inte hur situationen är. Sverige är idag ett invandringsland och barn födda i Sverige med en 

eller två utrikes födda föräldrar är en växande grupp. (Demografiska rapporter 2010). Tidigare 

var de utrikesfödda föräldrarna framförallt från något annat nordiskt land medan nu kommer 

de ofta från ett land utanför Europa eller länder i Europa utanför EU. De kvinnor vi intervjuat 

menar att det våld som varit riktat mot dem har påverkats av deras kulturella och etniska 

bakgrund. Det betyder att kulturella dimensioner kan ha betydelse för hur våldet manifesteras 

och hur det relateras till normativt beteende. Hedersvåldet är ett exempel på detta. Den ökade 

invandringen från länder utanför Europa påverkar även situationen på Kvinnohuset genom att 

allt fler mammor har ett annat förstaspråk än svenskan vilket kan försvåra kommunikationen. 

Våld kan uppfattas å ena sidan som ett likartat fenomen i alla kulturer och å andra sidan som 

ett fenomen som är kontextuellt bundet och våldets språk olika.   

    Kvinnohuset erbjuder ett akut skydd för mammorna och deras barn. De kan få hjälp att göra 

polisanmälan, sköta om sin hälsa och planera för framtiden. De får hjälp med att upprätthålla 

vardagliga rutiner och komma i kontakt med myndigheter. Personalen på Kvinnohuset har 

kontakt med både polis, socialtjänst och domstolsväsendet. Det senare kan framförallt handla 

om brott och vårdnadstvister. Kvinnohuset kontaktas däremot inte i alla fall av domstolar 

eftersom föreningen inte har myndighetsstatus.  

    När det gäller barnens situation så hade nästan hälften av de aktuella skolbarnen inte kunnat 

gå till skolan under flera månader medan de bodde på Kvinnohuset. Det innebär att de inte 

kunnat uppfylla sin skolplikt och inte heller fått motsvarande undervisning på Kvinnohuset. 

Endast ett barn har, efter flera månaders frånvaro från skolan, fått hemundervisning på 

Kvinnohuset och då bara i mycket begränsad utsträckning. Även flera förskolebarn har 

uteblivit från sin förskola. Detta kan förklaras med hur den aktuella hotbilden för barnen kan 

se ut eller att deras traumatiserande erfarenheter påverkar barnens möjlighet att klara av att gå 
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till förskola/skola. Det tycks även kunna påverkas av om barnet kommer från en annan 

kommun än Örebro kommun. Alla barn kan alltså inte uppfylla sin skolplikt under trygga 

förhållanden. Att barn blir förhindrade av olika omständigheter att få pedagogiska insatser 

eller gå till skola/förskola är inte acceptabelt och måste lösas. 

     Barnverksamheten på Kvinnohuset startade 2006. Barnpedagoger och volontärer är 

engagerade i den verksamhet som är direkt riktad till barnen. Barnen uppskattar 

verksamheten. De har möjlighet att delta i olika sysselsättningar eller krisbearbetande lek. Det 

har skett genom strukturerade och bearbetande samtal enligt en egen variant av Rädda 

Barnens Trappan - modell. Det har senare även kompletterats med en metod för Lekarbete 

som kan sägas vara för krisstöd till de yngre barnen.  Det finns dock en önskan om tillgång till 

samtal av mer behandlande karaktär för barnen.  Mammorna upplever både barnverksamheten 

och volontärernas insatser som en avlastning i den svåra situation de befinner sig i. Den första 

tiden på Kvinnohuset känner sig mammorna ofta både orkeslösa och depressiva.  

      Kvinnohuset gör en mycket viktig insats i samhället till skydd och stöd för de mest utsatta 

barnen och deras mammor. Det finns dock delar som måste förbättras såväl utanför som inom 

Kvinnohuset. Barn har oavsett ålder rätt att bli sedda och lyssnade till i alla frågor som berör 

dem. Alla barn måste erbjudas utbildning. Är behovet av skydd mycket omfattande kan 

hemundervisning på Kvinnohuset eller undervisning på en skola i Örebro som är förberedd 

för att med särskilt skydd erbjuda undervisning vara ett alternativ tills en bättre lösning hittats. 

Samverkan mellan olika myndigheter som mellan skola, förskola, socialtjänst, polisen och 

Kvinnohuset måste förbättras för barnets bästa. Personal inom rättsväsendet och på domstolar 

måste få ökad kunskap om verksamheten på Kvinnohuset och hur information kan ges till och 

inhämtas från barn. Även mammorna behöver långvarigt stöd för att kunna bygga upp en 

säker tillvaro för sig och barnen. Det visade sig, när utvärderingen genomfördes, att 

Kvinnohusets möjligheter för långsiktig planering är begränsad eftersom den ekonomiska 

situationen varit oviss från år till år. Det är en stor grupp av barn som bor i skyddat boende 

och det är viktigt att barn i skyddat boende får det stöd de har rättighet till.  

Rekommendation till Kvinnohuset 
 I arbetet inom verksamheten ge barnen information, lyssna till barnens uppfattningar 

och beakta det de ger uttryck för det vill säga ta del av barnens perspektiv och inte 

bara arbeta utifrån ett barnperspektiv formulerat av vuxna 

 Att en systematisk risk-och skyddsbedömning görs tillsammans med varje barn och 

mamma  

 Förbättra dokumentationen på Kvinnohuset i linje med det som skett för 2011 av vilka 

barn och mammor som bott där och hur deras situation är. Liknande dokumentation 

bör genomföras även för kvinnor utan barn. 

 Samverka med samordnare för socialtjänst, förskola/skola, sjukvård samt polis 

 Vid behov erbjuda lokal för hemundervisning 

 Ordna lekmiljö och utrymme för barn/ungdomar/mammor på första våningen samt 

utrusta med böcker, leksaker och annat för barn i olika åldrar 

 Öka aktiviteterna tillsammans med barnen 

 Läxhjälp och språkstärkande arbete genom att prata med och läsa böcker tillsammans 

med barnen kan ingå i volontärernas arbetsuppgifter 

 Förbättra stöd/handledning/samordning av volontärernas insatser 

 Handledning av personalen i det krisstöd som bedrivs 

 Bedömning av om barn respektive mammor har behov av professionell 

samtalsbehandling bör ske samt kontakt med behandlare förmedlas  

 Tydliggör och samordna föräldrastödet  
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Rekommendation till kommunen/kommunerna 
 I linje med FN:s Konvention om barns rättigheter ge barn i skyddat boende och som 

brottsoffer information om aktuella frågor, men också möjlighet att uttrycka sina 

åsikter samt lyssna och beakta det de säger. 

 Fortsatt stöd till skyddat boende för kvinnor och barn 

 Kommunal kontaktperson med samverkansuppgifter inom kommunen och med andra 

kommuner om situationen för våldsutsatta barn och barn i skyddat boende. I en akut 

situation skall redan finnas en preliminär lösning på utbildnings- och pedagogiska 

frågor för skolbarn i behov av skydd. Det kan vara hemundervisning i relevant 

omfattning för att barnet inte skall komma efter kunskapsmässigt dvs. mer än en 

halvtimme i veckan eller en Örebroskola med särskilt uppdrag och kompetens 

omkring skydd. 

 Arrangera trygg och säker skolgång  

 När önskan finns från mamma och barn arrangera trygg och säker närvaro i förskola 

eller motsvarande på Kvinnohuset i ett inledande skede. 

 Samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen och i andra kommuner samt 

Kvinnohus för professionell risk- och skyddsbedömning. Bedömningar skall även 

göras tillsammans med barn, mammor och vid annat tillfälle med pappa.  

 Enbart kompetent personal inom barn- och våldsområdet skall användas i arbetat med 

våldsutsatta barn och kvinnor 

 Kalla inte till gemensamma samtal med mamma och pappa utan att noga överväga 

skyddsaspekter samt möjlighet att få relevant information i samtalet. Det är oftast 

olämpligt att sammanföra mamma med pappa för viktiga samtal i ett skede när 

mamman flytt till Kvinnohuset om det är pappan som utsatt mamman för våld. 

 Erbjuda finansiering av och arrangerande av psykologisk samtalsbehandling till 

mammor respektive barn när behov finns av det. En kontakt som kan förmedlas av 

Kvinnohuset. 

 

Rekommendation till domstol 
 Öka kunskapen inom domstolsväsendet omkring barns rättigheter och situationen för 

barn och mammor i skyddat boende. 

Förkortningar som används i rapporten är 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) 
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