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Krissamtal med barn som bevittnat våld mot anknytningsperson.
(Crisis-intervention for children who witness domestic violence.)

12 Maj 2003
Anna Isaksson och Åsa Welin

Sammanfattning
Vart 20: e barn lever i dag i familjer där våld förekommer. Konsekvenserna av
våldet är många samt svåra och få av barnen får hjälp. Studien belyser de
krissamtal som äger rum med barn, som bor tillsammans med sina mödrar på Kris-
centrum för kvinnor i Trollhättan. Krissamtalen genomförs enligt en strukturerad
modell med målsättning att ge första hjälpen till barn som bevittnat våld i familjen.
I studien beskrivs dessa barns livssituation, våldets konsekvenser, hur krissamtalen
fungerar och hur personalen genom samtalen kan hjälpa barnen att läka de skador
som uppstod när de bevittnade våld. Genom intervjuer med personalen på Kris-
centrum för kvinnor i Trollhättan, kartlades de 17 barn som deltog i krissamtal
under år 2002. Delar av kartläggningen redovisas i form av en tabell. Genom
narrativa intervjuer har personalen ingående berättat om sina samtal med fyra av
barnen. Resultatet av dessa intervjuer redovisas i form av fyra jag-berättelser.

Undersökningen visar att barnen var dubbelt utsatta - både i hemmet och i
andra sociala sammanhang. Det var vanligt med problem i skola och kamrat-
relationer. De levde i vad som kallas ”tystnadens kultur” och hade inte fått
möjlighet att prata om sin situation med någon. I samband med krissamtalen bröts
tystnaden, barnet fick synas, höras och blev bekräftat. Genom samtalen ökades
barnets ”känsla av sammanhang” och förmågan att hantera situationen. Av inter-
vjuerna med personalen framkom även att det finns stora brister vad gäller hur
barnen uppmärksammas och bemöts före respektive efter krissamtalen.

Relationsbetingat våld, barn, krissamtal, tystnadens kultur, trauma.

Abstract
One child out of twenty witness violence in their family. The impacts of the
violence are severe and few of the children get help. This study illuminates the
crisis-intervention for children who live with their mothers in the Centre for
women in crisis in Trollhättan. The crisis-intervention follows a structured model
aiming to give a first aid to children who witness violence in their family. The
study describes these children’s situation, the impact of the violence, how the
intervention works and how the children’s damages can be repaired. By
interviewing the staff at the Centre for women in crises in Trollhättan, the 17
children who participated in the intervention-program in year 2002 were surveyed.
One part of the survey is shown in a map. The informants were also asked to in
detail narrate and relate to their meetings with four of the children. The results of
these interviews are reported in four stories.

The examination shows that the children were in an exposed position – at
home as well as in other social fields. Problems at school and among friends were
common. The families lived in a “culture of silence” and the children had not
talked to anyone about their situation. The crisis-intervention broke the silence and
the child got a chance to be seen, heard and acknowledged. The child’s “sense of
coherence” and the ability to deal with the situation improved. Another result that
appears is a failing to observe and reply to these children before and after the crisis-
intervention.

Domestic violence, children, crisis-intervention, culture of silence, trauma.
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1. Bakgrund

”I det här huset bor bara jag och mamma. Det är ett slott och här finns det
vakthundar. Det finns ingen pappa, för han bor jätte långt bort. På mitt kalas får
bara mamma, mormor och mina kompisar komma. Du får inte komma för du vet inte
var vi bor, det är hemligt. Nästa gång skall jag inte åka med pappa, för det är bara
jag och mamma.”  Eva 6 år

Många barn växer upp i familjer där våld förekommer och få av dem uppmärk-
sammas. Att som barn uppleva återkommande våld inom familjen är traumatiskt. Den
trygga och förutsägbara miljö som hemmet bör vara för att barnet skall kunna
utvecklas på ett bra sätt, är ersatt av en oförutsägbar och oförklarlig tillvaro där barnet
ständigt tvingas vara på sin vakt. Anknytningen till föräldrarna är ofta otrygg och det
är vanligt med brister i kommunikationen (Arnell & Ekbom, 1999).

1:1 Syftet med undersökningen
Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan genomför sedan januari 2000, krissamtal med barn som bor
tillsammans med sina mödrar i Kriscentrums skyddade boende. Under 2002 bodde 23 barn på Kris-
centrum varav 17 deltog i samtal. Krissamtalen genomförs enligt en modell utarbetad av Rädda
Barnen och består av tre steg samt ett avslutande samtal där även mamman deltar. Målet med samtalen
är att ge första hjälpen till barn som lever i familjer där relationsbetingat våld förekommer. Det handlar
om att genom strukturerade samtal stödja barnens konfrontation med verkligheten, uppmärksamma
barnen samt förmedla kunskap, vilket skall bidra till att barnen får ett sammanhang i sina upplevelser.
Syftet med studien är att få kunskap om hur personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan kan
hjälpa barn som upplevt våld i familjen. Vi anser att deras erfarenheter av möten med dessa barn är
viktiga att belysa. De centrala frågeställningarna i vår studie är:

� vad innebär det att som barn växa upp i våldets närhet och vilka konsekvenser för det med sig?
� hur fungerar krissamtalen för barn på Kriscentrum och hur kan personalen genom krissamtal

hjälpa barnen att läka de skador som uppstod, när de bevittnade våld mot anknytningsperson?

1:2  Situationen i Sverige
Var tionde dag misshandlas en kvinna till döds av en man i Sverige (Eliasson, 1997). Varje år bor över
tusen kvinnor och deras barn en tid på en av landets kvinnojourer, men ingen vet med säkerhet hur
många barn som växer upp i familjer där relationsbetingat våld förekommer. I boken ”och han
sparkade mamma - möte med barn som bevittnar våld i sina familjer” (Arnell & Ekbom, 1999)
utgiven av Rädda Barnen står det att det handlar om mer än 100 000 barn/år. Enligt BRÅ
(Brottsförebyggande rådet, statistik över antalet anmälda brott, 2003), har antalet anmälda fall av
kvinnomisshandel/ kvinnofridskränkning (se bilaga 1) ökat med 48 % mellan 1990-2002. Ökningen
antas bero både på en ökad anmälningsbenägenhet samt en faktisk ökning av misshandel (a.a.). I en
artikel skriven av justitieminister Thomas Bodström och jämställdhetsminister Margareta Winberg
(2002) anges siffran 20 000 anmälda fall av misshandel mot kvinnor i Sverige årligen, men
mörkertalet som anses vara mycket stort uppskattas till cirka 80-90 %.

Mona Eliasson, forskare vid Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet, menar att tjugo
års svensk och internationell forskning kring kvinnovåldets förekomst, visar att våld och övergrepp
förekommer i alla skilda sociala och kulturella sammanhang liksom i alla socioekonomiska grupper
(a.a.). Eliasson skriver att kvinnomisshandel ingår i en maktprocess där mannen tycker sig ha rätt att
kontrollera och tillrättavisa kvinnan. Mäns våld mot kvinnor riktar sig främst mot de kvinnor de har en
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relation till och ofta ökar eller startar misshandeln i samband med en graviditet. Det vanligaste våldet
är knytnävslag, stryptag och sparkar i kombination med kränkande verbala påhopp (Eliasson, 1997).

Det är i Sverige i dag ovanligt att barn som växer upp i familjer där relationsbetingat våld
förekommer får möjlighet att samtala om sina upplevelser och erfarenheter (Weinehall, 1997;
Ungmark, 1996; Almqvist, Janson & Broberg, 2003; Arnell & Ekbom, 1999; Ehlin (red.), 2001;
Fahrman, 1993). År 1999 hade endast en kvinnojour en fast inrättad tjänst för att arbeta med barn
(Arnell & Ekbom, 1999). Ofta är vuxenperspektivet i fokus och barnen glöms bort (Weinehall, 1997).
Så vitt vi vet (maj 2003) har endast ett fåtal kommuner personal anställd för att genomföra
organiserade samtal med barn boende på kvinnojourer, varav Trollhättan är en. I Trollhättan ges
krissamtalen enligt en modell som utarbetats av Rädda Barnen och kallas för Trappan.

Idag finns det cirka 150 kvinnojourer i Sverige och de drivs till största delen genom ideella
insatser (Ehlin (red.), 2001). Från flera håll, framför allt från kvinnojourer, har det påpekats att barn till
kvinnor som misshandlas av sina män, far väldigt illa och inte får den hjälp de behöver (Almqvist,
Janson & Broberg, 2003). Barbro Metell, socionom, psykoterapeut och Birgitta Lyckner,
psykoterapeut, som i sitt arbete möter barn och kvinnor som upplevt våld, menar att en ökad
prioritering av detta viktiga arbete är nödvändig. De menar att de senaste årens ökade kunskap har
medfört att den tidigare vanliga föreställningen om att barn bör skyddas från att prata om sina
upplevelser, har bytts ut mot vetskapen om att de är i stort behov av att bearbeta traumatiska händelser
(Metell & Lyckner, 2001).

1:3  Aktuell forskning utomlands
Synen på hur barn som utsatts för våld och fara drabbas har förändrats under 1990-talet. Länge har den
dominerande åsikten varit att barnen endast påverkas i en begränsad utsträckning och sedan återhämtar
sig, men i dag börjar dock riskerna med att växa upp med våld i familjen att uppmärksammas. I
kriterierna för Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, (DSM IV) jämställs våld eller hot till livet mot
anknytningsperson för barn, med hot eller våld riktat mot dem själva (American Psychiatric
Association, 1994). Kunskapen om hur barns psykiska hälsa och utveckling påverkas när de utsätts för
traumatisk stress ökar och två ledande barnläkare skrev i British Medical Journal att våld i familjen
förmodligen förstör livet för fler människor än alla genetiska sjukdomar tillsammans (Hall & Lynch,
1998).

1:4  Att växa upp i en familj där våld förekommer
Inger Ungmark, forskare vid Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens Högskola, har i sin
forskning velat ta reda på vad det ger för konsekvenser att växa upp i familjer där relationsbetingat
våld förekommer, både för barnets utveckling och senare i livet som vuxen. I hennes studie beskriver
informanterna situationen under uppväxten som oförutsägbar. De berättar att de ständigt fick vara på
sin vakt vilket medförde en inre känsla av stress och att de saknade lugn och ro samt en genuin kontakt
med sina föräldrar och syskon. Känslan av ensamhet var stor liksom upplevelsen av att endast kunna
lita till sig själva. De kände sig svikna av pappan men även av mamman som inte förmådde att skydda
dem från att bevittna och/eller utstå olika former av misshandel (Ungmark, 1996).

Ungmark menar att en stor svårighet för barnen var att växa upp i tystnadens kultur, det vill
säga att inte få prata med någon om sina upplevelser. Det innebar att barnen tvingades att ensamma
bära sina upplevelser och känslor, ofta ända upp i vuxen ålder. De levde i tystnadens kultur både inom
familjen och utåt mot omvärlden vilket bidrog till ett osynliggörande. Tystnaden upprätthölls både
genom direkta hot och genom förnekande av händelser samt genom att hålla fasaden utåt intakt. Att
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även mamman förnekade misshandeln skapade en osäkerhet hos barnen om vad som egentligen hänt
(Ungmark, 1996).

Katarina Weinehall, forskare vid Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet, har i en studie
fokus på svenska ungdomar och deras erfarenheter av att växa upp i våldets närhet. Det framkom att
barnen under uppväxten trots upprepade våldshändelser och sexuella övergrepp, mot både mamman
och sig själva, länge trodde att de levde ett normalt familjeliv. I skolåldern började insikten komma att
familjen inte var normal och det var då vanligt att barnet trodde att orsaken till detta låg hos dem
själva. Först i samband med att de fått möjlighet att samtala om sina upplevelser med en vuxen,
förstod de att våld i familjer kan förekomma och att det inte beror på barnet (Weinehall, 1997).

Weinehall menar att det är ovanligt att barn och ungdomar, som lever i denna utsatta situation,
självmant väljer att berätta vad som händer hemma. De flesta av ungdomarna i studien uttryckte dock
en önskan om att de haft någon att prata med och anförtro sig till. Att någon i alla fall visat att de
förstod. De kontakter de genom åren har haft med socialtjänst, skolsköterskor och kuratorer samt
psykologer beskrevs som mycket negativa. De sa sig aldrig kunnat lita på de professionella de mött
och kände sig ofta svikna och förrådda. Samtidigt betonar Weinehall vikten av att dessa barn så tidigt
som möjligt får bearbeta och prata om sina upplevelser (a.a.).

Metell skriver i boken ”Barn som ser pappa slå” (Ehlin (red.) 2001) att såväl mamma som
barn tvingas att leva sitt liv i ständig vaksamhet och uppmärksamhet på förövarens sinnesstämningar
för att därigenom försöka påverka situationen. Ett vanligt reaktionsmönster hos barnen är att ta på sig
skulden för misshandeln i ett försök att få ett sammanhang i en obegriplig och skrämmande situation.
Det är också vanligt att föräldrarna döljer det som hänt i ett försök att hålla barnet utanför. Det som
hänt blir på så sätt overkligt och osynliggjort vilket ofta leder till att barnet tyst bär med sig känslor av
skam, skuld och maktlöshet (a.a.).

Metell och Lyckner (2001) menar att barn som växer upp med våld i familjen har liknande
upplevelser som barn som lever i familjer där missbruk, psykisk sjukdom och/eller incest förekommer.
De är alla beroende av föräldrar som inte tillgodoser deras omsorgsbehov, som sviker och utför
skamfyllda handlingar (a.a.). Eliasson (1997) skriver att i hem där kvinnomisshandel förekommer,
saknas den respekt och trygghet som barn behöver för att utvecklas positivt och må bra. Barnen har
ingen kontroll över sin situation och är helt utlämnade till de vuxna.

1.5  Terminologi
I vår studie använder vi flera olika uttryck för att benämna våld i familjen. Även den litteratur vi
använder har olika definitioner på denna företeelse. Personalen på Kriscentrum för kvinnor i
Trollhättan menar att det tydligt bör framkomma att det är mannen som är våldsam och inte familjen.
Begrepp som våld i familjen kan ge uppfattningen att det är familjen som är våldsam och inte enbart
mannen. I samtliga familjer i vår studie har förövaren varit av manligt kön, så som pappa, styvpappa
eller bror. Vi tycker att våld mot anknytningsperson är ett begrepp som beskriver våldets
traumatiserande inverkan på barnet varför vi använder oss av begreppet i titeln och i frågeställningen.
Även benämningen att växa upp i våldets närhet tycker vi är talande.

1:6   Våldets konsekvenser för barnet
Att växa upp i en familj där våld är en del av vardagen, menar vi är traumatiskt och skadar barnet på
både lång och kort sikt. Ungmark (1996) beskriver i sin studie hur den upprepade misshandeln förde
med sig att informanterna som barn hade svårigheter i skolan. Det handlade bland annat om problem i
kompisrelationer, koncentrationssvårigheter och svårigheter i skolarbetet. Andra vanliga konsekvenser
var bristande tillit till andra människor, depressioner och ångest, en allmän rädsla för konflikter samt i
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flera fall övertagande av rollen som offer/förövare i egna parrelationer. Generellt sett har våldet under
uppväxten medfört långsiktiga negativa psykiska och sociala följder för informanterna. Under inter-
vjuerna framkom tydligt att minnena av misshandeln fortfarande i vuxen ålder var mycket smärt-
samma. Minnesbilderna var detaljerade och tydliga men även varvade med minnesluckor. För flera av
informanterna var det första gången de pratade med någon utomstående om sina upplevelser av att
som barn bevittnat våld i hemmet. De flesta kämpade fortfarande med sin rädsla för att våga gå in i
tillitsfulla relationer (Ungmark, 1996).

Under Weinehalls (1997) intervjuer uttryckte ungdomarna starka känslor av ensamhet och
övergivenhet. De menade att ingen såg dem och att ingen brydde sig om dem. Flickorna beskrev dessa
känslor som ett inre psykiskt tryck och en rotlöshet medan pojkarna pratade om rädsla. Ungdomarna
kände sig rastlösa och hade ett stort behov av att aktivera sig, i ett försök att fly känslorna. De hade
återkommande psykiska svackor med själmordstankar, tankar om att döda fadern, matmissbruk och
annan missbruksproblematik samt svårigheter i egna kamrat- och parrelationer. Weinehall menar att
den ärvda sårbarheten ledde till att de fått sämre resurser att undvika våld och utsatthet utanför
hemmet. De var ofta dubbelt utsatta, genom problem både inom familjen och dessutom i andra sociala
sammanhang (a.a.).

Även Metell och Lyckner (2001) menar att det är vanligt att barn som tvingas leva i tystnadens
kultur har svårigheter i kontakten med andra barn och vuxna. De blir ofta socialt isolerade och utsatta
för, eller själva förövare av, våld och/eller andra kränkningar. Barn som har en inre längtan att få prata
om sina upplevelser med någon utomstående, hindras av skamkänslor för att avslöja familje-
hemligheten. Tonåringar som under sin uppväxt utsatts för våld har ofta svårt att tro på framtiden,
känner sig osäkra och deprimerade. Ofta har de assimilerat föräldrarnas oförmåga att hantera problem
vilket kan beskrivas som en inlärd hjälplöshet (a.a.).

Jaffe, Wolfe, Wilson och Zak, forskare vid Family Court Clinic i Ontario, USA, har i sin studie
från 1986, jämfört barn till misshandlade kvinnor med barn från familjer där våld inte förekommer.
Det visade sig att de barn som bevittnat våld hade fler anpassningsproblem och en lägre social
kompetens än de barn som inte bevittnat våld. De menar att de utsatta barnens överlevnadsstrategier
och försvarsmekanismer riskerar att bli internaliserade vilket påverkar barnets personlighetsutveckling
negativt (Ehlin, (red.), 2001). Våld i familjen skapar även dåliga förebilder för barnen. Barn använder
sina föräldrar som rollmodeller vilket kan vara förödande i familjer där misshandel förekommer
eftersom de då lär sig att våld kan användas för att uppnå vissa syften (Eliasson, 1997). Hos barn som
bevittnar upprepat våld lagras vrede och när de som tonåringar/vuxna upprepar våldsbeteendet beror
det enligt Gjearum, Groholt, och Sommerschild (1999) på att familjemönstret är internaliserat. De
menar att barn som inte upprepar våldsmönstret på olika sätt har lärt sig att bemästra situationen, till
exempel genom skapande och kreativa aktiviteter eller via kompensation genom positiva relationer till
en person utanför familjen. Metell och Lyckner (2001) refererar till flera internationella studier av
familjer där misshandel förekommer, vilka har visat att cirka 70 % av män som misshandlar, har
bevittnat våld i hemmet under sin egen uppväxt. Wright, Wright och Isaac har i sin forskning från
1997, kommit fram till att barn till misshandlade kvinnor löper upp till 15 gånger större risk att själva
misshandlas (Almqvist, Janson & Broberg, 2003).

   Att kunna knyta an till och känna tillit till sin vårdare är livsviktigt för mindre barn i
skapandet och upprätthållandet av en trygg bas (Ehlin (red.), 2001). För små barn får familjevåldet
allvarliga konsekvenser eftersom anknytningen mellan mor och barn kan bli skadad. Det är viktigt för
barnets utveckling och trygghet att modern mår emotionellt bra (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). Om
modern lever under stress, oro och spänning minskar ett barns möjlighet att få sina behov till-
godosedda (Eliasson, 1997).
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Barn som utsätts för upprepade traumatiska händelser och inte får hjälp att bearbeta dem, riskerar att
utveckla PTSD. Vanliga kännetecken hos barnet är känslor av rädsla, hjälplöshet och ilska,
separationsångest, återkommande minnesbilder, sömnproblem och mardrömmar, förträngning samt
koncentrationssvårigheter. Barn reagerar olika på våldet och Metell och Lyckner (2001) hänvisar till
studier som visar att drygt hälften av de barn som bevittnar våld i familjen uppfyller kriterierna för
PTSD. Barn i denna situation som inte får hjälp att bearbeta sina upplevelser, riskerar att senare i livet
vid nya påfrestningar utveckla PTSD (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). Kjerstin Almqvist, fil. dr.,
Staffan Janson, docent i pediatrik och Anders Broberg, docent i psykologi, anser dock att enbart
diagnosen PTSD (enligt DSM-IV) inte ger en rimlig bild av de störningar som dessa barn uppvisar. De
menar att det finns andra karaktäristiska symtom som inte fångas upp av denna diagnos och för att
kunna tydliggöra barnens symtombild bör den beskrivas på sina egna villkor. På så sätt underlättas
även planeringen av relevanta interventioner (Almqvist, Janson & Broberg, 2003).

1:7  Att överleva våldet
Faktorer som är betydelsefulla när det gäller hur barn klarar av traumatiska upplevelser, som våld i
hemmet, är barnets personliga egenskaper, våldets varaktighet och förekomsten av skyddande faktorer
i barnets närhet (Ehlin (red.) 2001). Exempel på skyddande faktorer är att barnet har någon att anförtro
sig till eller en trygg och bra skolsituation. En annan faktor som kan fungera som en strategi för att
bemästra våldets konsekvenser är att ta hand om småsyskon och/eller föräldrar. Barn som tar ett sådant
vuxenansvar riskerar dock att utveckla ett ”falskt själv” vilket innebär att de på ytan är välmående och
duktiga, men under ytan små och ledsna barn som tappat kontakten med sina äkta känslor. Andra sätt
att hantera den känsla av vanmakt som många gånger plågar barnet kan vara att identifiera sig med
förövaren och uppträda aggressivt mot omgivningen. Det kan också handla om att inta en motsatt
hållning och trösta pappan när han utrycker ångestkänslor över sina handlingar (a.a.).

Ungmark (1996) beskriver att en central strategi hennes informanter använt sig av för att
överleva under uppväxten har handlat om att på olika sätt fly våldet. Det har skett genom att försöka
glömma, inte låta sig beröras av händelser eller att rent konkret fly undan till en plats där de inte kunde
se eller höra misshandeln. Äldre barn kunde rymma hemifrån eller engagera sig i olika aktiviteter efter
skoltid för att inte behöva tillbringa så mycket tid hemma (a.a.). I Weinehalls (1997) studie fram-
kommer strategier som handlar om att tiga och stå ut, hålla sig borta eller vara hemma för att bevaka
samt fly med hjälp av droger eller skapande verksamhet (a.a.). Att behärska vissa färdigheter till
exempel inom sport och musik eller att uppleva väl fungerande kamratrelationer ökar barnets
resilience/motståndskraft (Gjearum, Groholt, & Sommerschild, 1999). I de fall barnen haft möjlighet
att etablera en positiv relation till någon utanför familjen har det varit en möjlighet för barnet att få en
stunds lugn och ro samt att någon har sett och bekräftat dem (a.a.). För att barnet skall kunna läka de
sår som de traumatiska upplevelserna orsakat, krävs att barnet blir bekräftat och får hjälp att bearbeta
sina upplevelser så att en läkeprocess kan börja (Arnell & Ekbom, 1999).

1.8  Sammanfattning
Vi anser att det står helt klart att barn som lever i familjer där relationsbetingat våld förekommer
behöver mycket hjälp med att bearbeta sina upplevelser och att de i dagsläget inte får det.
Konsekvenserna av våldet är många och svåra och de flesta lämnas ensamma att hantera sin situation.
De krissamtal som personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan genomför med barn som
bevittnat våld är därför oerhört betydelsefulla. Deras kunskap om att möta våldets barn menar vi bör
belysas.
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2.  Teori och aktuell forskning

Att som barn uppleva en traumatisk händelse, till exempel att vara offer för eller bevittna misshandel,
kan resultera i svåra känslomässiga reaktioner, menar sjukhusprästerna Lars Björklund och Bernt
Eriksson (2000). För att överleva en sådan situation kan barnet försvara sig genom att förneka
händelsen och känslorna som den fört med sig. Det är då viktigt att barnet får hjälp att bearbeta sina
upplevelser i syfte att förhindra och förebygga framtida problem. Det handlar ofta om att hjälpa barnet
att förstå och förklara det som har hänt, med andra ord att öka barnets känsla av begriplighet och
sammanhang. Björklund och Eriksson framhåller att det största hotet mot barns fortsatta liv inte är
händelsen i sig, utan att de lämnas ensamma att hantera den. De menar att om vi vuxna vågar möta
barnen i deras verklighet, tillåter dem att visa vad de känner och hjälper dem att sätta ord på
upplevelser och känslor inges barnen en känsla av hopp (a.a.).

Vår intention är att i teorikapitlet skapa en teoretisk förklaring till hur man kan förstå och läka
de skador som uppkommer när barn bevittnar våld mot anknytningsperson. Vi inleder därför med att
presentera anknytning och försvarsmekanismer utifrån olika teoretiska perspektiv. Därefter tar vi upp
en teori kring viktiga faktorer som har en avgörande betydelse för hur barn klarar av att hantera
traumatiska händelser. Till sist beskriver vi olika teorier som förklarar hur barnens skador kan läkas
genom samtal.

2.1  Anknytning och psykologiska försvarsmekanismer
Psykiatern John Bowlby, (1994) beskriver anknytning som något som skapas genom interaktion
mellan föräldrarna och barnet under de tre första levnadsåren. Han menar att det är ett band som
karaktäriseras av en tendens att söka och upprätthålla närhet till en specifik person, i synnerhet under
stress. Vid en trygg anknytning är barnet starkt benägen att söka närhet och kontakt med föräldern och
barnet är förvissad om att hon/han finns tillgänglig och till hjälp vid skrämmande situationer. Vid en
bristande anknytning kan barnet däremot känna en erfarenhetsgrundad rädsla för att överges av
föräldrafiguren. Barnet är då osäkert på om föräldern kommer att vara tillgänglig när behov
uppkommer vilket kan resultera i separationsångest och att barnet tenderar att klamra sig fast vid
föräldrafiguren. Att lita på andra människor utan urskiljning liksom att misstro människor över lag, är
andra uttryck för bristande anknytning, menar Bowlby. Ytterligare en effekt av bristande anknytning
kan handla om att barnet har gett upp hoppet om ett hjälpsamt gensvar från föräldrarna och förväntar
sig att bli avvisad. Det är då troligt att individen försöker avstå kärleksfulla och stödjande relationer
till andra (a.a.).

Som en förlängning av Bowlbys anknytningsteori menar Haldor Øvreeide, specialist i klinisk
psykologi, att anknytning kan ses som en kommunikationsutformning som barnet har i sig (Øvreeide,
2000).  Det handlar om hur barnet organiserar sin kommunikation om sig själv och sin omgivning
vilket Øvreeide benämner som barnets själv/andra. Barnets anknytning ses alltså som en
kommunikationsstruktur som hela tiden bekräftar och utvecklar barnet samt relationen. Sin själv/andra
bild har barnet byggt upp genom den konkreta kommunikation det ingått i med sina nära
vårdnadshavare och barnet kommer att söka samspel med personer som bekräftar denna själv/andra
bild eftersom detta blir det mest förutsägbara och trygga. Att ingå i ett kommunikationsmönster som
ger en repeterande och förutsägbar bekräftelse av barnet, bidrar till en positiv och trygg relation. På
samma sätt kan ett barn verka otryggt och osäkert om det måste förhålla sig till ett
kommunikationsmönster som är oförutsägbart vad gäller när och hur interaktionen kan användas samt
vilken bekräftelse barnet får. Øvreeide menar att det är detta mönster barnet har i sig och som det
använder sig av i nya relationer och samspel. Särskilt utslagsgivande för barnets otrygghet verkar vara
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om det finns en konflikt mellan människor som är centrala för barnet. Konfliktartade kommunikations-
mönster runt barnet är förmodligen det största hindret för barnets goda själv/andra bild (Øvreeide,
2000).

Enligt Øvreeide är en vanlig erfarenhet från arbete med barn, att de barn som haft trygga
relationer är bättre rustade för frånvaro, avbrott och ersättning av sina relationer, än de barn vars
relationer kännetecknas av otrygghet. Barn som haft en stabil och sammanhängande kommunikations-
organisation har också lättare för att utlösa stödjande och bekräftande kommunikationsbeteenden hos
nya vuxna. På detta sätt bidrar barnets kommunikationsorganisering därmed till att utlösa andras
omsorg. Det motsatta gäller för barn med osäker själv/andra bild som istället oftare utlöser osäkerhet
och ett korrigerande kommunikationsbeteende hos den vuxne. Ur ett kommunikationsperspektiv blir
det därmed förståligt varför de barn som har störst behov av omsorg och utvecklingsstöd också är de
som har svårast för att ta emot sådant stöd. Barn med en osäker kommunikationsorganisering kan
alltså ha svårt att själva utlösa ett stödjande och omsorgsgivande beteende från andra och behöver
därför få hjälp med att organisera sin kommunikation på ett nytt sätt, för att kunna ingå i ett naturligt
utvecklingsstödjande samspel med sin omgivning (a.a.).

Metell (2001) menar att en trygg och nära anknytning mellan barn och föräldrar (eller annan
vårdnadshavare) är grundläggande för barnets utveckling. En pappa som saknar förmåga till själv-
reflektion och inlevelseförmåga, som inte kan hejda sin aggressivitet och som föraktar svaghet, har
svårigheter att utveckla en tillitsfull anknytning till sitt barn. Om han dessutom misshandlar och
kränker barnets mamma medför det troligen att han fråntar barnet en trygg anknytning till henne (a.a.).

Att lämna sin tidiga barndom utan en trygg anknytningsrelation är den svåraste belastning ett
barn kan ha, hävdar psykologen James Garbarino (1999). Garbarino har inspirerats av
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori vilken innebär att människor utvecklas i ett
sammanhang, det vill säga att vi utvecklas i samspel med andra människor samt med olika faktorer i
miljön (Meeuwisse & Swärd (red.) 2002). Han menar att det i socialt arbete därför är nödvändigt att se
människan i sitt sammanhang. Garbarino har fokus på det sociala arbetet med barn som far illa, till
exempel barn som bevittnat våld inom familjen. Han beskriver hur en ackumulation av olika
riskfaktorer gör barns situation svårare att hantera. Ett barn som i sin hemmiljö upplever fara i
kombination med negativ interaktion med sina föräldrar samtidigt som det sociala stödet är bristfälligt,
har stora svårigheter att hantera situationen vilket innebär en stor fara för barnets utveckling.
Garbarino anser även att barns motståndskraft kan öka med hjälp av olika skyddsfaktorer. Dessa
betydelsefulla faktorer, som kan handla om att de har en god relation till en förälder eller någon annan
vuxen i kombination med ett gott självförtroende, kan innebära att barnet klarar av att hantera en
risksituation bättre (a.a.).

Barns identifikation med äldre/vuxna sker under hela uppväxten och är en förutsättning för att
kunna handskas med de problem som de stöter på (Cullberg, 2000). Johan Cullberg, professor i
psykiatri, menar att identifikation är en viktig försvarsmekanism för barn. Identifikation kan handla
om kärlek och en önskan att efterlikna någon de tycker om, men det kan också handla om rädsla för
någon och sker då omedvetet i ett försök att kontrollera faran. Identifikation med aggressorn är ett
barnpsykologiskt uttryck som pekar på barns tendens (och vissa vuxna) att identifiera sig med mäktiga
och farliga personer för att på så sett, i fantasin, undgå att utsättas för deras hot. Detta inger dock en
falsk känsla av kontroll (a.a.).

Psykologen Judith Herman (1997) menar att när vuxna utsätts för upprepade trauman skadas
strukturen i deras redan skapade personlighet, men att som barn utsättas för upprepade trauman leder
till att hela personligheten formas och omformas. Ett barn som lever i en våldsam omgivning tvingas
utveckla en otrolig anpassningsförmåga: ”Barnet måste hitta ett sätt att upprätthålla en känsla av tillit
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till människor som är opålitliga, trygghet i en situation som är otrygg, kontroll i en situation som är
skrämmande oförutsägbar, makt i en situation av hjälplöshet.” (Herman 1997, sid. 96). De vuxnas
bristande omsorg måste barnet kompensera med det enda skydd det har, nämligen ett omoget system
av psykologiska försvar. Barnet tvingas på så sätt att utveckla nya kapaciteter, både kreativa och
destruktiva, menar Herman (1997). Den naturliga medvetenheten kan då komma att utvecklas
onormalt varpå den normala relationen mellan kropp och själ, verklighet och fantasi, kunskap och
minnen kan skadas. De förändrade tillstånden i det medvetna leder till symtom av både somatisk- och
psykologisk karaktär. Dessa symtom avslöjar att någonting inte står rätt till men döljer på samma gång
dess verkliga uppkomst. De talar ett förklätt språk av hemligheter som är för hemska för ord. Barn
som utsätts för föräldrarnas försummelse försöker alltså att anpassa sig och det grundläggande syftet
för barnet blir att bibehålla den primära anknytningen. För att lyckas med det önskar barnet förtränga
händelsen från det medvetna och minnet. Barnet minimerar, rationaliserar och hittar ursäkter för det
inträffade; vad som än hände, så var det inte så allvarligt. Eftersom barnet inte kan fly eller ändra den
otäcka verkligheten, ändrar barnet istället den i sina tankar. Barnet föredrar att tro att traumat inte har
hänt och försöker därför att dölja händelsen för sig själv. Det betyder att de försvar som finns
tillgängliga för barnet är total förnekelse eller förträngning av tankar och andra avståndstagande
reaktioner. Ibland är dessa försvar avsiktliga, men ofta sker de automatiskt och känns främmande och
oönskade (a.a.).

 Herman menar att alla barn som utsatts för trauman dock inte har förmågan att ”ändra”
traumatiska händelser genom denna typ av avståndstagande och inte heller de barn som har förmågan
kan alltid förlita sig på den. När det är omöjligt att undvika verkligheten måste barnet konstruera
meningsfulla system som rättfärdigar och försvarar den. Barnet drar då slutsatsen att han/hon själv,
som är så svår och oduglig, måste vara orsaken till familjens situation. Denna förklaring håller barnet
envist fast vid redan från början och släpper inte taget eftersom det möjliggör en känsla av menings-
fullhet, hopp och makt:

För om hon är dålig, då är hennes föräldrar goda. Om hon är dålig, då kan hon försöka att bli
snäll. Om hon själv på något sätt åstadkommit detta öde måste hon ju också ha makten att
ändra det. Om hon har drivit sina föräldrar till att behandla henne illa, då, om hon bara
försöker riktigt mycket, kanske hon en dag får deras förlåtelse och slutligen vinner deras skydd
och omsorg som hon så desperat behöver. (Herman, 1997 s. 103).

2.2  Skyddande faktorer
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har beskrivit faktorer i människors liv som
främjar hälsa och utveckling. Han lyfter fram ” KASAM -  känsla av sammanhang” som ett salutogent
begrepp. De tre centrala komponenterna som ingår i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Känslan av sammanhang hjälper individen att klara av problemsituationer med hälsan
i behåll (Antonovsky, 1991).

Med begriplighet menas att individens vardag präglas av förutsägbarhet, trygghet, struktur och
tydlighet. I de fall då känslan av begriplighet hos individen är hög är förmågan att ordna och förklara
svåra upplevelser stor. Om känslan av begriplighet i stället är låg präglas individen av känslan av att
ofta råka ut för svårigheter och av tron att det alltid kommer att vara så. Att uppleva hanterbarhet
innebär att individen vet att de egna resurserna och stödet från omgivningen räcker till för att klara av
vardagens krav. En känsla av att inte hantera sin situation kan betyda att individen är övertygad om att
problem som uppstår inte går att lösa. Meningsfullhet handlar om motivation, att individen känner sig
delaktig i de processer som skapar dess dagliga erfarenheter. Att vara delaktig i händelser som har
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känslomässig betydelse för individen. En låg känsla av meningsfullhet kan medföra att individen
upplever livet som meningslöst och oviktigt (a.a.).
Återkommande positiva livserfarenheter bygger upp KASAM-värdet. Antonovsky menar att de tre
komponenterna är kopplade till varandra och att de för en individ kan vara mer eller mindre centrala.
KASAM-värdet tycks också ha ett samband med hur väl man klarar av livet och svåra händelser. Av
betydelse är också individens generella motståndsresurser/motståndsbrister exempelvis grupp-
tillhörighet, personlighet och erfarenheter. Det är styrkan i KASAM, hos en individ som upplever
traumatiska händelser, som bestämmer vad följderna blir (Antonovsky, 1991).

2.3  Samtalets betydelse
Björklund och Eriksson (2000) skriver att barn som är med om svåra händelser har ett stort behov av
att få samtala om sina upplevelser med en vuxen som tar dess funderingar och känslor på allvar. De
menar att barn som inte blir bekräftade i sina känslor oftast döljer dem och att det viktigaste i mötet
med barn inte är vad vi säger, utan vad vi tillåter dem att berätta för oss (a.a.). Metell och Lyckner
(2001) skriver att för att barn skall kunna bearbeta traumatiska upplevelser är det betydelsefullt att de
får gestalta sina erfarenheter på ett symboliskt plan, till exempel genom att leka och måla. Ofta är
minnesbilderna fragmenterade, på grund av försvarsmekanismer, vilket innebär att de behöver hjälp
för att tolka och skapa ett sammanhang i händelsen. Om ett barn får berätta och sätta ord på sina
upplevelser och känslor startar läkeprocessen vilket i sin tur ofta minskar barnets känsla av ansvar,
skam och skuld. Genom berättandet kan barnet hitta ett sätt att förhålla sig till de traumatiska
händelser det varit med om, vilket är avgörande för hur det fortsatta livet kommer att utformas (a.a.).

Det är vanligt att föräldrar väljer att dölja familjens problem i tron att de på så sätt skonar sitt
barn, skriver Monica Fahrman, barnpsykolog (1993). Tvärt om skadar de barnet mer i sina försök att
hålla det utanför eftersom det är väldigt påfrestande för ett barn att känna av de negativa stämningarna
i familjen och inte få möjlighet att prata med någon om det. Att leva i ovisshet blir ohållbart för barnet,
som för att överleva tvingas att förtränga händelsen eller fantisera fram förklaringar till det som har
hänt. Fantasier som kan vara farligare än verkligheten. Barn behöver förklaringar (a.a.).

Psykologen James W. Pennebaker (1997) beskriver hur hämmandet av tankar, känslor och
beteende är en riskfaktor för både fysiska och psykiska sjukdomar. Att aktivt försöka förtränga en
traumatisk händelse är så pass påfrestande att det gradvis underminerar kroppens försvarssystem,
menar han. Genom att hålla tillbaka och undertrycka tankar och känslor av svåra händelser skapas en
inre stress som likt andra typer av stress inverkar negativt på hjärta, hjärna, nervsystem och
immunförsvar. Om barn däremot får möjlighet att uttrycka hemska händelser i ord påverkas deras
tankar, känslor och hälsa i positiv riktning. Bekännelsen hjälper till att neutralisera många av
hämmandets negativa effekter. Att prata eller skriva om traumatiska händelser påverkar barnets
tankemönster och självkänsla i det dagliga livet. Genom att sätta ord på sina upplevelser tvingas barnet
tänka igenom och förstå dem på ett nytt sätt, vilket kanske leder till att den egna föreställningen av det
inträffade förändras. Kanske blir det uppenbart att den egna förklaringen inte alls är rimlig eller
relevant. Först när barnet satt ord på händelsen kan det förstå den, assimilera den och ultimat lämna
den bakom sig (Pennebaker, 1997).

Øvreeide (2000) anser att barns kommunikationsförmåga kan ses som en inneboende biologisk
kraft och att redan det lilla spädbarnet verkar ha en medfödd, nästan reflexartad förmåga att ingå i ett
rytmiskt dialogbaserat samspel. Han menar att barn är helt beroende av att kommunicera med sin
omgivning och att barns psykologiska utveckling sker inom ett socialt sammanhang, inom en
kommunikationsram. Enligt Øvreeide kan grundläggande psykologiska färdigheter, liksom sensor-
motoriska och andra kroppsliga funktioner bli betydligt hämmade i sin utveckling om barnet inte får
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använda sina kommunicerande, intersubjektiva processer med sin omgivning. Barns välbefinnande är
helt beroende av kommunikation och påverkas starkt av de relationer som de får sina kommunika-
tionserfarenheter från (Øvreeide, 2000).

2.4  Sammanfattning
Att växa upp i våldets närhet innebär ofta att barnet på grund av till exempel otrygga relationer och
bristande anknytning är sämre rustade att ingå i ett socialt samspel. Det för med sig att barnet får
problem att bygga upp positiva relationer till andra människor. Vi har i teorikapitlet pekat på vikten av
en trygg anknytning mellan barn och föräldrar och hur barns drivkraft, vid en bristande omsorg,
handlar om att bibehålla den primära anknytningen. Genom samtal kan barn som upplevt våld i
hemmet få en ökad känsla av sammanhang. Att få samtala med en vuxen som kan ta emot, bekräfta
och stödja barnet i dess bearbetning av de traumatiska händelserna, är avgörande för hur barnets
framtid kommer att se ut.

Vi menar att alla som arbetar med barn därmed har ett stort ansvar att se till att barn som bär
på traumatiska upplevelser får möjlighet att bearbeta dem tillsammans med en vuxen som vågar lyssna
och svara. Björklund & Eriksson (2000) anser att, då vi inte kan skydda barn från den verklighet som
är deras, måste vi göra allt för att skydda dem i dess verklighet. För att kunna hjälpa dessa barn på ett
bra sätt måste vi vara medvetna om att de inte är problembarn utan barn med problem, menar Metell
och Lyckner (2001). De symtom de kan uppvisa är helt normala reaktioner på onormala, skrämmande
och obegripliga upplevelser (a.a.).



14

3.  Metod

3.1 Val av ämne
Personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan kontaktade Högskolan i Vänersborg och påtalade
att deras krissamtal med barn boende på Kriscentrum var ett viktigt ämne att belysa. Anledningen till
att vi fann det intressant och värt att undersöka var att vi, efter kontakt med personalen samt genom-
gång av tidigare forskning, blev uppmärksammade på hur ovanligt det är i Sverige idag att barn i
denna situation får möjlighet att samtala om sina upplevelser. Detta trots att det står helt klart hur
betydelsefullt det är för barnen att få hjälp att bearbeta sina upplevelser.

För att öka våra kunskaper på problemområdet och för att kunna precisera problemet, började
vi studera tidigare forskning samt annan relevant litteratur i ämnet. Vi har även tagit del av Kris-
centrum för kvinnor i Trollhättans tidigare dokumentation av arbetet, i syfte att öka förståelsen för
deras verksamhet. För att ta reda på vilka skyldigheter samhället har gentemot dessa barn har vi även
studerat aktuella lagar och styrdokument, i Brottsbalk, Barnkonvention, Socialtjänstlag och Läroplan
(Lpo, 94). Vi ansåg det viktigt att tillvarata den erfarenhet som personalen på Kriscentrum i Troll-
hättan har, utifrån deras arbete med barn som lever i familjer där relationsbetingat våld förekommer,
dessutom ville vi bidra till att kunskapen inom detta ämne ökas.

3.2  Informanterna
Vår förhoppning var att vi, genom att låta personalen berätta om sitt arbete med barnen, skulle kunna
tolka, förstå och beskriva hur de genom sina krissamtal kan hjälpa barn som bevittnat våld i hemmet
att läka de skador som uppstått. För att kunna uppnå detta har vi i vårt induktiva forskningsarbete
använt oss av kvalitativa metoder. Vi har genomfört en kartläggningsintervju för att få en föreställning
om vilka barn som deltagit i krissamtal under 2002. Vi har också intervjuat de två anställda på Kris-
centrum för kvinnor i Trollhättan som i sitt arbete genomför krissamtal med barn, för att få en djupare
förståelse för dessa samtal.

Den ena av de anställda som har en bakgrund som journalist, skrev tidigare en artikelserie om
kvinnojourer och arbetade även viss tid på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan. 1992 blev hon
kommunalt anställd som behandlingsassistent och samordnare på Kriscentrum. Sedan dess har hon
kontinuerligt genomgått flera kortare utbildningar i bland annat krishantering, kulturkompetens,
misshandelsreaktioner, barn som bevittnat våld, PTSD och samhällsvetenskap. Vår informant upplever
att under hennes tid på Kriscentrum har arbetet blivit svårare och våldet mot kvinnor grövre. Hennes
drivkraft i arbetet är tankar om jämställdhet samt en feministisk värdegrund. Hon betonar vikten av
förebyggande arbete, förändringsarbete, upplysning och utbildning vilket hon säger grundar sig i
hennes utbildning som journalist.

Den andra informanten är utbildad socialpedagog och har arbetat som behandlingssekreterare
på Kriscentrum för kvinnor sedan 2001. Tidigare har hon arbetat med missbruksproblematik samt på
ett barn- och familjebehandlingshem. Hon känner ett särskilt engagemang för jämställdhet och är
intresserad av kvinnors och barns situation i samhället. Drivkraften i hennes arbete handlar om en
solidaritet med människor i utsatta livssituationer. Hon beskriver sitt arbete som omväxlande och
stimulerande. Arbetet har flera perspektiv och olika nivåer; individ-, familj- och samhällsnivå, före-
byggande och informerande arbetsuppgifter samt samverkan med andra professionella instanser.

3.3  Kartläggningsintervju
I vår studie valde vi att ha fokus på de 17 barn som deltagit i krissamtal, på Kriscentrum för kvinnor i
Trollhättan, under år 2002 och som ett led i vår studie började vi med att kartlägga dessa barn. Syftet
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var att få en uppfattning om vilka barn undersökningen handlar om. Kartläggningen genomfördes
genom en intervju med personalen där de tillsammans fick beskriva barngruppen. En del av kart-
läggningen bestod av att vi tillsammans med personalen fyllde i bakgrundsdata kring barnen, så som
ålder, kön, familjesituation med mera i en tabell. Den andra delen bestod av att få svar på frågor som
vi ansåg viktiga för att kunna beskriva barngruppen. Dessa frågor hade personalen fått möjlighet att
förbereda sig på. Under kartläggningsintervjun använde vi oss av bandspelare för att inte riskera att
missa viktig information. Kartläggningen synliggör hur och varför barnen fick kontakt med Kris-
centrum för kvinnor och varför de accepterade erbjudandet att delta i samtalserien. Den visar även
vilken typ av upplevelser och svårigheter barnen hade varit med om, vilka skador detta enligt
personalen åsamkat och hur krissamtalen var tänkta att hjälpa dem att reparera skadorna.

Den första delen av kartläggningsresultatet valde vi att presentera i den tabell vi använde oss
av vid intervjun, för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. (Se s. 22). I ett försök att
levandegöra texten använder vi oss av citat. Citaten av mammor och skolpersonal är återgivna av
personalen och därmed inte direkta citat.

3.4  Djupintervjuer
Vi har genomfört två djupintervjuer med personalen där de enskilt reflekterade över sitt arbete utifrån
fyra av de barn som deltagit i krissamtal under 2002. I djupintervjuerna valde vi att använda oss av en
narrativ ansats, i syfte att genom personalens berättelser nå en djupare förståelse för krissamtalens
betydelse för barnens bearbetning av traumatiska upplevelser. Intervjuerna byggde på att vi lät
personalen berätta om sitt arbete med barnen utifrån de olika samtalsstegen. Vi var intresserade av
personalens erfarenheter av, observationer från och kunskaper om samtalsseriens olika steg. Vad
händer under samtalen? Vad upplever de som läkande eller reparerande i samtalen och hur syns det?
Vår uppgift var att lyssna, bekräfta samt ställa fördjupande och uppföljande frågor. Genom
intervjuerna framträdde även en bild av hur personalens möte med de fyra barnen har sett ut. Lars-
Christer Hydén, docent, socialpsykolog & Margareta Hydén, fil. dr., psykoterapeut, menar att
berättelsen kan vara en möjlig metod för att nå kunskap om den sociala verkligheten. Valet av ansats
möjliggör även en interaktion mellan informant och forskare (Hydén & Hydén, (red.) 1997). Det
innebär att vi hade en aktiv del i skapandet av berättelsen genom vårt sätt att påverka dialogen.

Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att kunna fånga hela samtalet och vara
delaktiga. Utifrån den inspelade intervjun transkriberade vi samtalet till text. I bearbetningen av
resultatet letade vi efter eventuella mönster och andra intressanta resultat. Vi hade fokus på vad
samtalen innebar och vad som var läkande. Djupintervjuerna återger vi i form av fyra jagberättelser
varvade med citat, i syfte att ge liv åt och tydligt åskådliggöra personalens samtal med barnen. Citaten,
som vi menar, ger en bild av samtalens betydelse för barnen, deras känslor och tankar, är berättade av
personalen och återger därmed inte exakt vad barnen sagt.

Vi är medvetna om att vi genom vårt deltagande i intervjusituationen var tolkande subjekt
vilket kan ha påverkat informantens berättelse, liksom vår tolkning av densamma. Det faktum att den
information vi fått genom intervjuerna, är silad genom personalen är vi väl medvetna om, men vi
menar dock att det gett oss en djup insikt i personalens arbete med barnen. Även vår förförståelse kan
ha inverkat på studien, då vi redan inledningsvis var övertygade om att barn som växer upp med våld i
familjen har behov av att få krissamtal. Vår förförståelse påverkade troligen vår utgångspunkt, vilka
frågor vi ställde respektive inte ställde samt vår tolkning av resultatet.

Personalen fick själva välja vilka barn de ville berätta om under djupintervjuerna. Vi bad dem
dock att i sina val utgå ifrån det de ville framhålla från krissamtalen med barnen, till exempel vad
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gäller samtalsmodellens förtjänster och brister. De valde fyra barn som de anser speglar hur samtalen
på olika sätt formas och anpassas efter barnens behov, personlighet och situation.

3.5  Etik och sekretess
Det hade givetvis varit av intresse att intervjua barnen som deltagit i krissamtalen, för att ta del av
deras upplevelser av samtalen men efter en konsekvensetisk bedömning beslöt vi dock att endast
intervjua personalen. Barnen i kartläggningen befann sig i en utsatt och känslig situation och hade
precis fått hjälp att ta ett steg ut ur tystnadens kultur och börjat bygga upp en tillit till vuxna. Vi ansåg
därför att det inte var etiskt försvarbart att intervjua barnen. Forskning på människor berör människor
och det är därför viktigt att forskningens betydelse vägs mot de risker som forskningen kan medföra,
menar Bente Gullveig Alver, professor i folkloristik och Ørjar Øyen, professor i sociologi (1998).
Effekterna av studier på människor är svåra att förutse vilket innebär en svårighet att där väga
argumenten för och emot (a.a.). Forskning på människor, i synnerhet så kallade svaga grupper så som
socialt utsatta barn, är etiskt försvarbar först om den leder till en förändring till det bättre för
undersökningsobjektet, skriver Rosmari Eliasson, professor i socialt arbete (1995). Det är själva
synliggörandet av en social verklighet som är ett primärt mål för forskning (a.a.). Personalen på
Kriscentrum för kvinnor bedömde dessutom att det skulle vara svårt att få kontakt med barnen på
grund av sekretess och skyddad adress.

Vi menar att vi, genom att intervjua personalen och ta del av relevant litteratur och forskning,
på ett bra sätt har kunnat synliggöra den sociala verklighet som barn, som växer upp i familjer där våld
förekommer, många gånger lever i. Genom att intervjua personalen har vi förmodligen dessutom fått
en bredare bild av barnsamtalen och dess betydelse. Om vi i stället valt att intervjua barnen hade vi
troligen fått en djupare förståelse för just de barnen, men då på bekostnad av bredden i personalens
berättelser. Vi menar att det hade varit svårare att genom barnintervjuer peka på hur krissamtalen
hjälpt dem att läka de skador som uppstått när de bevittnade våld mot anknytningsperson.

En del av resultatet har vi valt att inte redovisa på grund av sekretess skäl. Vissa uppgifter har
vi valt att ändra något för att minska risken att något av barnen eller de professionella som omtalas i
studien skall kunna identifieras av läsaren och vad gäller barnen i djupintervjun har vi använt
fingerade namn för att inte riskera att barnen skall bli igenkända. Personalen på Kriscentrum för
kvinnor i Trollhättan är medvetna om och har godkänt att de tydligt framträder i studien som in-
formanter. De har självfallet även fått möjlighet att läsa igenom och godkänna alla delar av uppsatsen,
i vilka deras information finns med.

3.6  Studiens tillförlitlighet
En studies reliabilitet visar hur precisa eller pålitliga mätningarna är, skriver Idar Magne Holme och
Bernt Krohn Solvang, vilka båda har magistrar i stadsvetenskap (1997). Det innebär att samma metod
skall kunna användas av olika personer, på samma material och visa samma resultat, vilket är svårt vid
kvalitativa studier på människor, menar Knut Halvorsen, civilekonom och sociolog (1992).
Undersökningens reliabilitet är därför inte lika centralt i kvalitativa- som i kvantitativa studier.
Kvalitativa studier syftar till att nå en djupare förståelse för undersökningsobjektet, vilket innebär att
den intersubjektiva testbarheten inte kan stå i forskarens fokus (Halvorsen, 1992; Holme & Solvang,
1997). Då vår studie är en kvalitativ undersökning skulle dess resultat inte med säkerhet bli exakt det
samma, om någon annan gjorde om den. Eftersom människor befinner sig i ständig utveckling hade
förmodligen även informanternas berättelser sett lite annorlunda ut, om vi gjort studien vid ett annat
tillfälle.



17

Ett kriterium för en studies validitet är att de data som samlats in är relevanta för studiens
problemformulering (Halvorsen, 1992; Holme & Solvang, 1997). Vi anser att vår studies validitet, ur
den synpunkten, är hög eftersom vi har undersökt det vi ville och inget annat. Med hjälp av det
insamlade materialet menar vi att vi kan svara på våra inledande frågeställningar. Vid kvalitativa
studier bör forskaren dessutom kritiskt granska sina egna tolkningar och vara medveten om att både
informanterna och forskaren, genom förförståelse och de rollförväntningar som finns på dem, kan
påverka studien (a.a.). Vi har under studien varit noga med att återkoppla det resultat intervjuerna har
gett, till informanterna. Vi har tillsammans med informanterna kommit fram till att vår tolkning av
deras berättelser stämmer väl överens med deras sanning. Det är också viktigt att det råder en bra
överensstämmelse mellan teori och empiri vad gäller de teoretiska begrepp som är centrala i studien
eftersom forskaren i sitt arbete pendlar däremellan (a.a.). Vi menar att det råder hög överenskommelse
mellan teori och empiri i vår studie vilket troligen underlättats av att vi, våra informanter och den
litteratur vi använt oss av härrör från samma kunskapsområde, socialt arbete.
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4.  En beskrivning av barnsamtalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan

För att kunna synliggöra betydelsen av krissamtalen för barn på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan
anser vi att detta beskrivande kapitel fordras. I vår beskrivning av krissamtalen börjar vi med att
presentera Kriscentrums verksamhet. Därefter beskriver vi arbetsmetoden Trappan som utarbetats av
Rädda Barnen och ligger till grund för personalens barnsamtal. Slutligen visar vi hur personalen på
Kriscentrum för kvinnor använder och anpassar grundmetoden efter deras verksamhet med boende
barn.

4:1 Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan
Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan är en kommunal verksamhet som förutom skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor och deras barn, erbjuder en öppen verksamhet med:

� rådgivande och stödjande telefonsamtal för hjälpsökande kvinnor,
� tidsbeställda samtalsbesök,
� hjälp med myndighetskontakter,
� rådgivande samtal med jurist,
� krissamtal med barn som bor i det skyddade boendet med sin mamma.

Dessutom ingår i personalens arbetsuppgifter att erbjuda andra professionella i kommunen
konsultation i frågor som rör relationsbetingat våld samt utbildning av personalgrupper som kommer i
kontakt med våldsutsatta kvinnor. 25 %, av vardera heltidstjänst, är dedikerad till arbete med boende
barn. På kvällar och helger ansvarar den ideella föreningen kvinnojouren Duvan för telefonjour och
skyddat boende (Intervju med personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, 030113).

Fram till år 2000 bedrevs inga krissamtal med boende barn på Kriscentrum och tanken var att
barnen fick hjälp genom att mamman hjälptes. Men efter att vuxna, som under uppväxten bott i det
skyddade boendet, kontaktade personalen på Kriscentrum och frågade: ”varför såg ni inte mig”? ville
personalen bli bättre på att bemöta barnen. Efter ett studiebesök på ett Kriscentrum i Köpenhamn
började de i liten skala att uppmärksamma de boende barnen. Vid ankomsten till det skyddade boendet
visades barnet runt i lägenheten, fick ett mjukisdjur och fotograferades. Detta fotografi fick sedan
barnet till sitt eget. Bara med de små enkla medlen såg personalen positiva effekter hos barnen.
Personalen på Kriscentrum upplevde dock att situationen för barnen behövde förbättras ytterligare.
Efter en föreläsning av Rädda Barnen, där de hörde talas om samtalsmodellen Trappan, började de att
genomföra krissamtal med några boende barn under år 2000. Inför 2001 ansökte personalen om pengar
för att starta ett projekt där fler boende barn kunde uppmärksammas och erbjudas krissamtal. Pengar
beviljades och projektet kunde påbörjas i januari 2001. 2002 permanentades verksamheten genom att
Trollhättans kommun utökade budgeten för Kriscentrum samt genom att Hälso- och sjukvårds-
nämnden under två år bidrar med lönekostnaden till 0,25 % tjänst (a.a.).

Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan hade under 2002 kontakt med över 100 kvinnor som på
olika sätt behövde hjälp. Av dem var 20 kvinnor och 23 barn boende på Kriscentrum. Det skyddade
boendet är således endast en liten del av Kriscentrum för kvinnors verksamhet. De övriga kvinnorna
kom på samtal eller fick råd och hjälp via telefonsamtal i krisstöd, information och praktiska frågor.
Dessa kvinnors barn erbjuds inte samtal eftersom personalen på Kriscentrum måste begränsa sig till att
endast erbjuda de boende barnen samtalshjälp. Behovet av samtal bedöms dock vara lika stort för
dessa barn (Intervju med personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, 030304).

En kvinna som bor på Kriscentrum måste ha ett skyddsbehov, det vill säga vara hotad,
trakasserad, fysiskt-, sexuellt- eller psykisk misshandlad. Asylsökande kvinnor som misshandlas får
komma till Kriscentrum men om de fått avslag ända upp till utlänningsnämnden tvingas de söka skydd
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Min familj

Medlemmarna i min familj är: _________

Vad tycker de om att göra? ____________

Berätta om något som din familj gjort

tillsammans: _______________________

I min familj bestämmer pappa om: ______

I min familj bestämmer mamma om: ____

I min familj bestämmer jag om: ________

Jag tycker inte om när min familj: ______

I min familj bråkar man om: ___________
ARBETSBLAD 2

vid någon annan kvinnojourverksamhet som är helt ideell. Kvinnor som har ett aktivt missbruk eller en
allvarlig psykisk problematik hänvisas till socialtjänst eller psykiatrisk sjukvård (Intervju med
personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, 030304).

4.2  Bakgrunden till arbetsmetoden Trappan
Ami Arnell, psykolog, psykoterapeut och Inger Ekbom, socionom som har flerårig erfarenhet av att
arbeta med barn som lever i familjer där det förekommer våld, var delaktiga i Rädda Barnens projekt
”Barn som vittne till våld i sina familjer” som genomfördes under slutet av 1990-talet, med syfte att
synliggöra barnen. De samarbetade med polis, socialtjänst och kvinnojourer i fem kommuner för att ta
reda på om och i så fall hur de arbetade med barnen. Slutsatserna de kunde dra var att endast ett fåtal
av dessa barn uppmärksammats och att stora brister fanns vad gällde hur polisanmälningar vidare-
befordrades till socialtjänsten. Arnell och Ekbom genomförde en undersökning där de under två års tid
träffade 45 barn som växte upp i familjer där våld var vanligt förekommande. Undersökningen visade
hur betydelsefullt det är för dessa barn att systematiskt få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.
Utifrån sina erfarenheter utarbetade Arnell och Ekbom därefter krissamtalsmodellen Trappan i syfte
att fler professionella, som kommer i kontakt med barn som växer upp i familjer där våld förekommer,
skall våga och vilja ge barnen en möjlighet att få samtala om och sätta ord på sina upplevelser (Arnell
& Ekbom, 1999).

4:3  Trappan som arbetsmetod
Trappan är en krissamtalsserie som består av tre steg samt ett avslutande samtal. Den är anpassad för
barn i åldern fyra år och uppåt. Målet med Trappan är att barnen skall få möjlighet att prata med en
vuxen som tar dem på allvar, har tid att lyssna och har kunskap att ta emot det barnet säger på ett bra
sätt. Krissamtalen innebär att barnet, genom en varsam konfrontation med verkligheten, skall stödjas i
sin egen läkeprocess. Den vuxne skall alltid utgå från barnets perspektiv och samtalet måste ske på
barnets villkor. Det är viktigt att samtalen är en process där tillit och trygghet är nyckelord (a.a.).

Steg 1, kontakt
I det första av de tre stegen skall en god kontakt mellan barn och vuxen skapas. För att detta
kontaktskapande steg skall lyckas krävs ofta flera möten och det är viktigt att modern är delaktig vid
start, för att barnet skall vara säker på att ha tillåtelse att prata om det som inträffat. Det är även
betydelsefullt för barnet att veta varför det skall delta i samtalen och att det inte är ensam om sin
situation. Därefter påbörjas en presentation av både barnet och
den vuxne med hjälp av ett arbetsblad som heter ”Vem är du?
Vem är jag?”. Sedan samtalas om att familjer kan se ut på
olika sätt och arbetsblad 2 ”Min familj” fylls i. Att rita
tillsammans är en del av metoden. Till exempel gör barnet en
bild av ett hus och pratar om vad som finns med, respektive
inte finns med på bilden. Det avslutande momentet i steg 1 är
att tillsammans titta på bilder och fantisera om vad som händer
på dem. De olika upptäcktsbilderna föreställer bland annat en
människa, en grotta, ett hus samt ett antal fotografier av
människor i olika åldrar. I vissa fall fungerar det bättre att
använda ett arbetsblad som går ut på att värdera olika
påståenden. När kontakten mellan barnet och den vuxne är god
är det dags att gå vidare till nästa steg (a.a.).
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Steg 2, rekonstruktion
Steg nummer två innebär att barnet tillsammans med den vuxne skall
rekonstruera en verklig händelse. Inledningsvis summeras steg 1 och därefter
diskuteras kring vad det innebär att bråka. Har barnet blivit slaget? Temabild
”pojken” används sedan för att få barnet att fundera över hur pojken på bilden
tänker kring sina föräldrars bråk. Sedan kopplas den berättelsen ihop med
barnets egen situation och barnet uppmuntras att berätta om en särskild
händelse. När barnet börjar sätta egna ord på händelsen är det den vuxnes

uppgift att lyssna och ge barnet gott om tid. Tillsammans ritas efter detta en
karta över hemmet och händelsen. Det pratas om detaljer som var
familjemedlemmarna befann sig, speciella ljud eller lukter med mera.
Barnets berättelse kan kompletteras med den information samtalsledaren
eventuellt fått från mamma, polis eller socialsekreterare, i syfte att barnet
skall få ett bättre sammanhang i det som hänt. Som avslutning på det andra
steget talas det om känslor med hjälp av temabilder. Dels handlar det om
barnets känslor kring den traumatiska händelsen och dels om barnets ofta
motsägelsefulla känslor för pappa. När genomgången känns färdig är det
dags att gå över till nästa steg (Arnell & Ekbom, 1999).

Steg 3, kunskap
I det tredje och avslutande steget berättar samtalsledaren om vanliga reaktioner vid traumatiska
händelser såsom rädsla, ångest, sömnsvårigheter, känslor av ensamhet med mera. Med hjälp av
temabilder som illustrerar olika traumatiska händelser får barnet fundera kring dessa känslor. Detta
kopplas sedan ihop med barnets egna reaktioner. Det är viktigt att
här ge barnet den tid som behövs för att samtalen skall avslutas på
ett bra sätt. Även barnets kunskap kring familjens aktuella
situation tydliggörs. Hur mår barnet nu och hur ser framtiden ut?
Hur ser barnets nätverk ut? Barnet får fylla i ett ”hjälpkort” med
telefonnummer till personer som det kan vända sig till för att få
hjälp. Dessa personer kan vara någon i barnets närhet, skol-
sköterskan eller dylikt. Som avslutning av de tre samtalsstegen går
barnet och samtalsledaren igenom sina tidigare möten och pratar kring upplevelser och minnen från
dem.

Efter de tre krissamtalsstegen är det bra att ha ett avslutande samtal med mamman i syfte att
berätta vad barnet och samtalsledaren gjort tillsammans. Ibland kan barnet delta i detta samtal. Barnet
skall alltid godkänna vad som tas upp i det avslutande samtalet för att inte något som sagts i förtroende
skall utlämnas (a.a.).

4:4  Barnsamtal på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan
Vid ankomsten till Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan visas barnet runt i lokalerna. Det poängteras
att alla dörrar är låsta och att ingen obehörig kan komma in. Barnet får ett eget mjukisdjur och
fotograferas. Detta fotografi får barnet till sitt eget. Personalen förklarar för barnet varför det är på
Kriscentrum och hur det går till där. Snart efter inflyttning informeras mamman om barnsamtalen.
Personalen förklarar att det är viktigt för barnet att prata om det som hänt och de berättar om sitt arbete
med barnen (Intervju med personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, 030304).
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Barnsamtalen påbörjas tidigast efter tre till fyra dagar på Kriscentrum för att barnet skall få en chans
att ”landa”. Miljön är ny och situationen är krisartad. Eftersom barn och personal befinner sig i samma
lokaler, äger oftast delar av kontaktskapandet rum redan före första samtalet. Vid samtalen följer
personalen de olika stegen i samtalsmodellen Trappan; det kontaktskapande, det rekonstruerande, det
kunskapssökande samt det avslutande samtalet. Ett steg innebär oftast ett samtal, men antalet samtal
kan variera. De använder inte allt material i varje steg utan anpassar samtalet efter barnet och
situationen (Intervju med personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, 030304).

Personalen på Kriscentrum arbetar med barnen individuellt eftersom de anser att varje barn bör
uppmärksammas enskilt. Varje barn har en unik upplevelse och även för syskon är upplevelserna
olika. Den unika upplevelsen är viktig. Under samtalen möter barnet alltid en och samma vuxen för att
situationen skall bli så trygg som möjligt för barnet. Krissamtalen utformas utifrån barnets ålder och
mognad men fokus ligger alltid på våldet. Några barn pratar lättare om våldet än andra och en del
behöver ha mer tid på sig i den kontaktskapande fasen. Det vanligaste är att barnen vill prata och bara
väntar på att få berätta om sina erfarenheter av våld, men ibland försöker de dock ”slingra” sig och
pratar hellre om annat. En del barn har stora behov av att prata om en viss fas eller vissa händelser
vilket gör att personalen inte kan gå för fort fram. Den första fasen kan ofta ta längre tid, speciellt för
tonåringar som kan tycka att det är pinsamt att berätta om våldshändelserna i familjen (a.a.).

Det avslutande samtalet sker oftast när barnet och mamman har flyttat ut från Kriscentrum.
Situationen har då börjat klarna, de är på väg- eller har flyttat till ett nytt boende och eventuellt ny
skola. Samtalet handlar om den nya situationen och hur barnet tror att det kommer att bli. Barnets oro
finns i detta läge fortfarande kvar, om än i mindre omfattning. Den minskade oron beror dels på att
förövaren oftast inte finns med i bilden, i alla fall inte just då, dessutom har barnet och den vuxne
samtalat kring olika strategier för vad barnet kan göra om våldet återkommer. Av vikt är också att
barnet har fått prata om sina erfarenheter och upplevelser samt att kontakten mellan barnet och
mamman förhoppningsvis förbättrats. Personalen på Kriscentrum har inte resurser att följa upp barnen
men de önskar att möjlighet fanns att knyta an efter en tid (a.a.).

Ibland bor barn endast en kort tid på Kriscentrum, på grund av flytt till annan ort eller flytt
tillbaka hem och hinner därför inte delta i barnsamtalen. Barnet och personalen fyller då tillsammans i
ett kontaktkort med telefonnummer till viktiga personer och polis, som barnet kan ringa vid behov. De
pratar även om tänkbara flyktvägar och olika strategier om en våldsituation uppstår igen, till exempel
att hämta hjälp. Personalen berättar att det skrämmande ofta händer att barn inte har någon person i
deras närhet som de kan vända sig till. Familjerna är ofta socialt isolerade eftersom mannen har
kontrollerat och begränsat hela livsrummet (a.a.).

Av olika anledningar kan personalen ibland tvingas avbryta en samtalsserie, till exempel på
grund av att familjen flyttar till annan ort. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna genomföra
hela samtalsserien påbörjas samtalen först efter att familjen bott några dagar på Kriscentrum. Då vet
personalen hur kvinnans och barnens situation ser ut och om kvinnan vill åka tillbaka hem så gör hon
det oftast tidigare. Detta gör att de flesta påbörjade samtal kan avslutas enligt planerna. Att tvingas
avbryta samtalen är inte bra, menar personalen, men då försöker de ändå att få till stånd ett avslutande
samtal med barnet och de talar också om för mamman att barnet är i fortsatt behov av samtalshjälp.
Kontakt kan om möjlighet finns tas med den nya ortens socialtjänst och även då poängteras vikten av
att barnet får fortsatt samtalshjälp. Personalen anser att även om de inte kan genomföra hela
samtalsserien är det bättre att de har hunnit med något krissamtal med barnet, än inget alls. Att barnet
får ett tillfälle att prata om sin situation visar att det finns vuxna som kan ta det till sig, våldet går att
benämna och även det värsta går att sätta ord på (a.a.).
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5. Resultat

För att läsaren skall få en uppfattning om vilka barn undersökningen handlar om, redovisar vi här
resultatet av den kartläggning vi genomfört av de 17 barn som deltagit i krissamtal på Kriscentrum för
kvinnor i Trollhättan under år 2002. Därefter följer en beskrivning av barngruppen utifrån den
kartläggningsintervju vi genomfört med personalen. Avslutningsvis presenterar vi personalens fyra
jag-berättelser, om sina samtal med fyra av barnen, som vi erhållit genom narrativa intervjuer.

5.1  Kartläggningstabell

5.2  Kommentarer till tabellen
Resultatet av kartläggningen skildrar just dessa 17 barns situation och kan inte med självklarhet
översättas till generella slutsatser om barn som växer upp i våldets närhet. Detta gäller till exempel
faktorer som barnets bakgrund, socioekonomisk grupptillhörighet, förövare, vittne/offer och för-
ändring i familjesituation.

Barnen i kartläggningen har till största delen invandrarbakgrund vilket stämmer väl överens
med den faktiska situationen av boende barn på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan. Av de kvinnor
som får hjälp i den öppna verksamheten är dock en svensk bakgrund det vanligaste. Enligt personalen

▪ Kön Ålder
Svensk/

invandrar
bakgrund

Socio-
ek.

grupp

Förövare
av

våld

Vittne/
offer

Hur länge
våldet pågått

Andra att
samtala med

Antal
samtal/

hänvisning
vidare

Förändring
i familje-
situation.

1 F 3 Inv. bakgr. 3 Pappa Vittne
+offer Lång tid Nej 4/Soc.tj.

 ej åtgärd
Nytt boende

och ort

2 P 4 Svensk 2 Pappa Vittne
+offer Lång tid Nej 4/

BUP+Soc.tj.
Nytt

boende

3 F 6 Inv. bakgr. 1 Pappa Vittne Lång tid Mamma 5/
BUP Nytt boende

4 P 6 Inv. bakgr. 3 Pappa Vittne Lång tid Nej 4/Soc.tj.
 ej åtgärd

Nytt boende
och ort

5 P 8 Inv. bakgr. 1 Pappa Vittne
+offer Lång tid Mamma 7/

BUP
Nytt boende.

Sekretess

6 F 8 Inv. bakgr. 2 Pappa Vittne Lång tid Mamma 4/
Nej Nytt boende

7 F 9 Svensk 2 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/
BUP Nytt boende

8 F 11 Inv. bakgr. 3 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/Soc.tj.
 ej åtgärd

Nytt boende
och ort

9 P 11 Inv. bakgr. 2 Pappa Vittne
+offer Lång tid Mamma 7/

BUP+Soc.tj.
Nytt boende.

Sekretess

10 P 12 Inv. bakgr. 3 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/Soc.tj.
 ej åtgärd

Nytt boende
och ort

11 P 12 Inv. bakgr. 2 Styvpappa Vittne Lång tid Mamma 4/
Nej

Nytt boende.
Sekretess

12 F 12 Inv. bakgr. 2 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/
Nej Nytt boende

13 F 13 Inv. bakgr. 2 Pappa
+bror

Vittne
+offer Lång tid Mamma 7/

BUP
Nytt boende.

Sekretess

14 P 13 Inv. bakgr. 2 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/
Nej Nytt boende

15 F 13 Inv. bakgr. 3 Styvpappa Vittne Lång tid Nej 4/Soc.tj.
 ej åtgärd

Nytt boende
och ort

16 F 14 Inv. bakgr. 2 Styvpappa Vittne Lång tid Mamma 4/
Nej

Nytt boende.
Sekretess

17 F 15 Inv. bakgr. 2 Pappa
+bror

Vittne
+offer Lång tid Mamma 7/

BUP+Soc.tj.
Nytt boende.

Sekretess
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på Kriscentrum beror detta på att svenska kvinnor mer sällan tvingas bo i det skyddade boendet
eftersom de ofta har någon i sin omgivning de kan söka skydd hos vilket tenderar att vara mer ovanligt
för invandrarkvinnor. Med invandrarbakgrund menar vi att barnet och/eller dess föräldrar har
invandrat till Sverige och svensk bakgrund betyder att barnet och dess föräldrar är födda i Sverige.

Indelningen i socioekonomiska grupper har personalen på Kriscentrum gjort utifrån familjens
aktuella arbetssituation och inkomst. De barn som ingår i socioekonomisk grupp ett har mammor med
högskoleutbildning och kvalificerat arbete. De barn som hamnar i socioekonomisk grupp två, har
mammor med arbete utan krav på högre utbildning, trots att vissa av dem hade högskoleutbildning
från sitt hemland. De som hamnar i socioekonomisk grupp tre har mammor med tillfälligt arbete eller
som stod utanför arbetsmarknaden. Vi menar att i kartläggningstabellen kan läsaren få uppfattningen
att det är vanligast med kvinnofridskränkning i socioekonomisk grupp två, trots att forskning visar att
det förekommer i alla socioekonomiska grupper. Denna skeva bild kan bero på att kvinnor i
socialgrupp ett har fler möjligheter till annat boende, än det skyddade boendet på Kriscentrum.
Kvinnorna i socioekonomisk grupp tre har sämre möjligheter att ta sig ifrån förövaren och vet sällan
om att Kriscentrum för kvinnors verksamhet finns. Dessa faktorer bidrar till att dessa grupper inte syns
i samma utsträckning i vår studie, menar personalen på Kriscentrum.

Vi tycker att barn som bevittnat våld i familjen och därigenom utsatts för traumatiska upp-
levelser, skall betraktas som offer för våld. Trots det har vi valt att i kartläggningstabellen använda oss
av benämningarna offer och vittne, i syfte att visa vilka av barnen som själva blivit misshandlade. I
kolumnen ”hur länge våldet pågått” innebär ”lång tid” större delen av barnets liv.

I de fall där barnen har mamman att samtala med innebär det dock, enligt personalen på
Kriscentrum, oftast att mamman är i centrum och att samtalet därmed är mer till hjälp för henne än för
barnet. I kolumnen för ”antal samtal/hänvisning vidare” är enbart de samtal med som är genomförda
enligt Trappans modell. Oräknade är de samtal som skett spontant däremellan eller samtal kring olika
situationer som uppstått, till exempel angående problem i skolan. Av de anmälningar personalen
gjorde till socialtjänsten blev några utan att åtgärd vilket personalen på Kriscentrum för kvinnor ställer
sig frågande till. I de fall där förändring av familjesituationen innebär sekretess betyder det att familjen
har tvingats till skyddad identitet.

5.3  Kartläggningsintervju
Barnen och deras mammor kom till Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan på olika sätt. De flesta kom
genom polisen, som hade tillkallats vid ett våldstillfälle. Några av barnen kom genom socialtjänsten,
som kommit i kontakt med familjen (i samband med ett våldstillfälle eller en biståndsansökan) och
ansett situationen i hemmet vara ohållbar. Vid något tillfälle har kvinnan talat med sin läkare som
sedan kontaktat Kriscentrum. Dock har inte något av barnen kommit i kontakt med Kriscentrum i
Trollhättan via BVC, barnomsorg eller skola. Enligt personalen på Kriscentrum reagerar
privatpersoner snabbare än professionella. Det händer oftare att släktingar, grannar, väninnor eller
arbetskamrater och chefer till kvinnan reagerar och ringer Kriscentrum för konsultation än att
professionella som i sitt arbete möter barn gör det. Personalen på Kriscentrum i Trollhättan upplever
att de professionella är rädda för att ställa frågor som rör barnets hemförhållanden. Barnen blir ofta
betraktade som jobbiga och stökiga men de insatser som sätts in kommer sällan åt problemets kärna.
Hade de vågat fråga, menar personalen att de kanske kommit åt problemet och kunnat sätta in rätt
hjälp i ett tidigare skede. Personalen berättar om ett av barnen:

Vi hade en flicka som gått i en skola från ettan till åttan och uppvisat olika symtom på att må
dåligt under väldigt lång tid och ingen hade frågat. De (skolpersonalen: vårt tillägg) blev
chockade när rättegång och tingsrättsförhandling vevades upp. Det var ju ingenting som de
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hade förstått! Då hade hon redan blivit misshandlad av sin pappa flera år innan hon började i
skolan. Det hade hon med sig från början och det var aldrig någon som reagerade.

När mamman bor på Kriscentrum berättar hon oftast det för någon av skolans personal. Därefter
försöker personalen på Kriscentrum att synliggöra problemet för berörd personal på skolan och
förklarar att barnets eventuella reaktioner är naturliga.  Efter att de fått reda på att barnet bor på Kris-
centrum händer det ibland att lärare ringer för att få råd om hur de skall tackla problem. Det handlar då
mest om praktiska problem som namn på klasslistan, rädsla för att pappan skall komma till skolan och
hur de i så fall skall hantera situationen och inte så ofta om vad barnet behöver hjälp med, berättar
personalen på Kriscentrum. Personalen berättar: ”De säger ofta att det kommer som en chock. Efter
alla dessa år och vi förstod ingenting. Vi har aldrig sett någonting. Men nu förstår vi varför han/hon
har visat det här beteendet under tio års tid. Nu förstår vi.”

Gemensamt för barnen i vår kartläggning är att de farit illa hemma. De har varit psykiskt miss-
handlade genom att de har bevittnat våld och sexuella övergrepp mot mamman. I flera fall har de även
själva blivit slagna. De levde i stor skräck och var alltid tvungna att förhålla sig till våldet, både
hemma och i skolan. De var oroliga och visste aldrig vad som skulle hända. De kände även ständig oro
för sin mamma. En typisk effekt av våldet, enligt personalen på Kriscentrum, är att syskonen bråkar
sinsemellan. En annan effekt är att barnen (framförallt söner) kan överta pappans/styvpappans vålds-
beteende och misshandla sina systrar och eventuellt också mamman vilket tenderar att fortgå även
efter att familjen flyttat ifrån förövaren. Dessutom far barnen illa genom att föräldrarna, även
mamman, brister i sin föräldraroll när det gäller att skydda och ge omsorg till sina barn. Andra vanliga
konsekvenser som personalen beskriver är, att barnen får ta över föräldrarollen, trösta och hjälpa
mamma samt agera hennes samtalspartner. Många barn är vana vid att hemlighålla det som har hänt av
lojalitet med sina föräldrar. Barnen pratar inte heller med sin mamma om sina egna problem eftersom
de är rädda att hon skall bli ännu mer ledsen.

Generellt visade barnen en stark skräck och vanmakt över sin situation. Det var vanligt med
skuldkänslor och funderingar över hur de kunde ha agerat annorlunda i våldssituationer. De kände
även vanmakt över att mamman inte hade kunnat skydda sig och barnen. De uppvisade olika typer av
psykiska och psykosomatiska problem till exempel oro, ångest, sömnsvårigheter, mardrömmar,
sängvätning, huvudvärk, magont, mag- och tarmproblem samt övervikt. Ofta förekom problem i
skolan samt i kamratrelationer. Personalen berättar att flera av pojkarna uppvisade ett utagerande
beteende och att fler flickor än pojkar var tysta och inåtvända, både inom familjen och i skolan.
Problemen i skolan kunde handla om att de blev mobbade alternativt mobbade andra, hade koncentra-
tionssvårigheter och skolkade.

Snart efter ankomsten till Kriscentrum för kvinnor pratar personalen med mamman om barnets
situation. Hon blir då medveten om att även barnet drabbas av våldet och att hon inte skyddar sitt barn
genom att inte prata om våldet. Enligt personalen tror många mammor att de skyddar sitt barn genom
att hindra barnet att visa sina känslor och hon försvarar pappan i tron att det underlättar för barnet. Alla
mammor var, när de tillfrågades, positiva till att deras barn skulle delta i barnsamtal och de kände oro
och skuld över vad barnet upplevt. Därför var det en lättnad och avlastning för mamman att någon
uppmärksammade hennes barn. När barnen tillfrågades var även de positiva till samtalen. Genom att
erbjudas samtal kände de sig sedda och viktiga.

Genom krissamtalen bröts tystnaden och barnen fick tillåtelse att prata om sina upplevelser. De
fick möta en vuxen som hade tid att lyssna och som tog dem på allvar. Personalen gav stöd till barnen
i deras konfrontation med verkligheten och lät dem få uttrycka sina känslor av smärta, sorg, skuld och
vrede. Samtalen bidrog även till att hjälpa barnen att acceptera sitt eget handlande i våldssituationer
och minska deras skuldkänslor över sitt agerande. Under samtalen kunde barnen uttrycka sin oro för
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mamman och även få lov att prata om pappans eventuellt dubbla sidor, som handlar om att samma
pappa kan vara både god och ond. Personalen berättar att barnets känslomässiga bindning till en
biologisk pappa generellt är starkare än till en styvpappa; en styvpappa måste inte ha någon god sida
men sin egen pappa ”måste” barnet tycka om. Personalen på Kriscentrum betonar att i stort sett alla
barn de möter lider av informationsbrist eftersom ingen i deras närhet har pratat med dem om
familjens situation. Barnen i kartläggningen visste inte vad som höll på att hända eller vad som skulle
hända i framtiden och de var i stort behov av information. I samtalen kunde personalen klargöra till
exempel vad som hände med pappan i häktet. Genom att hjälpa barnen att sätta ord på sina upplevelser
gjordes tillvaron mer begriplig och hanterbar, vilket bidrog till att barnen fick ett sammanhang i det
som hade hänt. Detta bidrog även till att barnen ingavs hopp om förändring.

Generellt är behovet att få prata väldigt stort, berättar personalen. Barnen visar på olika sätt att
de vill prata om sina upplevelser till exempel genom att fråga efter nästa samtal, återkomma med
funderingar mellan samtalen och visa en ovilja att avsluta samtalen. På Kriscentrum är det tillåtet att
prata om våldet vilket är ovanligt att både mamma och barn tidigare gjort. Barnet vet att personalen
vet. Personalen berättar att samtalen i flera fall medförde att barnen fick lättare att prata med sin
mamma och att de fick ett ökat förtroende för andra vuxna.

Personalen ansåg att flera av barnen hade behov av fortsatt samtalskontakt i någon form och de
barn som hänvisades vidare bedömdes må väldigt dåligt och vara i behov av långvarig hjälp. De
barnen hade en extra tung problematik som kunde handla om att barnet var inbunden, aggressiv eller
apatisk eller att det visade ett destruktivt beteende som att använda droger och söka sig till destruktiva
gäng. Personalen ger två exempel: ”En flicka var sängvätare, fast hon var stor. Hon var också in-
bunden och svår att få kontakt med. En pojke hade väldigt aggressiva känslor i skolan, han rymde,
han mobbade sina kamrater, utsatte sina systrar och sin mamma för olika former av våld.” Tyvärr
upplever personalen att överlämnandet av barnen till annan samtalshjälp inte alltid fungerar så väl.
Deras erfarenheter är att barnen i många fall är missnöjda med den nya samtalskontakten. Under
krissamtalen på Kriscentrum är personalen noga med att poängtera för barnen att ansvaret för våldet
aldrig vilar på barnet. Så när barnet i senare samtal med psykolog kan få höra: ”det är synd om pappa
för han är sjuk” uppstår återigen förvirring.

5.4  Personalens berättelser om krissamtalen med barnen

Berättelsen om Maria 15 år
Jag träffade Maria när hon kom till det skyddade boendet tillsammans med sin mamma och sina
syskon. Hennes pappa hade då misshandlat henne, syskonen och mamman under hela hennes uppväxt.
Det handlade om grov systematisk misshandel, såväl fysisk som psykisk. Misshandeln skedde så gott
som dagligen och var det en dag utan våld, så var det en bra dag. Den första våldshändelsen om Maria
som finns registrerad hos polisen, är från då hon var tre år gammal och det fanns vittnen till miss-
handeln samt blåmärken på hennes kropp. När mamman slutligen valde att lämna mannen var det efter
en lång tids övervägande och planerande tillsammans med barnen.

Jag upplevde att Maria var väldigt kontaktsökande, öppen och att hon hade ett enormt behov
av att få prata och att bli sedd. Hon var utagerande i allt hon gjorde och sökte ständigt bekräftelse. Hon
skolkade, klädde- och sminkade sig på ett uppseendeväckande sätt. Hon verkade vara en väldigt stark
person. I umgänget med kamrater och syskon var hon dominant vilket ledde till många konflikter. Hon
lät sig inte kuvas och hade sagt emot sin pappa trots hon var medveten om vad det skulle leda till.
Maria var den som stod pappan närmast och det hände att hon kunde avleda pappans aggressioner mot
syskonen. Relationen till mamman var god men när mamman var ledsen kunde Maria vara kritisk och
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sa till henne att hon borde rycka upp sig. Jag såg tydligt att hon föraktade svaghet och hon visade en
allmän känslokyla mot människor i underläge. I skolan betraktades hon som en okoncentrerad och
bråkig elev som skulle kunna prestera mycket mer, om hon bara bestämde sig för det. Själv
tillbringade hon hellre skoltiden på stan tillsammans med sina, inte alltid så lämpliga, kompisar.

Maria hade vid ett tillfälle vänt sig till sin lärare och berättat för denne om situationen i
hemmet och läraren beslöt, efter flera månaders funderande, att berätta för skolpsykologen om Marias
hemförhållanden. Skolpsykologen stämde då träff med Maria, men valde därefter att släppa ärendet,
vilket jag ställer mig frågande till. Både mamman och Maria var väldigt positiva till barnsamtalen på
Kriscentrum. Maria inledde dock vårt första samtal med att klargöra för mig att hon inte tänkte prata
med någon som tyckte synd om henne. Hon berättade om sitt samtal med skolpsykologen: ”Hon tyckte
bara, oj, oj stackars lilla vän, och det hjälpte ju inte mig.” Jag förklarade för Maria vad våra samtal
skulle handla om och att de inte gick ut på att tycka synd om henne.

Under samtalen pratade Maria hela tiden och om allt på en gång och det var därför svårt att
följa samtalsstegen, varför samtalen fick en mer spontan karaktär. Dessutom pratade vi mycket mellan
samtalen, det gällde att fånga upp henne där hon var. Tidigare hade hon varit väldigt hårt hållen och nu
när pappan inte längre kunde bestämma över henne ville hon bestämma allting själv. Hon lyssnade
inte på mammans gränser och det hände ofta att hon försvann och tillbringade natten hos betydligt
äldre killar. Vi pratade därför mycket om vad man får och inte får göra när man är femton år och hur
man beter sig mot varandra.

När jag bad Maria att berätta om pappan återkom hon ofta till händelser som troligen kränkt
hennes integritet extra mycket. Hon sa: ”Pappa är inte klok någonstans, han är helt vansinnig. Han
har läst min dagbok och slagit sönder min mobiltelefon. Han förbjuder mig att prata i telefonen. Jag
får inte ta med kompisar hem och jag får inte gå hem till dem.” Enligt Maria var pappan väldigt
kontrollerande och hon fick inte ens köpa sina egna underkläder själv. Hon berättade att han slog
mamman mest, sedan henne och minst de övriga syskonen. Hon beskrev detaljerat vad pappan gjort
och sagt:

Han brukar slå mig med pinnar och el-sladdar, han sparkar mig och drar mig i håret.  Han
brukar ta stryptag på min lillebror och trycka ner hans huvud under vattnet. Han kallar mig
och mamma för kossa och hora. När vi äter blir han arg. Om vi inte vill äta eller inte tycker
om maten.

Om pappans goda sidor sa hon: ”När pappa och jag gick till bankomaten var han glad. Då var det
bra”.  Eller: ”En gång fick jag gå på disco.” Maria hade alltid varit tvungen att komma hem direkt
efter skolan och sedan stanna hemma resten av dagen. Undantaget var promenader tillsammans med
mamman och syskonen i närheten av hemmet. Dessa promenader hade använts till att lägga upp
strategier över hur de skulle hantera pappan och de kom även överens om vem som skulle ta på sig
skulden för hans nästa utbrott, i ett försök att minimera våldet. Det var också under dessa promenader
som de slutligen planerade flykten från pappan.

När jag berättade om vanliga reaktioner av våldet, såsom sömnsvårigheter, mardrömmar, ont i
magen och huvudvärk kände Maria inte alls igen sig. Hon menade att det bara drabbade de svaga. Jag
förklarade att symtomen kan visa sig på andra sätt också, som till exempel koncentrationssvårigheter,
skolk, svårigheter att hantera konflikter och relationsproblem. Då tyckte Maria att hon som varit med
om så mycket hemskt hade rätt att bete sig som hon ville. Dessutom berodde konflikterna alltid på
andra. Mina samtal med Maria fick en pedagogisk prägel eftersom jag ofta var tvungen att förklara för
henne vilka beteende som var, respektive inte var acceptabla. Vi pratade mycket om framtiden, bland
annat hennes oro över att byta skola. Hon funderade över om hon skulle bli accepterad, få nya
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kompisar och hur det skulle bli. Maria hade också starka känslor kring pappan, hon var rädd för
honom och poängterade att hon aldrig mer ville träffa honom.
Jag förstod redan från början att det här var en flicka som hade ett stort behov av att få prata. Det var
som om hon varit fången och nu blivit utsläppt. Det var viktigt för Maria att få ösa ur sig alla tankar
och känslor samtidigt som jag ofta var tvungen att bromsa henne för att kunna hänga med i det hon sa.
Ingenting var pinsamt eller jobbigt att prata om och jag upplevde henne lite distanslös. Det var bra för
Maria att möta en vuxen som klarade av att ta emot hennes berättelse eftersom hon tidigare försökt
prata med både skolpsykolog och lärare utan framgång. Jag valde att hänvisa Maria till BUP eftersom
jag ansåg att hon hade behov av fortsatt samtalshjälp men när jag vid ett senare tillfälle var i kontakt
med Maria förstod jag att hon inte ville gå dit. Tyvärr har jag senare fått höra av mamman att det är
fortsatt stora problem runt Maria och att ett omhändertagande eventuellt blir nödvändigt.

Berättelsen om Eva 6 år
Jag har känt Evas mamma sedan länge då hon tidigare bott en period på Kriscentrum och därefter
fortsatt komma till oss på täta samtalsbesök. Eva hade under hela uppväxten sett sin pappa utsätta
mamman för såväl fysisk som psykisk misshandel. Mamman påtalade en oro över hur Eva mådde och
berättade att hon var inbunden och svår att nå och att hon skärmade av sig när mamman frågade hur
hon mådde. Hon hade mardrömmar, ont i magen och var sängvätare. Eva var även rädd för att lämna
sin mamma och hon hade ett behov av att kontrollera att mamman mådde bra. Eva hade två kompisar
men eftersom hon inte ville lämna mamman var hon sällan ute och lekte med dem. När de väl lekte
ville Eva styra leken, var ofta arg och skrek på sina kamrater. Hon var väldigt utagerande i leken och
många konflikter uppstod.

Jag beslöt att erbjuda Eva samtalshjälp. Min tanke var att genom krissamtalen försöka ta reda
på vad Eva tyckte om sin situation och hur den skulle kunna förbättras.  När samtalen med Eva in-
leddes hade föräldrarna precis skilt sig men en stor konflikt fanns dem emellan, med stora problem
kring Evas vistelse hos pappan. Enligt ett umgängesavtal skulle Eva vara hos sin pappa varannan helg
men eftersom Eva inte ville åka blev det mer sällan, vilket ledde till att mamman blev dömd att betala
vite varje gång Eva inte kom till sin pappa. Enligt mamman konsumerade pappan en stor mängd
alkohol samt pornografisk litteratur. Mamman sa att hon var väldigt rädd för att lämna Eva hos pappan
och Eva visade tydligt att hon inte ville åka dit. Trots det var mamman tvungen att tvinga iväg dottern
till pappan varpå Eva var hysterisk och klamrade sig fast vid mamman.

När jag försökte få kontakt med Eva, sa hon att hon ville prata men att mamman skulle vara
med. Hon var då glad, pigg, pratsam och började genast leka med de dockor som fanns i rummet. Efter
en liten stund var hon så pass trygg att hon tillät mamman att lämna rummet. Jag började med att
berätta vad vi gör på Kriscentrum och varför mammor och barn kan behöva bo här. Medan jag pratade
fortsatte Eva att leka och undvek att titta på mig men jag såg att hon lyssnade uppmärksamt. Jag
visade sedan runt henne i de olika rummen, berättade att det är lås på ytterdörren och förklarade varför
hennes mamma behövde komma hit och prata. Därefter frågade jag om jag fick ta ett kort av henne
som hon sedan skulle få med sig och då blev hon väldigt glad och ställde upp sig för flera foton. Eva
fick även ett mjukisdjur som hon blev förtjust i och jag förstod att hon uppskattade uppmärksamheten.

Som en del i kontaktskapandet berättade jag för Eva om mig och min familj och hon fick prata
om sig och sin familj, vad hon tycker om att göra och vilka kompisar hon har. Eva berättade att hon
bor med sin mamma och att hon tycker om alla, speciellt sin mormor. Vid det tillfället nämndes inte
pappan över huvudet taget. Hon ritade hur det såg ut där de bodde, hon ritade mamma, mormor och
katten. Det var tydligt att Eva tyckte om att få berätta, men det var som om hon pratade för sig själv
medan hon lekte. Jag upplevde att hon hade ett väldigt stort behov av att få prata men hon skärmade av
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allt som handlade om bråk och känslor. Samtalens fokus låg på Eva och hennes känslor och tankar.
Jag sa att mamma är vuxen och får ta ansvar för sig själv men nu handlar det om dig och vad du
tycker. Allt eftersom samtalen pågick märkte jag att Eva började söka ögonkontakt och att en tillit
skapades.

I början av varje samtal var Eva avvaktande, svår att få kontakt med och hon började med en
gång att leka med dockorna. Jag inledde samtalen med att sammanfatta det föregående samtalet och
berätta vad vi skulle prata om sedan. Jag visade bilder av familjer och hus. Eva blev intresserad av
bilderna och fantiserade utförligt kring dem. Så här berättade Eva för mig när hon tittade på bilderna:

Jag tycker om alla. Det här är mamma (bilden av en glad mamma) och hon är oftast glad. Det
här är mamma när jag skall åka till pappa (bilden av en ledsen mamma). Mamma är rädd för
att pappa skall ta mig. Därför vill jag bo hos mormor. Här är pappa (bild på en arg pappa),
han är alltid arg på mamma. Jag tycker inte om pappa, för mamma säger att pappa skriker på
mamma. Pappa och jag har tråkigt, för han tittar bara på den nya datorn. Jag blir ledsen när
pappa skriker på mamma.

Efter att ha berättat för mig om pappan tystnade Eva och jag tog i stället fram bilder som föreställde
hus och kalas. (Se s. 4) Då sa Eva:

I det här huset bor bara jag och mamma. Det är ett slott och här finns det vakthundar. Det
finns ingen pappa, för han bor jätte långt bort. På mitt kalas får bara mamma, mormor och
mina kompisar komma. Du får inte komma för du vet inte var vi bor, det är hemligt. Nästa
gång skall jag inte åka med pappa, för det är bara jag och mamma.

Därefter blev Eva återigen tyst och svår att nå. Av Evas berättelser förstod jag att hennes mormor var
väldigt viktig för henne, trots att jag visste att de träffades väldigt sällan på grund av ett långt avstånd.
I Evas tankar var mormor omhändertagande, bakade bullar och stekte pannkakor. Hos mormor kunde
de få lugn och ro. Bilden av mormor var idyllisk och innehöll förmodligen en kombination av verklig-
het och fantasi. Även om framstegen var små kände jag att vi var på rätt väg.

Leken med dockor var viktig för Eva och central i varje samtal. När jag frågade Eva hur det är
om någon kommer och bråkar tog hon upp dockorna och lekte en lek. Hon höll i dockorna, en mamma
och ett barn och pratade för dem i leken:

Mamman: - Vem vill du hälsa på idag?
Flickan: - Jag vill inte hälsa på någon! Nu vill jag inte prata mer om den saken.
(Flickan går iväg och mamman följer efter).
Mamman: - Vill du verkligen inte hälsa på någon idag?
Flickan: - Mormor.
(Flickan hälsar på mormor som gör pannkakor med sylt, hon får presenter och får vila lite.
Flickan går tillbaka hem igen.)
Mamman: - Vem vill du hälsa på idag?
Flickan: - Jag vill inte hälsa på någon.

Jag frågade Eva varför inte flickan ville hälsa på någon. Eva svarade: ”Jo, för då blir mamman så
här.” (Eva visar hur dockmamman gråter och lägger sig på sängen.) Jag frågade Eva om det här var
hennes mamma och det höll hon med om att det var. ”Jag vill inte att mamma skall vara ledsen och
gråta, därför måste jag stanna hemma och ta hand om mamma. Mamma är gladare om jag är
hemma”. Jag undrade då hur dockflickan skulle vilja att det var och jag såg på Eva att det var en ny
tanke för henne. Hon ville gärna visa hur det skulle vara:
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Mamman: -I dag, Eva får du åka och hälsa på vem du vill.
(Mamman går och lagar mat och bakar bullar.)
Flickan: - Jag går en sväng.
(Flickdockan går först till mormor och får pannkakor och leksaker. Sedan går flickan och
säger hej till pappa. Pappan sitter vid datorn och flickan sätter sig och ritar några
teckningar.)
Flickan: - Nej, nu vill jag gå hem till mamma igen.
Pappan: - Ja visst, ha det så bra. Vi ses när du kommer nästa gång, när du själv vill.
(Så går flickan hem till mamman som har nybakade bullar. De fikar och har det mysigt.)

Jag frågade om det var så här dockan ville ha det och hon svarade ja. Har dockan det så här nu,
undrade jag? Eva svarade: ”Nej, nu vill dockan inte hälsa på någon för då ligger mamman på sängen,
gråter och är rädd. Pappan skriker och är arg på mamman.” I Evas lek skrek dockpappan så hemska
ord att jag häpnade. Jag frågade vad dockflickan tänkte då? Eva sa: ”Jävla gubbe, jag vill aldrig mer
vara hos dig.” Jag undrade om det var Eva som var dockflickan och då svarade hon helt kort: ”Ja”,
men fortsatte leken. Jag frågade Eva: ”Om det kommer en tant och frågar dockflickan om hon vill att
de skall prata med mamman om hur dockflickan känner det?”, ”Ja, då blir dockflickan jätteglad”,
svarade Eva. ”Din mamma är ju här, skulle du vilja berätta för henne”, frågade jag? Då sken hon upp
och sa: ”Ja, men dockflickan vill inte berätta det själv, jag vill att du skall vara med.”

Vi hämtade in mamman och sa att nu skall vi berätta någonting för dig. Eva spelade själv upp
sitt skådespel med dockorna för sin mamma, om än med mindre intensitet än tidigare. Hon visade hur
dockorna bråkade och grät och så sa hon: ”Så här vill inte dockflickan ha det utan det skall vara så
här.” Eva visade den positiva bilden av familjen och jag sa till mamman: ”Så här skulle Eva själv vilja
ha det.” Mamman som kände igen sig i Evas lek såg illa berörd ut och tog åt sig av det hon sa. I mina
samtal med mamman efteråt sa hon att Evas bild av situationen stämde precis och att hon skulle
försöka tänka sig för kring sitt eget agerande i fortsättningen.

Jag tror att samtalen var betydelsefulla för Eva av flera anledningar. Dels var det första gången
som hon fick möjlighet att prata om sina upplevelser och dessutom såg jag att hon var i stort behov av
att få uppmärksamhet och få känna att hennes tankar var viktiga. Förmodligen hade hon kommit i
skym undan under föräldrarnas gräl och osämja. Att leka med dockor tror jag att Eva har gjort många
gånger tidigare, för det verkade vara en naturlig kanal för henne. Hennes mamma-pappa-barn lek var
spontan och följde samma mönster vid varje samtal. I hennes lek slutade det med att pappan skrek och
att mamman grät. När jag vid ett tillfälle frågade Eva hur dockflickan skulle önska att det var, såg jag
att det födde en ny tanke hos henne. Hon nappade snabbt på den nya idén och sagan fick för första
gången ett positivt slut. Detta tror jag var läkande och ingav hopp om förändring. Jag anser också att
det var betydelsefullt för Eva att i leken få ösa ur sig arga ord till dockpappan.

Under samtalen lade vi också upp strategier för hur Eva kunde göra om mamma och pappa
började bråka igen. Hela tiden fick jag prata utifrån dockfamiljen annars tystnade hon och slöt sig. Vi
pratade om att dockflickan kunde säga: ”Här är jag och jag vill inte att ni bråkar.” Till mamman
kunde dockflickan säga: ”Var inte ledsen mamma, jag skall bara vara borta en stund och hälsa på
pappa.” Jag frågade henne vem dockflickan skulle vilja ringa till om det blir bråk igen? Då svarade
hon på det och vi kunde fylla i ett hjälpkort med telefonnumret till en fröken på fritids som hon litade
på, numret till en kompis och till Kriscentrum. Situationen för Eva förbättrades sedan mamman blivit
medveten om hur hennes eget handlande påverkat Eva. Jag förstod även att Evas skulkänslor gentemot
mamman hade lättat och hon vågade släppa mamman och leka med kompisarna. Mamman sa att
kontakten mellan henne och Eva hade förbättrats och att Eva verkade gladare. Trots flera positiva
framsteg valde jag att hänvisa henne vidare till BUP, eftersom Eva fortfarande hade mardrömmar, var
inbunden och svår att nå samt visade en ovilja att prata om sig själv.
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Berättelsen om Anders 11 år
När Anders kom till Kriscentrum hade han och hans syskon utsatts för fysisk och psykisk misshandel
av sin pappa under hela sina liv. Misshandeln var rå och bestod av grova systematiska våldsbrott.
Anders och hans familj bodde på Kriscentrum en längre tid, i samband med att mamman efter tjugo
års misshandel slutligen lyckades lämnade pappan. Anders var dominant och utagerande och jag upp-
levde att han tagit över pappans roll gentemot mamma och syskon. Han hade stora problem i skolan
med koncentrationssvårigheter, störande beteende, skolk och bråk med kompisar. Det hände att
Anders rymde hemifrån och var borta under hela dagar. I pappans sällskap hade Anders varit rädd, tyst
och tillbakadragen. Mamman, som befann sig i en kris, upplevde jag trots allt som kompetent och
relativt fungerande i sin föräldraroll. Hon hade bland annat pratat med barnen om våldet och om olika
strategier för att överleva det.

När jag erbjöd Anders att delta i samtalsserien, nappade han direkt. Mycket av kontakt-
skapandet hade redan ägt rum under den vecka Anders bott i det skyddade boendet då jag bland annat
hade visat honom runt i lägenheten och beskrivit vårt arbete på Kriscentrum. Eftersom han var så rädd
för sin pappa hade jag noggrant visat låsen på ytterdörren och förklarat att ingen obehörig kunde
komma in hit. Vi hade också berättat om oss själva och lärt känna varandra lite grann. Mitt
huvudsakliga mål med samtalen handlade om att ge Anders information. Vi pratade om vad våld är
och vad det innebär att bråka. Jag berättade hur lagarna ser ut i Sverige, vad man får- och inte får göra
mot barn och vuxna. När jag bad honom berätta om det värsta minnet av misshandeln nämnde han två
våldstillfällen, varav den ena handlade om hur mamman blivit allvarligt misshandlad och hur han
kände skuld över att han inte ingripit till mammans försvar. Vi pratade om hans skuldkänslor och jag
förklarade för honom att barn varken kan eller skall behöva ta ansvar för vuxnas handlingar. Jag
frågade även om han ville rita och prata om den senaste våldshändelsen (som var den andra händelsen
han nämnt) och han började genast rita och berätta: ”En dag när jag kom hem lite för sent frågade
pappa var jag hade varit. När jag bara svarade ute, blev han arg. Här stod pappa när han slog mig
med mattpiskan.” Vi pratade om att även om pappan hade uppfattat svaret som uppkäftigt är det inte
tillåtet för honom att slå Anders. Det var ingenting Anders kunde ha gjort annorlunda för att undvika
misshandeln.  Efter Anders första teckning frågade jag, för att få en positiv vändning, hur det skulle
kunna ha varit i stället?

Jag ringde på mobilen och sa att jag blir lite försenad. Då sa mamma: - Okey, du kan få vara
ute en stund till. Sedan när jag kom hem hade mamma sparat mat till mig som hon värmde i
mikron eftersom de andra redan hade ätit. Pappa satt och grejade med viktiga papper. Jag
förklarade varför jag hade blivit försenad och sen gick jag och la mig.

Då pratade vi om att det är så här det borde vara, att om man blir sen skall man få lov att förklara
varför. Eftersom Anders inte visste vad som var normalt utan bara upplevt våld, försökte jag ge honom
en positiv bild av hur det istället kan fungera. Jag poängterade för Anders att det han upplevt inte var
normalt men att det finns fler barn som har det på det viset, samt att det finns hjälp att få och det var
därför de hade kommit hit.

Anders föreställningar om hur det gick till när polisen hämtade pappan och varför, samt hur
pappan hade det i häktet stämde inte överens med verkligheten och jag förstod att han behövde in-
formation om situationen kring pappan. Han trodde att polisen kommit med blåljus, dragna pistoler
och hämtat pappan med våld. Dessutom var han övertygad om att det var hans fel att pappan häktats
eftersom han hade kommit hem sent den där gången. Jag hade genom polisen tagit reda på hur
gripandet gått till och berättade att två civilklädda poliser hämtat pappan i en vanlig bil och att det hela
varit helt odramatiskt. Anledningen till att familjen kom till Kriscentrum var att mamman till slut fått
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hjälp med att anmäla honom efter alla år av misshandel. Vi ritade upp rummet där pappa nu befann
sig, i väntan på rättegången. (Jag har varit där vid flera tillfällen och vet precis hur det ser ut.) Jag
berättade att häktet ser ut som ett vanligt rum, att pappan får mat och har tillgång till telefon och tv.
Anders verkade lättad och sa: ”Vad skönt, då var det inte mitt fel att han blev tagen. Och vad bra att
han får mat.” och ”Man får inte slåss som pappa gör,  så då måste han ju sitta i fängelse.”

Anders skulle kallas till polisförhör för att vittna mot pappan och det pratade vi mycket om.
Jag ville att han skulle få kunskap om hur det går till på ett polisförhör och vad som förväntas av
honom, så att han skulle vara väl förberedd. Vi gjorde en teckning av rummet de skulle sitta i och
pratade om vilka frågor som de kunde tänkas ställa. På samma sätt berättade jag om rättegången. Jag
ritade rättegångssalen och beskrev var mamma och pappa skulle sitta med sina advokater. Efter att
Anders varit på rättegången sa han till mig: ”Ja det var precis så som du sa, han satt där du sa.”  Det
märktes att Anders tyckte det var skönt att det jag hade berättat stämde och att han kunde lita på mig.
Det innebar att det jag tidigare sagt, till exempel om lagstiftning, blev mer trovärdigt.

Som avslutning på våra samtal pratade vi om framtiden och om varför de måste bo på skyddad
adress. Trots den skyddade adressen och det faktum att pappan satt i fängelse var Anders rädd att
pappan skulle hitta dem. Samtidigt ville han träffa sin pappa och undrade över hur deras kontakt skulle
se ut i fortsättningen. Jag beskrev olika möjligheter till kontakt som kunde vara säker för Anders, till
exempel att besöka fängelset i en vuxens sällskap, skriva brev eller via telefon. Vi fyllde tillsammans i
ett hjälpkort.
           Samtalen hjälpte Anders att hantera sin ilska på ett mer acceptabelt sätt. Han fick en ökad
kunskap och hjälp att förstå sin situation. Mellan samtalen frågade Anders flera gånger när det var
hans tur att få prata och redan efter första samtalet märkte jag positiva effekter av samtalen. Anders
blev lugnare, gladare, mindre utagerande mot sina syskon och problemen i skolan minskade. Tidigare
hade han blivit vansinnig när vi vid konflikter satte gränser angående hur man får bete sig mot andra,
men nu kunde vi nå honom på ett bättre sätt. I stället för att han skrek och slogs kunde vi lugna ner
honom genom att prata. När Anders fått information om pappans situation släppte hans skuldkänslor
inför pappan och han sa att han förstod varför pappan behövde häktas. Även mamman såg stora
förändringar i hans beteende efter samtalen. Hon hade varit helt ovetande om att Anders tog på sig
skulden för häktningen av pappan. Jag tror även att Anders tillit till vuxna stärktes samband med våra
krissamtal, då han märkte att det jag sa stämde överens med verkligheten. Trots att Anders verkade må
bättre efter våra samtal så hade han fortfarande svårigheter att hantera sin ilska vid konflikter och det
hände att han vid sådana tillfällen rymde. Fast numer befann han sig i närheten, kom tillbaka fortare
och var då villig att prata och försöka att uttrycka sin ilska i ord. Skolan som tidigare ringt varje dag
angående problem runt Anders, ringde nu mer sällan. Kontakten med kamraterna var mindre
konfliktfylld vilket jag tyckte mig se leda till en ökad självkänsla. I samband med att familjen flyttade
återupptog Anders till viss del pappans dominanta beteende men mamman tyckte ändå att det blivit
lättare att nå honom.

Trots att jag är övertygad om att Anders fick hjälp genom våra samtal var det inte tillräckligt
för honom. Han hade utsatts för så mycket hemskt under hela uppväxten att han skulle behöva
långvarig hjälp. Jag kontaktade BUP på den nya bostadsorten eftersom jag ansåg att Anders var i
behov av fortsatt samtalsstöd men när jag vid ett senare tillfälle pratade med Anders var han tyvärr
kritisk till den samtalskontakten: ”Det var så konstigt… varför tittade hon inte mig i ögonen? Hon
viskade när hon pratade! Varför pratade hon bebisspråk, jag är ju elva år?” Tyvärr går det inte alltid
så bra för barnen vi möter och jag har senare fått höra att Anders har omhändertagits och inte bor kvar
med sin mamma och sina syskon.
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Berättelsen om Petra 14 år
Jag träffade Petra när hon kom till det skyddade boendet tillsammans med sin mamma och lillebror.
Petras mamma hade då blivit utsatt för fysisk- och psykisk misshandel, trakasserier och hot av sin man
(Petras styvpappa) under nästan hela Petras uppväxt. Han hade hotat att döda henne eller försvinna
med Petras lillebror, som han var far till. Han hade bevakat dem, hade kunnat dyka upp var som helst,
börja skrika och gapa och han hade haft full kontroll på familjen. Mamman hade tidigare försökt att
lämna mannen men trots att han hade besöksförbud ökade i stället hoten och han förföljde fortfarande
henne och barnen. Petras mamma hade då flyttat tillbaka för att på så sätt få en känsla av kontroll över
situationen. Bodde hon med honom visste hon i alla fall var han var. Familjen kom till Kriscentrum
vid en akut situation då de tvingats fly ut ur lägenheten. Under tumulten fick mamman inte med sig
sonen ut, som då blev ensam kvar med sin pappa, men med hjälp av polisen kunde även den lilla
pojken till slut undkomma. Pappan hade fortsatt att hota mamman i polisens närvaro och han häktades
men släpptes senare på fri fot.

Petra som hade varit med om många skräckupplevelser, var rädd för vad som kunde hända
mamman och höll sig därför ofta i närheten av henne. Hon var tyst, försiktig, svår att nå och hade en
väldigt låg profil. I skolan verkade allt fungera väl. Petra var en duktig elev och hamnade aldrig i
konflikter med vare sig lärare eller kompisar. Ingen i skolan visste något om Petras situation eller att
hon nu bodde på Kriscentrum. Jag upplevde dock Petra som en ängslig, orolig och ensam tjej.

Mamman och Petra hade en nära kontakt och kunde prata om det mamman blivit utsatt för.
Även kontakten mellan Petra och hennes bror var bra och de verkade måna om varandra. Trots det
kände jag att Petra behövde få möjlighet att prata med någon utanför familjen om sina upplevelser och
känslor. När jag berättade för mamman om barnsamtalen var hon positiv och förstod genast att det
skulle vara bra för hennes barn. Petra sa ja till samtalen, men visade samtidigt tydligt att hon inte var
intresserad av en kontakt med någon annan än mamman. Jag vet inte om hon sa ja för att hon själv
ville eller för att hon var ”väluppfostrad”. Jag upplevde att det var väldigt svårt att få en kontakt med
Petra och jag lyckades nog aldrig riktigt. Ett hinder för kontaktskapandet kan ha varit att Petra gick
långa dagar i skolan och att vi därför inte träffades spontant under dagarna. Den kontaktskapande
fasen tog därför längre tid än vanligt, Petra skruvade på sig, var generad, undvek ögonkontakt och
fnittrade. Jag berättade vad vi skulle prata om och syftet med samtalen. Vi pratade lite om skolan och
fritiden men Petra svarade bara ja, nej eller vet inte.

Jag frågade: - Hur har du det i skolan?
Petra: - Bra.
Jag frågade: - Har du några kompisar?
Petra: - Ja.

Petra ville inte rita eller prata om bilder och jag kände att jag fick gå försiktigt fram under samtalen.
När jag berättade om mig själv och min familj, i enlighet med metoden, var hon inte heller särskilt
intresserad. Jag försökte på olika sätt att få en närmare kontakt men tyckte att det var svårt att utforma
samtalen på ett sätt som passade Petra. Trots det ville Petra träffas igen.

Efter flera kontaktskapande samtal utan större framgång valde jag ändå att gå vidare och börja
prata om det Petra varit med om. Jag sa att jag visste vad som hade hänt men förklarade att jag ville
höra hur hon upplevde situationen och bad henne berätta med egna ord det hon mindes. Hon valde då
att berätta om den händelse som ledde till att de hamnade här i det skyddade boendet på Kriscentrum.
Hon berättade vad som hänt och vad styvpappan kallade mamman. När hon pratade visade hon inte
några direkta känslor och det var som om det hon berättade hade hänt någon annan. Hon log lite grann
och sa till exempel: ”Mamma blev så rädd när lillebror blev kvar med honom i lägenheten.” När jag
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försökte få Petra att berätta mer utförligt svarade hon att hon inte kom ihåg och jag kunde inte avgöra
om det var så eller om hon inte ville berätta mer. Eftersom detta kunde ha varit ett försvar som hjälpte
Petra att hantera sin verklighet valde jag att inte pressa henne mer. Jag frågade Petra hur hon hade det
hemma och då svarade hon: ”Bra, men min styvpappa är jobbig ibland. När han dricker blir det så.
Jag tänker mest på mamma.”

Jag ville ta reda på om det fanns positiva stunder tillsammans med styvpappan och frågade
därför hur det är när han inte dricker: ”Då är det ingenting.” Petra hade inget positivt att säga om sin
styvpappa och tyckte enbart illa om honom. Hon tyckte att det var han som hade gjort fel och det var
han som var dum. Mamman däremot var Petras stora förebild och jag såg att Petra ville vara en duktig
flicka som inte var till besvär. Jag märkte att Petras tankar kretsade kring mammans situation och inte
hennes egen.

Under vistelsen på Kriscentrum hände det en dag att mannen dök upp på fritids och ville hämta
sin son. Fritidspersonalen, som fått vetskap om att familjen bodde på Kriscentrum, hade blivit tillsagda
att inte lämna pojken till pappan. Trots det lät de honom ta med sig sonen då han blev aggressiv och
ställde till en scen. Petra stod bredvid och såg hela händelsen. Hon berättade att personalen blivit rädda
och att hon tyckte att det var pinsamt att hennes styvpappa kom och skrek inför de andra barnen. När
jag frågade henne vad hon tänkte då, svarade hon: ”Jag såg att lillebror var rädd, han var ledsen. Jag
tänkte på hur ledsen mamma skulle bli.”

I slutet av samtalsserien berättade jag om vanliga reaktioner vid traumatiska händelser. Då
märkte jag att Petras intresse ökade och hon började prata lite mer. Hon kände igen sig i hur händels-
erna hade påverkat henne både fysiskt och psykiskt och hon var angelägen att prata om det. Hon
bekräftade då att hon hade ont i magen, kände sig ensam, annorlunda och utanför i skolan. Hon hade
också mardrömmar och svårt att sova på nätterna. ”Väcker du mamma då”, frågade jag? ”Nej, hon
sitter redan uppe.” ”Pratar ni då när ni sitter uppe på nätterna”, undrade jag? ”Nej, vi tittar på tv.”

Det var lite förvånande för mig att Petra hade så många starka fysiska och psykiska symtom.
När jag i början av samtalen frågade hur hon mådde, svarade hon att hon mådde bra. Hennes samtal
med mamman hade förmodligen kretsat kring mamman och hennes situation och inte om hur Petra
mådde vilket kanske berodde på att Petra inte ville belasta mamman med sina problem.

När vi fyllde i ett hjälpkort var telefonnumret till Kriscentrum det enda som hon hade att skriva
upp. Det fanns ingen annan hon kunde vända sig till. När vi pratade om hur hon ville att framtiden
skulle se ut, berättade Petra att hon ville bo i en lägenhet tillsammans med sin mamma och lillebror.
Hon ville aldrig mer träffa sin styvpappa och menade att allt skulle bli bra om de bara fick bo själva.

Anledningen till att jag valde att berätta om mina samtal med Petra var att jag upplevde dem
svåra. Jag hade velat att våra samtal skulle ge henne mer, att hon skulle vilja prata mer om sig själv
och sina tankar. Jag tror inte att Petra var redo att öppna sig mer och att det var en del av hennes
försvar. Det var först när jag berättade om vanliga symtom hos barn som upplevt traumatiska
händelser som jag märkte att samtalen var givande för henne. Det blev då tydligt att hon hade ett stort
behov av att få prata om hur hon mådde och att få bekräftat att hennes reaktioner av våldet var helt
naturliga. På sikt har samtalen också visat att det finns vuxna som orkar och kan lyssna på hennes
berättelser.



34

6. Analys

6.1 Krissamtalens läkande inverkan
Under djupintervjuerna anser vi att det tydligt framkommer att personalen genom sina krissamtal tillät
barnen att uttrycka känslor av smärta, skuld och vrede. Samtalets fokus låg på barnen och de fick lov
att uttrycka sina, många gånger, dubbla känslor för mamma och pappa. Personalen hjälpte barnen att
konfrontera verkliga händelser genom att lyssna, samtala och bekräfta barnets upplevelser, känslor och
tankar. Genom samtalen bröts tystnaden och barnen kunde sätta ord på händelser de tidigare hemlig-
hållit vilket bidrog till att öka deras möjlighet att förstå och hantera det som hänt. För många barn var
det för första gången möjligt att ösa ur sig allt de ensamt hade burit inom sig. Björklund och Eriksson
(2000) skriver att barn som är med om svåra händelser har ett stort behov av att få samtala med en
vuxen om sina upplevelser och om de inte blir bekräftade i sina känslor leder det till att de döljer dem.
Pennebaker (1997) skriver att ett aktivt förträngande och tillbakahållande av en traumatisk händelse
påverkar hälsan negativt, både fysiskt och psykiskt. Får barnen i stället möjlighet att samtala om
traumat och uttrycka sina tankar och känslor, förbättras barnets dagliga liv och självkänsla (a.a.). Även
Øvreeide (2000) menar att barns välbefinnande är helt beroende av att vara i kommunikation med
omgivningen, vilket vi anser tydliggörs bland annat i samtalen med Maria. Det framkom då tydligt att
hon hade ett stort behov av att prata och bli bekräftad. Hon pratade oavbrutet om allting på en gång
och betedde sig, enligt personalen, som om hon just hade blivit utsläppt från fångenskap.

Metell och Lyckner (2001) betonar även vikten av att barn som varit med om traumatiska
upplevelser får bearbeta sina erfarenheter på ett symboliskt plan, till exempel genom lek. Eva fick
under samtalen möjlighet att genom lek med dockor och fantasi kring bilder, uttrycka både känslor av
sorg, ilska och glädje. Att en vuxen så i detalj intresserade sig för hennes lek samt bekräftade hennes
tankar och känslor menar vi var viktigt för hennes bearbetning av de traumatiska händelser hon varit
med om. Detta möjliggjorde att en läkeprocess kunde påbörjas.

En viktig del av krissamtalen handlade om att öka barnens kunskap om sin situation, genom
information. I samtalen med Anders handlade det mycket om att klarlägga fakta kring pappan. Varför
han häktades, hur han hade det i häktet och hur hans och Anders kontakt skulle kunna se ut i
framtiden. Det framkom att Anders hade stora skuldkänslor kring pappans häktning och genom
informationen minskade hans känsla av skuld och han sa: ”Vad skönt då var det inte mitt fel att han
blev tagen…” Detta stämmer väl överens med vad Pennebaker (1997) skriver; genom att sätta ord på
och tänka igenom svåra upplevelser kan vi förstå dem på ett nytt sätt, vilket kan leda till att den egna
föreställningen av det inträffade förändras. Anders fick under samtalen även information kring
rättegången där han skulle vittna mot pappan, vilket vi anser ökade hans trygghet inför det.
Antonovsky (1991) beskriver att om individens vardag präglas av förutsägbarhet, trygghet, struktur
och tydlighet ökar känslan av begriplighet och därmed förmågan att hantera svåra händelser. När
Anders efter rättegången sa: ”Ja det var precis så som du sa, han satt där du sa.” menar vi dessutom
att det tyder på att hans förtroende för vuxna samtidigt stärkts.

Även när det gäller Petra var det viktigt med information men då kring vanliga reaktioner vid
traumatiska händelser. Hon kände igen många fysiska och psykiska symtom och fick först nu en
förståelse för orsaken till varför hon mådde dåligt. Vi menar att det var viktigt för henne att få klart för
sig att hennes magont, mardrömmar, sömnsvårigheter och känslor av ensamhet var helt naturliga
reaktioner på våldet. Dessutom var det väsentligt för Petra att få prata om sig själv och sina problem
vilket hon tidigare inte gjort, med vare sig mamman eller någon annan.
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Genom personalens berättelser ser vi tydligt att Eva, Anders, Maria och Petra på olika sätt har
byggt upp inre psykologiska försvar, i sina försök att hantera sin situation. Maria och Anders ut-
agerande beteende i kombination med deras svårigheter att hantera konflikter samt Marias förakt mot
svaghet, menar vi tyder på att de hade identifierat sig med förövaren. Detta psykologiska försvar
beskriver Cullberg (2000) som identifikation med aggressorn, vilket handlar om barns försök att
kontrollera farliga personer genom att identifiera sig med dem, för att på så sätt stärka den egna
bräckliga kraften. Herman (1997) skriver om ett annat tillgängligt försvar som är total förnekelse eller
förträngning av tankar och reaktioner. Hon menar att om barnet inte kan fly eller ändra den otäcka
verkligheten föredrar barnet att dölja händelsen för sig själv (a.a.). Petra hade troligen förträngt sina
egna känslor och tankar, hon pratade om våldshändelserna som om det hänt någon annan och var
ovillig att prata om sig själv. Personalen berättade att hon valde att gå försiktigt fram i samtalen med
Petra för att inte riskera att bryta ner några för henne viktiga försvar. Även Eva uppvisade ett liknande
beteende. Hon kunde enbart prata om sina egna känslor och tankar genom leken med dockor.

Vi kan se att krissamtalen ledde till att barnen fick en bättre förståelse för; sina egna fysiska
och psykiska reaktioner, att de inte bar någon skuld för misshandeln och att de inte var ensamma om
att uppleva våld i familjen. De fick också klart för sig att det är viktigt att prata om traumatiska
händelser och att det finns vuxna som orkar och kan lyssna och ta emot deras berättelser. Personalen
beskrev att de under krissamtalen märkte flera synliga positiva effekter av samtalen hos barnen. De
berättade att Anders blev lugnare, gladare och mindre utagerande mot sina syskon. Problemen i skolan
minskade och även konflikterna med kamraterna minskade betydligt. Tidigare hade han blivit väldigt
arg när personalen på Kriscentrum vid konflikter satte gränser angående hur man får bete sig mot
andra, men nu kunde de nå honom på ett bättre sätt. I stället för att han skrek och slogs kunde de lugna
ner honom och han försökte att utrycka sin ilska i ord. Vi menar att det förmodligen stärkte hans
självkänsla och hans tro på att klara av att hantera konflikter. Øvreeide (2000) menar att barn bygger
sin självbild genom kommunikation med människor sin närhet. Barnet söker sedan samspel med
personer som bekräftar denna självbild eftersom det blir det mest förutsägbara och trygga (a.a.). Vi
menar att det är detta internaliserade mönster som Anders hade använt sig av i samspel med andra.
Genom krissamtalen och den positiva kontakten till personalen fick han en bättre bild av sig själv
vilket ledde till en ökad förmåga att hantera socialt samspel. Hans förbättrade kommunikations-
organisering gjorde det därmed lättare för honom att föra in andra personer i en stödjande
kommunikation. Krissamtalen var ur ett kommunikationsperspektiv därför väldigt viktiga för Anders.

Under krissamtalen med Eva fick hennes lek, som tidigare alltid slutat med bråk och
ledsamheter, med hjälp av personalen, en ny och positiv fortsättning. Därigenom menar vi att hennes
bearbetning av de traumatiska händelserna framskred. Personalen beskrev Eva som både mer lättad
och glad efter att hon fått sin beskrivning, av hur hon skulle vilja ha det, bekräftad. När hon dessutom
genom dockorna kunde uttrycka sina tankar och känslor kring sin situation inför mamman, anser vi att
det förmodligen ledde till att Evas hopp om framtiden ökade. Samtalen ledde även till att Evas relation
till mamman förbättrades och att hon vågade släppa mamman allt längre stunder för att gå ut och leka
med sina kamrater. Enligt Bowlby (1994) kan barn, vid en bristande anknytning, känna en erfarenhets-
grundad rädsla för att överges av föräldrafiguren, vilket kan resultera i separationsångest och barnet
tenderar då att klamra sig fast vid föräldern. Vi menar att Evas separationsångest minskade genom
krissamtalen och att bindningen till mamman blev tryggare.

6.2  Processerna före respektive efter krissamtalen
Enligt personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan är det mycket ovanligt att personal på
MVC, BVC, förskolor eller skolor kontaktar dem för konsultation, vid misstanke att ett barn lever i en
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familj där våld förekommer. Det händer oftare att släktingar, grannar, väninnor eller arbetskamrater
och chefer till kvinnan reagerar och ringer Kriscentrum vid sådan misstanke, än att professionella, som
i sitt arbete kommer i kontakt med barn, gör det. Inget av de barn som bott i det skyddade boendet på
Kriscentrum under 2002 har kommit dit för att någon uppmärksammat just barnets utsatta situation.
Personalen på Kriscentrum i Trollhättan upplever att de professionella är rädda för att ställa frågor som
rör barnets hemförhållanden. Barnen blir ofta betraktade som jobbiga och stökiga men de insatser som
sätts in kommer sällan åt problemets kärna. Hade de vågat fråga, menar personalen att de kanske
kommit åt problemet och kunnat sätta in rätt hjälp i ett tidigare skede. Personalen berättar: ”De säger
ofta att det kommer som en chock. Efter alla dessa år och vi förstod ingenting. Vi har aldrig sett
någonting. Men nu förstår vi varför de har visat det här beteendet under tio års tid. Nu förstår vi.”
Detta resultat menar vi är en stor brist ur ett barnperspektiv. Med den kunskap vi har idag, till exempel
kring barns symtom på att må dåligt och om konsekvenser av bristande omsorg, anser vi att det är
förvånande att vi fortfarande i så stor utsträckning inte ser dessa barn.   

Krissamtalen med barn boende på Kriscentrum är väldigt viktiga för att barnen skall kunna
påbörja en läkeprocess. Vi anser att barnsamtalen är utformade på ett bra sätt men vill betona att de är
just krissamtal och inte en heltäckande behandling för barn som växer upp under sådana krisartade
förhållanden. När familjen lämnar boendet på Kriscentrum och i många fall flyttar ifrån förövaren,
befinner de sig fortfarande i en mycket osäker livssituation. Barnet lämnar då ofta sin invanda miljö,
skola och vänner och familjen är tvungen att på nytt skapa en fungerande vardag. Dessutom präglas
barnen fortfarande av våldets konsekvenser och kan därför få svårigheter att ingå i nya sociala
sammanhang. Vi menar därför att det krävs en fungerande fortsättning på krissamtalen eftersom de få
samtalen inte kan läka barnens skador utan enbart påbörja en läkeprocess. De barn som personalen på
Kriscentrum hänvisar vidare anses ha ett stort behov av fortsatt samtalshjälp. Dock berättar personalen
att det ofta visar sig att dessa kontakter inte fungerar på ett, för barnen, tillfredsställande sätt. Anders
var efter krissamtalen i fortsatt stort behov av hjälp. Tyvärr var Anders inte nöjd med den fortsatta
samtalshjälpen varpå konflikterna kring honom åter ökade och ett omhändertagande blev nödvändigt.
Även Maria hänvisades till BUP för fortsatt samtalshjälp, men inte heller denna kontakt fungerade.
Situationen kring Maria förblev fortsatt problemfylld, med ett eventuellt omhändertagande till följd.

Personalen på Kriscentrum menar att skillnaden är för stor mellan deras krissamtal och den
nya samtalshjälpen till exempel vad gäller bemötandet av barnen. Även den grundläggande synen på
relationsbetingat våld och dess uppkomst skiljer sig ofta åt. Under krissamtalen på Kriscentrum för
kvinnor är personalen noga med att poängtera för barnen att ansvaret för våldet aldrig vilar på barnet.
Så när barnet i senare samtal med psykolog kan få höra: ”det är synd om pappa för han är sjuk”
uppstår återigen förvirring. Även bemötandet av barnen kan se ut på olika sätt. På Kriscentrum vågar
personalen bemöta våldet och Anders berättar om sin förvirring i mötet med den nya
samtalskontakten: ”Det var så konstigt… varför tittade hon inte mig i ögonen? Hon viskade när hon
pratade! Varför pratade hon bebisspråk, jag är ju elva år?”

Vi menar att barnets övergångar mellan olika samtalskontakter kan och bör förbättras vilket
skulle kunna ske genom en ökad kontakt mellan de professionella inom olika verksamheter. Personal
på förskola, skola, socialtjänst och BUP bör få en djupare kännedom kring dessa barns situation och
vanliga reaktioner samt hur de som professionella på bästa sätt kan hjälpa barnen. Barnets övergång
från krissamtal på Kriscentrum till fortsatta samtal på BUP skulle dessutom kunna förbättras om den
nya samtalskontakten var väl insatt i vad barnet tidigare gått igenom i sina samtal på Kriscentrum och
hur krissamtalsmodellen Trappan är uppbyggd. Vi anser att samtliga fyra barn som ingår i våra
djupintervjuer har behov av fortsatt hjälp och stöd att bearbeta de traumatiska händelserna. Kris-
samtalen hjälper dem att påbörja läkeprocessen men när hjälpen sedan så snart upphör eller fungerar
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mindre bra riskerar problemen att återkomma och barnet lämnas åter ensam att själv hantera sin
situation.

6.3  Den dubbla utsattheten
De flesta av barnen som ingår i vår undersökning hade problem i skola och kamratrelationer. Ur
personalens berättelser kan vi se att mobbning, koncentrationssvårigheter och skolk var vanligt
förekommande. De mönster som framträder vad gäller barnens beteende är att de antingen uppvisade
ett utagerande eller inåtvänt beteende, både inom familjen och i skolan. Personalen på Kriscentrum för
kvinnor berättade att det var vanligt att barnen i skolan betraktades som bråkiga, okoncentrerade och
annorlunda, av både lärare och jämnåriga kamrater.

I resultatet framkommer att till exempel Maria betraktades som en okoncentrerad och bråkig
elev i skolan, som skulle kunna prestera mycket mer om hon bara bestämde sig för det. Hon skolkade,
var dominant och hamnade ofta i konflikter. Eva hade två kompisar men eftersom hon inte ville lämna
mamman var hon sällan ute och lekte med dem. När de väl lekte ville Eva styra leken, var ofta arg och
skrek på sina kamrater. Hon var väldigt utagerande i leken och många konflikter uppstod. Anders var
dominant, utagerande och tog över pappans roll gentemot mamma och syskon. Han hade stora
problem i skolan med koncentrationssvårigheter, störande beteende, skolk och bråk med kompisar.
Petra däremot hade inga stora synliga problem i skolan men ingen där visste något om hennes situation
eller att hon nu bodde på Kriscentrum. Det framkom dock under samtalen att hon kände sig ensam,
annorlunda och utanför i skolan. Även i Weinehalls (1997) och Ungmarks (1996) studier framkommer
att informanterna har upplevt svårigheter och problem i skolan. Det handlade till exempel om
utagerande beteende, problem i kompisrelationer, koncentrationssvårigheter och utanförskap.

De flesta av barnen i vår studie levde precis som informanterna i Weinehalls och Ungmarks
studier i tystnadens kultur och hade inte berättat för någon om sin situation, sina upplevelser och
känslor. Ingen hade frågat dem hur de hade det och endast ett av de fyra barn som ingår i
djupintervjuerna hade själv berättat om sin situation för en lärare. Weinehall (1997) beskriver hur barn
som växer upp i våldets närhet även utanför hemmet måste anstränga sig för att inte avslöja
familjehemligheten. De tvingas därför hålla ett visst avstånd till andra människor och kan uppfattas
som annorlunda av jämnåriga kamrater. Hon menar att barnen därför ofta utsätts eller utsätter andra
för mobbning och om de vuxna i skolan inte ser, förstärks barnens känsla av utanförskap. Våldets
negativa inverkan på barnens välbefinnande ökar på så vis när de vistas på arenor utanför hemmet. Om
barnet väljer att söka hjälp blir villkoren på samhällsarenan tydliga då professionella bidrar till att
osynliggöra problemet. Samhällets planerade stödåtgärder förblir därmed obrukbara (a.a.). Weinehall
illustrerar denna dubbla utsatthet i en pilformad modell:

(Weinehall, 1997. s. 303.)

Hemmet Skolan Samhället

I våldets närhet
En dubbel utsatthet

Ett fullständigt svek

Maktlös och ensam
Oönskad och värdelös

Totalt övergiven

Det yttre

Det inre
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Garbarino beskriver hur en ackumulation av olika riskfaktorer gör barns situation svårare att hantera
(Meeuwisse & Swärd (red.) (2002). Ett barn som i sin hemmiljö upplever fara i kombination med
negativ interaktion med sina föräldrar, samtidigt som det sociala stödet är bristfälligt, har stora
svårigheter att hantera situationen vilket innebär en stor fara för barnets utveckling. Garbarino pratar
även om att barns motståndskraft kan öka med hjälp av olika skyddsfaktorer (Meeuwisse & Swärd
(red.) (2002).

Vi har i vår undersökning också tydligt sett att barnen är dubbelt utsatta, att våldet i familjen
präglar hela barnens livssituation och deras sociala samspel med andra människor. När barnets
beteende, utanförskap, ensamhet och okoncentration inte uppmärksammas av vuxna, i till exempel
förskola eller skola, menar vi att barnets känsla av utanförskap och misstro mot vuxna förstärks.
Konsekvenserna av våldet i hemmet leder på så sätt till en ännu större utsatthet → dubbel utsatthet.
Trots att barnet visar många symtom på att inte må bra och att det ibland tar det stora steget att avslöja
familjehemligheten och anförtro sig till en vuxen, väljer många professionella att inte se barnet. Detta
leder till att barnet än en gång sviks av vuxna i dess närhet. Varför de professionella som i sitt dagliga
arbete möter barn inte uppmärksammar barnen och vidtar lämpliga åtgärder utan uppvisar detta
ansvarsundanglidande beteende menar vi är en intressant fråga att forska vidare kring. Vi menar att det
borde ligga i samhällets intresse att hjälpa dessa barn, vilket även ingår i deras skyldigheter enligt
Socialtjänstlag, Läroplan och Barnkonvention. (Se bilaga 1). I socialstyrelsens projekt för ökad
myndighetssamverkan fick Ungmark i uppdrag att belysa vilka hinder och möjligheter som fanns i
samverkan mellan olika verksamheter (Socialstyrelsen, 1998). Hon konstaterade att en samverkan
kunde leda till att de professionella fick en ökad förståelse och förtroende för varandras verksamheter,
vilket ledde till att de började dela med sig av sina kunskaper. Ett hinder var att det fanns ett motstånd
mot att se barnen och deras utsatta situation och att diskussionerna därför gång på gång hamnade i ett
vuxenperspektiv. Ungmark kom fram till att personal inom skola och barnomsorg väntar för länge
alternativt avstår helt från att anmäla. En anledning var att det fanns en utbredd misstro mot
socialtjänstens sätt att hantera en anmälan. Elevens problem hemma tenderade därför att bli
behandlade som elevens skolproblem (a.a.). En annan studie, gjord av Socialstyrelsen, visade att
kommunerna dåligt levde upp till sina skyldigheter, mot barn som växer upp i våldets närhet, enligt
Socialtjänstlagen och i stället förlitade sig på kvinnojourer (Socialstyrelsen, 2000).

Vi tycker att barnens situation kan beskrivas genom att de först är osynliga i hemmet, då
varken mamma eller pappa ser deras behov. Barnen tvingas att ensamma bära på och hantera de
traumatiska upplevelser de fått av att bevittna våld mot anknytningsperson. I skolan visar barnen ofta
flera olika symtom som borde göra personalen uppmärksam på att barnen inte mår bra, till exempel
utagerande, inbundenhet, skol- och koncentrationssvårigheter. Konsekvenserna av våldet är därigenom
synliga men när de professionella (förskolepersonal, lärare, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och
personal inom socialtjänsten) väljer att inte se problemen, leder det åter till ett osynliggörande av
barnen.

Att möta barn som bevittnat våld är dock inte enkelt. Metell, (2001) skriver att den vuxne
under samtalen måste ta emot och bära barnets trauma och därmed utsätts hjälparen för sekundär
traumatisering vilket kan leda till olika försvarsreaktioner. Vi menar att det kan vara en förklaring till
varför professionella som i sitt arbete möter barn ofta avstår att bli involverade i barnet och dess
problem och i stället väljer att blunda. För att personalen skall våga möta våldet anser vi att det är
betydelsefullt att de: har tillräckligt med tid och resurser, ingår i en kompetent arbetsgrupp, har en
arbetsledning som har viljan att möta våldet samt att en samverkan etableras mellan olika
professionella yrkesgrupper, som i sitt arbete kommer i kontakt med barn.
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Weinehall (1997) menar att den ärvda sårbarheten leder till att barnen har sämre resurser att
undvika våld och utsatthet utanför hemmet. Ungdomarna i hennes studie hade återkommande psykiska
svackor, själmordstankar, tankar om att döda fadern och missbruksproblematik. Det var även vanligt
med svårigheter i kamrat- och parrelationer (a.a.). Informanterna i Ungmarks (1996) studie visade
ångest, en allmän rädsla för konflikter samt ett övertagande av rollen som offer/förövare. De kämpade
fortfarande som vuxna med sin rädsla för att våga gå in i tillitsfulla relationer (Ungmark, 1996). Vi
menar att samhället, genom professionella som i sitt arbete möter barn, har mycket att vinna på att
hjälpa de barn, som upplevt våld och övergrepp mot anknytningsperson och/eller själva blivit utsatta,
att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Dels för att minska det mänskliga lidandet för individen och
dessutom för att förhindra ökade samhällsproblem så som missbruk, psykiska problem samt bildandet
av nya familjer med våldsamma fäder.
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7. Diskussion

Vart 20: e barn växer upp i våldets närhet och de flesta av dem lämnas ensamma att hantera sina
traumatiska upplevelser (Metell, 2001). År 2002 fanns det i Sverige 1 939 910 barn under år 18 år
(SCB, 2003). Om vi utgår från Metells beräkning att 5 % av alla barn lever i familjer där
relationsbetingat våld är en del av vardagen, betyder det att det handlar om cirka 100 000 barn år 2002.
Under samma år bodde det i Trollhättan 11 908 barn (SCB, 2003), vilket utifrån samma uppskattning
skulle innebära att ungefär 600 av dem växer upp i våldets närhet. Trollhättans kommun är en av
landets få kommuner som erbjuder dessa barn krissamtal. Där får några barn, men långt ifrån alla (17
av ≈ 600) hjälp av personalen på Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan, att påbörja bearbetningen av
de skador som uppstod när de bevittnade våld mot anknytningsperson. Personalen på Kriscentrum
fyller därmed en viktig funktion när de genom krissamtal vågar och vill hjälpa dessa barn. Vår studie
visar att krissamtalen bryter tystnaden kring barnet och det behöver därmed inte längre ensam bära
sina traumatiska upplevelser. Barnet får även en ökad förståelse för sin situation och en större
möjlighet att hantera sin vardag. Vi menar att om fler professionella som i sitt arbete möter barn, vågar
se att dessa barn finns, kan förstå den utsatthet de befinner sig i och väljer att handla på ett för barnet
väl fungerande sätt, minskar risken att våra barn blir dubbelt utsatta.

Vi har i vår studie pekat på betydelsen av att barnen får möjlighet till krissamtal. I analysen har
vi även visat på brister i bemötandet av barnen, både vad gäller tiden före och efter krissamtalen på
Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan. Det är viktigt att de barn som har uppmärksammats på
Kriscentrum och genomgått krissamtal får fortsatt hjälp till bearbetning. Vi menar också att det skulle
vara värdefullt för barnen att få behålla den positiva relation de skapat till personalen på Kriscentrum.
Ett förslag är att barnen efter krissamtalen, erbjuds möjlighet att ingå i en gruppverksamhet där de
samtidigt får träffa andra barn i samma situation.

För att i ännu större utsträckning uppmärksamma barnens behov anser vi att det skulle behövas
ett Kriscentrum för barn i Trollhättan. Där skulle personalen kunna arbeta enbart med barnen och
därför ha möjlighet att erbjuda många fler barn samtalshjälp. Det skulle dessutom möjliggöra ett mer
långsiktigt arbete med barnen, med en naturlig fortsättning på krissamtalen, både individuellt och/eller
i grupp. På samma sätt som Kriscentrum för kvinnor arbetar skulle personalen på Kriscentrum för barn
kunna erbjuda en liknande verksamhet för barn, med rådgivande och stödjande telefonsamtal,
tidsbeställda samtalsbesök och fungera som barnens ombud i kontakt med myndigheter eller jurist.
Personalen skulle även kunna arbeta förebyggande genom att synas på förskolor och skolor liksom att
utbilda personalgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn. Vi menar att ett Kriscentrum för
barn också skulle kunna fungera som ett centrum dit fler barn, som befinner sig i andra utsatta
situationer, kan vända sig.

Alla barn har rätt till ett tryggt liv och för att det skall kunna bli verklighet, menar vi, att det
förebyggande arbetet kring barn måste ske på flera olika nivåer, dels genom att vi ser det enskilda
barnet, arbetar med dess nätverk samt med förändringsarbete på samhällsnivå. Genom att arbeta för att
alla barn skall få ett tryggt liv kan både mänskligt lidande samt samhällsresurser sparas.

Konsekvenserna av att växa i våldets närhet är många och svåra och tenderar att överföras från
generation till generation. För att kunna bryta detta destruktiva mönster är vi skyldiga att agera. Hur vi
tar hand om vår kommande generation, menar vi speglar vårt lands välfärd.

Vi måste aktivt och högljutt ge uttryck åt den kunskap vi har; våld mot mammor och de följd-
verkningar det får, är den värsta epidemi som barn i vårt land drabbas av. Vart 20: e barn är
allvarligt ”infekterat”. Det epidemiska våldet måste tas på allvar. (Metell, 2001. s. 161)
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Bilaga 1

Brottsbalken
Först 1982 föll kvinnomisshandel under allmänt åtal och mannen kunde då dömas för sitt brott.
(Eliasson, 1997). I juli 1998 infördes ett nytt brott med skärpt lagstiftning vad gäller kvinnomisshandel
och den nya benämningen grov kvinnofridskränkning infördes. Det innebär att en man som begår
brottsliga gärningar som till exempel misshandel, ofredande, olaga hot, olaga tvång eller sexuellt
utnyttjande mot en kvinna som han är/har varit gift med eller som han bor/har bott tillsammans med
under äktenskapsliknande förhållanden kan dömas för grov kvinnofridskränkning, om gärningarna
utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt
skada hennes självkänsla. Grov fridskränkning kan den dömas för som begår samma typ av handlingar
mot en närstående eller tidigare närstående till exempel barn, föräldrar och syskon.  (Regerings-
kansliet, 1999. Kvinnofrid - en sammanfattning av regeringens proposition 1997/1998:55.)

Socialtjänstlagen
Enligt Socialtjänstlagens 1 kap. 2 § skall vid åtgärder som rör barn alltid barnets bästa beaktas. I 14
kap. 1 § står det att alla som får kännedom om att ett barn far illa bör anmäla detta till Socialnämnden.
Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, skall anmäla vid misstanke om att ett barn far
illa (Minell, 2002. Vad säger socialtjänstlagen? Stockholm: Förlagshuset Gothia). Socialnämnden har
även skyldighet att på ett tidigt stadium erbjuda kvinnor som i hemmet utsatts för våld eller andra
övergrepp olika former av hjälpinsatser. Det gäller oavsett om mannen är anmäld eller ej för miss-
handeln. (Socialstyrelsen, Rapport 2000-01-31, Dnr 62615/2000-12-06.)

Barnkonventionen
Barnkonventionen skall tillämpas i alla verksamheter som rör barn. Den skall även beaktas när beslut
som berör barn tas i riksdag, landsting och kommun. Den grundläggande tanken i Barnkonventionen
är att barns behov, rättigheter och intressen skall skyddas och tillgodoses på samma sätt som för de
vuxna. I Barnkonventionen står klart och tydligt skrivet att barn skall skyddas från fysiskt och psykiskt
våld. Att skyddas från våld innefattar även att skydda barnet från våldets följdverkningar. Skyddet
måste även inkludera nödvändigt skydd av den person som skall skydda barnet. Enligt Barn-
konventionen skall barn ges allt det stöd som behövs för att de skall ha möjlighet att bearbeta och
återhämta sig efter traumatiska upplevelser. Det poängteras vikten av att barns situation och känslor
tas på allvar och att de skall bli respekterade och bemötta utifrån sina speciella behov. (Barn-
konventionen. Rättigheter för världens barn och ungdomar. 1998. Rädda Barnen.)

Läroplanen, Lpo 94
Undervisningen skall anpassas till elevens individuella förutsättningar och behov. För att främja
utveckling måste hänsyn tas till varje elevs erfarenheter, kunskaper, språk och bakgrund. Skolan har
dessutom ett extra ansvar för de elever som av olika anledningar, t.ex. pedagogiska och/eller sociala,
inte klarar av att nå uppsatta mål. Den skall även fungera som ett stöd till familjerna och skall i
samarbete med dem främja elevernas utveckling. Skolmiljön skall präglas av trygghet och social
gemenskap, för att eleven skall kunna känna lust och vilja att lära samt känna tilltro till sin egen
förmåga. (Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, Lpo 94.)
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