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Förord

Alla barn har rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. Alla barn har 
rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av 
utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Det fastslås 
L�)1�V�EDUQNRQYHQWLRQ��'HW�¿QQV�L�GDJ�HWW�VWDUNW�VWöd i Sverige för att 
barn är egna individer med egna rättigheter och att de som sådana ald-
rig ska behöva uppleva våld. Trots det tvingas vart tionde barn i Sve-
rige uppleva att pappa misshandlar mamma. Trots det bor det varje 
år över tusen barn på någon av Unizons kvinnojourer. Trots det så får 
barn som upplever våld sällan den hjälp och det stöd de behöver. Uni-
zon bildades 1996 bland annat just för att stärka barnperspektivet för 
barnen som följde med sina mammor till kvinnojourerna. Förbundet 
ansåg då, precis som nu, att det inte är räcker med insatser till mam-
man utan att barnet är i stort behov av egna insatser för att hantera 
konsekvenserna av att växa upp med våld. Varje barn har egna behov, 
önskemål och rättigheter. 

Barn är inte enbart vittnen till våOGHW�±�GH�XSSOHYHU�Yåldet själva. 
Unizon har därför tillsammans med psykologen Peter Rösare valt att 
skriva den här boken för att visa vilka allvarliga konsekvenser våldet 
får för de barn som är utsatta. Boken är ett stöd till våra jourer som 
varje dag arbetar med att säkerställa att barn som upplever våld och 
deras mammor får rätt stöd och hjälp samt att berörda myndigheter 
tar sitt ansvar. En annan förhoppning vi har är att socialtjänsten, barn- 
och ungdomspsykiatrin, polisen och domstolsväsendet som varje dag 
kommer i kontakt med drabbade barn ska läsa den här boken och göra 
skillnad för de barn och mammor som är utsatta. Vi hoppas också att 
de verksamheter som arbetar med män som har utsatt sitt barn eller 
dess mamma för våld ska ha nytta av boken. 

Våld uppstår inte i ett tomrum, utan är i allra högsta grad en spegel 
av vårt samhälle och dess normer och värderingar. Alla människor har 
en historia, en livsberättelse. Unizon tror att den berättelsen är starkt 
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färgad av normer för maskulinitet och femininitet. I det ligger en stor 
utmaning men också möjligheter till förändring. 

Barns absoluta rätt är att leva ett liv fritt från våld. Inför det bär vi 
vuxna allt ansvar.

Zandra Kanakaris
Förbundsordförande Unizon
Stockholm mars 2015
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Inledning

Barn påverkas negativt av att uppleva våld. Om våldet dessutom sker 
i den närmaste familjen är det extra skadligt. Vi vuxna måste göra allt 
som står i vår makt för att stötta barn som har sådana upplevelser. Det 
har varit utgångspunkten i arbetet med denna bok.

I boken beskrivs våld i nära relationer utifrån perspektivet att det 
är barnets pappa eller styvpappa som är förövaren. Barnet kan vara 
utsatt för våldet genom att uppleva att pappan eller styvpappan utsät-
ter mamman för våld, eller att han riktar sitt våld direkt emot barnet. 

Så är det föU�GH�DOOUD�ÀHVWD�EDUQ�VRP�NYLQQRMRXUHUQD�Pöter. 
Både män och kvinnor kan vara föröYDUH��'HW�¿QQV�EDUQ�VRP�är med 

om att mamman är den våldsamma och hotfulla, och i homosexuella 
relationer kan både män och kvinnor utöva våld mot sin partner inför 
barnen. Men när det gäller kontrollerande våld i heterosexuella rela-
tioner så är männen i absolut majoritet bland förövarna. 

Barnen som den här boken handlar om upplever våldet själva 
genom att höra det, se det och känna det. Det är även vanligt att de är 
direkt inblandade. Till exempel kan de ha fysisk kontakt med någon av 
föräldrarna samtidigt som pappan utövar våld mot mamman. De är 
alltså inte enbart vittnen till våldet. I kapitel 2 och kapitel 7 förekom-
mer dock begreppet ”barn som bevittnar våld”. Anledningen är att det 
är den benämning som används i de lagar och andra myndighetstexter 
som dessa kapitel är starkt kopplade till. I resten av boken används 
genomgående ”barn som upplever våld”. Det är också det uttryck som 
Unizon förespråkar.

Boken fokuserar på vilket stöd barnen och deras mammor kan få 
när de bor på ett skyddat boende. Men förhoppningen är att boken kan 
komma till nytta även utanför kvinnojourernas verksamhet, till exem-
pel för andra som kommer i kontakt med våldsutsatta och traumatise-
rade personer. 

Den utförliga innehållsförteckningen ger dig som läsare en överblick 
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över bokens sju kapitel. Tanken är att du lätt ska hitta de delar som är 
intressanta för just ditt arbete. Något om bokens upplägg:

Det inledande kapitlet beskriver i mycket korta drag kvinnojourer-
nas historia och arbete i dag.

I bokens andra kapitel handlar det om kvinnojourens relation till 
socialtjänsten. Deras respektive ansvar förtydligas, likaså vilka rät-
tigheter barnet har och hur kvinnojouren kan hjälpa till så att dessa 
rättig heter tillgodoses.

I det tredje kapitlet presenteras teorier och forskning som kan vara 
ett stöd för att förstå hur barn påverkas av att uppleva våld i nära rela-
tioner. Konsekvenserna av våldet beskrivs utifrån teorier om anknyt-
QLQJ��D̆HNWUHJOHULQJ��PHQWDOLVHULQJ�RFK�WUDXPDWLVHULQJ�

Bokens fjärde kapitel handlar om det stöd som kvinnojourerna kan 
erbjuda barnen och mammorna i vardagen på det skyddade boendet. 
Kapitlet är praktiskt inriktat och ger många konkreta råd. Råden illus-
treras i form av nio ögonblicksbilder av hur barnens svårigheter och 
behov kan komma till uttryck.

Även det femte kapitlet är mycket praktiskt. Där beskrivs barnens 
och mammornas vistelse på det skyddade boendet, i en kronologisk 
process fråQ�DQNRPVW�WLOO�XWÀ\WWQLQJ�

I det sjätte kapitlet riktas fokus mot kvinnorna som arbetar på 
kvinno jourens skyddade boende. Vilka svårigheter möter de, hur 
påverkas de och vilket stöd kan de behöva?

Det sjunde och avslutande kapitlet ger mer kunskap om de rättsliga 
processer som mammorna och barnen kan vara inblandade i som en 
konsekvens av mannens våld mot dem. Kapitlet tar också upp hur kvin-
nojouren kan stödja mammorna och barnen i dessa processer. 

Bokens innehåll utgår från barn som är mellan 0 och 18 år. På en 
del stäOOHQ�VSHFL¿FHUDV�GHW�RP�GHW�är spädbarn, barn i förskoleåldern, 
barn som går i låg- eller mellanstadiet eller tonåringar. För det mesta 
används dock den övergripande beteckningen barn utan närmare 
�VSHFL¿FHULQJ�DY�ålder. 

Peter Rösare, leg. psykolog
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Kapitel 1.  
Vad gör 
kvinnojourerna?

Detta inledande kapitel beskriver i mycket korta drag kvinnojourernas 
historia i Sverige och vilket arbete de utför i dag. En viktig del av kvin-
nojourernas verksamhet är att erbjuda skyddat boende till våldsutsatta 
kvinnor och barn. Därför beskrivs här också de skyddade boendena. 
Även tjej- och ungdomsjourernas arbete presenteras kort. 

Kvinnojourernas tillkomst
Kvinnojoursrörelsen i Sverige startade i mitten av 1970-talet som en 
reaktion mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer och att samhället 
inte klarade av att skydda de kvinnor och barn som drabbades. Tanken 
var också att kvinnojourerna skulle kunna möta kvinnorna på ett mer 
jämlikt sätt än vad myndigheterna kunde. Alla kvinnors hus i Stock-
holm och Kvinnohuset i Göteborg bildades 1978. Kvinnojoursrörelsen 
fortsatte att växa och 1984 bildades Riksorganisationen för kvinno-
jourer i Sverige (Roks). År 1996 valde sexton jourer att lämna Roks och 
bildade Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR). Förbundet bytte 
år 2009 namn till Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR 
och 2015 till Unizon.

Kvinnojourernas uppdrag
Kvinnojourerna har länge varit drivande i att synliggöra mäns våld 
mot kvinnor, sprida kunskap om detta och ge stöd och skydd till vålds-
utsatta kvinnor och deras barn. Båda förbunden har en viktig roll som 
remissinstanser i statliga utredningar. De sitter även med som  experter 
i olika referensgrupper och skriver egna rapporter.
'H�ÀHVWD�NYLQQRMRXUHUQD�NDQ�JH�VWödsamtal, juridisk rådgivning, 
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skyddat boende och stöd i kontakten med olika myndigheter, till exem-
pel polisen, socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. Många 
kvinnojourer kan också ge stödsamtal till barn. De ägnar även mycket 
tid åt utåtriktad informationsverksamhet, våldsförebyggande arbete 
och opinionsbildning. 

Det går att ta kontakt med kvinnojourerna utan att behöva bli regist-
rerad eller att någon myndighet behöver bli inblandad. Men många av 
de kvinnor som har fått plats på skyddade boenden har fått den genom 
att först ta kontakt med socialtjänsten. 

Skyddade boenden

När Socialstyrelsen år 2012 gjorde en kartläggning av skyddade boen-
GHQ�NRP�GH�IUDP�WLOO�DWW�GHW�¿QQV�����VN\GGDGH�ERHQGHQ�L�6YHULJH��
Av dessa drivs 71 procent av kvinnojourer, 21 procent av kommuner 
och 8 procent är privata. Under 2011 tillbringade mer än 4 000 vuxna 
och 2 700 barn minst en natt på skyddat boende. Av de vuxna var 70 
stycken män.1 Enligt Unizons statistik om de jourer som är anslutna till 
Unizon hade det år 2013 bott 1 048 kvinnor, 7 män och 1 112 barn på 
deras skyddade boenden.2 
(Q�GH¿QLWLRQ�DY�V\IWHW�PHG�VN\GGDGH�ERHQGHQ�är att de ska ”stödja 

HQVNLOGD�VRP�À\U�Yåldsamma situationer, öka säkerheten och trygg-
heten för de skyddsökande och medföljande barn, förebygga fortsatt 
våldsutsatthet och stödja den skyddssökande i processen att skapa en 
självständig tillvaro”.3 Det skiljer sig åt mellan jourerna vilket skydd 
de har på boendena, men en stor del av dem har kontroll över vilka 
som rör sig in och ut på boendet. Det kan också vara fråga om sär-
skilda låsanordningar, larm och säkerhetsdörrar. Många av jourerna 
har även upparbetade kontakter med polisen.4

Ideellt drivna skyddade boenden är ofta beroende av kortsiktiga 
¿QDQVLHULQJDU�VRP�EHVWår av olika verksamhetsbidrag från kommunen 
och statliga projektpengar. Det är också vanligt att de har dygnsavgif-
ter, som dock inte täcker de faktiska kostnaderna.5 Det kräver mycket 
tid och resurser att söka projektmedel. Flera jourer vill därför ha mer 
pengar till den ordinarie verksamheten så att de slipper ägna så mycket 
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tid åt att söka pengar.6 År 2014 blev Inspektionen för vård och omsorg 
färdig med sin tillsyn av kvinnojoursverksamheten. Det framkom att 
GH�ÀHVWD�NYLQQRMRXUHUQD�Iår verksamhetsbidrag årsvis, vilket gör det 
svårt för dem att planera sina verksamheter långsiktigt.7 

Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att ge hjälp till 
våOGVXWWD�NYLQQRU�RFK�EDUQ��PHQ�GH�ÀHVWD�NRPPXQHU�VDNQDU�HJHQ¿-
nansierade skyddade boenden.8�8QL]RQ�DQVHU�DWW�¿QDQVLHULQJHQ�DY�
kvinnojourerna behöver vara låQJVLNWLJ�RFK�DWW�GHW�VND�¿QQDV�W\GOLJD�
avtal mellan socialnämnderna och kvinnojourerna. 

Tjejjourer och ungdomsjourer
7MHMMRXUHUQD�YlQGHU�VLJ�RIWDVW�WLOO�DOOD�VRP�LGHQWL¿HUDU�VLJ�VRP�XQJD�
tjejer, medan ungdomsjourerna riktar sig till unga av alla kön. Jour-
erna arbetar med stöd till barn och unga i utsatta situationer, såväl som 
förebyggande arbete, opinionsbildning och kunskapsspridning. Många 
har också öppen verksamhet som tjejkvällar, sommarläger och själv-
försvarskurser. Allt arbete sker utifrån kunskap om genus, makt och 
våld. Det mesta stödarbetet sker över chatt och mejl och den vanligaste 
anledningen att söka stöd är psykisk ohälsa, till exempel självmords-
tankar och självkadebeteende. Samtal om sexuella övergrepp och våld-
täkt är också vanliga, ofta är förövrane en pappa eller  styvpappa.
 Antalet anställda och ideellt aktiva varierar mellan jourerna, men 
genomsnittet är en anställd och 25 volontärer per jour.9
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Kapitel 2.  
Kvinnojouren och 
socialtjänsten

I detta kapitel är fokus på kvinnojourens samverkan med socialtjäns t-
 en, och barnens rättigheter i relation till socialtjänsten. 
$OOD�NRPPXQHU�KDU�LQUlWWDW�HQ�HOOHU�ÀHUD�QlPQGHU�VRP�DQVYDUDU�I|U�

socialtjänsten. När det gäller skyddade boenden kan dessa nämnder 
ge kvinnojourer i uppdrag att utföra socialtjänstens arbete. Ett sådant 
uppdrag ställer särskilda krav på kvinnojouren, och i kapitlet beskrivs 
dessa krav.10 

I kapitlet görs en skillnad mellan vad kvinnojourerna och social-
tjänsten ska göra (något tvingande) och vad de bör göra (en rekom-
mendation). Den skillnaden återspeglar formuleringarna i de lagar och 
myndigheters föreskrifter som informationen är hämtad från. Lagar 
och myndighetsrekommendationer ändras över tid. Därför kan en del 
av innehållet i detta kapitel så småningom bli inaktuellt. Till exempel 
pågår ett arbete med att ersätta Socialstyrelsens handbok om våld från 
201111, vilket kan påverka rekommendationerna om hur socialtjänst en 
och kvinnojourerna ska utföra sitt arbete. I kapitlet beskrivs också 
vilka skyldigheter socialtjänsten har när det gäller barnen. Ett syfte 
med detta är att belysa hur kvinnojouren kan bevaka barnens rättig-
heter, så att de får det stöd de behöver och har rätt till. 

I detta kapitel liksom i resten av boken är utgångspunkten att det 
är en man som står för våldet och att kvinnan och barnet är de vålds-
utsatta. Innehållet i kapitlet baseras till stor del på hur Unizons med-
lemsjourer har beskrivit sitt arbete, framför allt i intervjuer vid studie-
EHV|N�Sn�ÀHUD�VN\GGDGH�ERHQGHQ�XQGHU�����±������

I kapitlet förekommer begreppt ”barn som bevittnar våld”, efter-
som det används i de myndighetstexter som kapitlet är kopplats till 
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uttrycket ”barn som upplever våld” beskriver dock bättre vad de är 
med om.

Socialtjänstens ansvar för den  
våldsutsatta kvinnan och barnet
Ansvarsfördelningen mellan hemkommunen  
och vistelsekommunen

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten i sitt område. Om en vålds-
utsatt kvinna söker hjälp i en annan kommun än där hon bor så är den 
kommunen (vistelsekommunen) skyldig att pröva hennes biståndsan-
sökan oavsett hur lång tid hon har varit i kommunen. Hur länge hon 
har varit i kommunen kan däremot påverka omfattningen av eventu-
ella hjälpinsatser. 

Om det är tydligt vilken kommun som är kvinnans hem kommun 
så begränsas vistelsekommunens ansvar till akuta situationer. 
 Vistelsekommunen ansvarar för att genomföra de akuta insatserna 
i  väntan på att bosättningskommunen erbjuder de insatser som de 
 bedömer behövs.12 

Barnets behov av stöd och hjälp ska utredas utan dröjsmål

När socialnämnden får information om att ett barn kan ha bevittnat 
våld eller andra övergrepp mot mamma, eller själv blivit direkt utsatt, 
så ska de utan dröjsmål påbörja en utredning om barnets behov av 
stöd och hjälp. Nämnden ska också bedöma risken för att barnet åter 
kommer att utsättas för det som har hänt. I utredningen bör det ingå 
att undersöka vilken typ av våld barnet har utsatts för, hur barnet ser 
på det som har skett, hur det har påverkat barnet och barnets rela-
tion till föräldrarna. Det bör också undersökas vilka konsekvenser 
föräldrarna anser att våldet får för barnet. Dessutom bör det under-
sökas vilket hjälpbehov barnet har akut samt på kort och lång sikt.13 
En utredning som görs till skydd för barn ska vara slutförd inom 
fyra månader.14 

I Socialstyrelsens handbok Våld från 2011 nämns olika saker att 
tänka på vid utredningen. Om den våldsutövande föräldern har vård-
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nad om barnet ska föräldern informeras, men det är viktigt att göra det 
på ett sätt som blir säkert för barnet. Det kan vara så att barnet och den 
våldsutsatta föräldern behöver skydd när den våldsutövande föräldern 
ska informeras. Det är olämpligt att kalla föräldrarna till ett gemen-
samt möte näU�GHW�¿QQV�XSSJLIW�RP�DWW�GHQ�HQH�Iöräldern har utövat 
våld mot den andra föräldern. 

Det är viktigt att de som gör utredningen har goda kunskaper om 
hur barn och ungdomar kan fungera utifrån att ha upplevt våld och 
DWW�EH¿QQD�VLJ�L�HQ�NULVVLWXDWLRQ��'HW�NDQ�WLOO�H[HPSHO�YDUD�Vå att bar-
net inte visar några tecken på att behöva hjälp, men att behovet kan 
komma fram senare om livssituationen blir tryggare och mer stabil.

De som gör utredningen har rätt att prata med barnet utan sam-
tycke från vårdnadshavaren när det handlar om en utredning enligt 
socialtjänstlagen, som är till skydd och stöd för barnet. Vid  utredande 
samtal med barnet är det viktigt att barnet får veta vilka uppgifter 
som vårdnadshavaren kommer få ta del av. Barnet får inte pressas till 
att göra ställningstaganden och komma med synpunkter.  Ut  redarna 
ska ta hänsyn till barnets vilja, utifrån hans eller hennes ålder 
och  mognad. 

Det är viktigt att barnet blir informerat om vad som ska hända 
framöver när det gäller boende, skola och förskola, fritidsaktiviteter 
och kontakt med den förälder som enligt uppgift har utövat våldet. Det 
är bra att ge denna information så snart som möjligt och anpassa den 
utifrån barnets ålder och mognad. Det är bra om det är den person som 
trä̆DU�EDUQHW�Iör utredande samtal som också informerar barnet om 
vad som ska hända.15

Under våra studiebesök på kvinnojourerna framkom det att en van-
lig risk är att barnet inte blir bemött som en enskild individ och att 
barnets behov glöms bort under utredningens gång. Utredaren kan 
till exempel fokusera för mycket på om samarbetet mellan föräldrarna 
fungerar tillräckligt bra. Om utredaren bedömer att så är fallet så läggs 
utredningen ner och det blir då ingen biståndsbeslutad insats för bar-
net. Detta skulle barnet kunna behöva för att exempelvis bearbeta det 
som hon eller han har varit med om. Ett annat exempel är att utreda-
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ren ofta är så fokuserad på själva utredningen och därför glömmer bort 
att barnet kan behöva hjälp med krishantering samtidigt som utred-
ningen pågår. 

Utredning och riskbedömning för den våldsutsatta kvinnan

När socialnämnden utreder den våldsutsatta kvinnan bör det under-
sökas vilket eller vilka slags våld det handlar om, hur omfattande det 
har varit, vilka konsekvenser det har för henne och vilket hjälpbehov 
hon har akut samt på kort och lång sikt. Det bör också undersökas hur 
hennes nätverk ser ut och om hon behöver stöd i sitt föräldraskap. 
Dess utom ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld mot 
kvinnan och det bör ske enligt en standardiserad bedömningsmetod.16 
Det är viktigt att fokusera på våldet och hjälpbehovet utifrån det. Vid 
XWUHGQLQJ�DY�NYLQQRU�VRP�EH¿QQHU�VLJ�L�PLVVEUXN�Iörekommer det att 
våldet tonas ner och missbruket betonas.17 

En riskbedömning kan behöva göUDV�ÀHUD�Jånger, både i den akuta 
situationen och om det sker förändringar över tid. Det kan till exem-
pel vara så att kvinnan har skyddade personuppgifter men att mannen 
ändå får reda på var hon bor. När det är fråga om hedersvåld så kan 
ÀHUD�SHUVRQHU�L�GHW�VRFLDOD�Qätverket utgöra ett hot för kvinnan. Det är 
även viktigt att kvinnan tillsammans med sin socialsekreterare får göra 
en säkerhetsplanering.18

Erbjuda insatser till kvinnan och barnet

Socialnämnden ska utifrån utredningen och riskbedömningen erbjuda 
insatser utifråQ�YLOND�EHKRY�VRP�¿QQV�DY�VN\GG��VWöd och hjälp. Det kan 
handla om föräldraskap, stödsamtal, information och råd, men också 
hjälp att få kontakt med exempelvis kvinnojour och hjälp vid kontakter 
med hälso- och sjukvården och med andra myndigheter, till exempel 
skatteverket och polisen. 

Om det behövs ska socialnämnden utifrån sin utredning erbjuda 
passande tillfälligt boende till kvinnan och barnet. Boendet bör vara 
lämpligt för medföljande barn oavsett ålder och kön. Om det skyd-
dade boendet tar emot barn bör det ha personal som har kunskaper 



23Kvinnojouren och socialtjänsten

om barns behov. Utifrån barnets behov av skydd, stöd och behand-
ling ska socialnämnden erbjuda barnet hjälpinsatser.19 Om en mamma 
tackar nej till den hjälp som socialnämnden erbjuder så har social-
nämnden ändå ett ansvar för att erbjuda barnen de insatser som de 
bedöms behöva.20 

Ansvar för samverkan, de egna rutinerna  
och personalens kompetens

Socialnämnden ska samordna socialtjänstens olika insatser så att de 
inte motverkar varandra. Av samma skäl ska socialnämnden även 
samverka externt med andra berörda myndigheter och organisationer. 
2P�LQVDWVHU�JHV�WLOO�ÀHUD�IDPLOMHPHGOHPPDU�VND�GH�VDPRUGQDV��PHQ�
hänsyn ska tas till den som har utsatts för våld och till barn som har 
bevittnat våld. Socialnämnden ska bestämma var ansvaret för intern 
och extern samverkan ska ligga. Skyldigheten att samverka gäller inte 
GH�XSSJLIWHU�VRP�RPIDWWDV�DY�VHNUHWHVV�HQOLJW�R̆HQWOLJKHWV��RFK�VHNUH-
tesslagen eller av tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen. 

Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur skyddade personupp-
gifter ska hanteras och hur barn ska tas om hand av personal med 
lämplig kompetens om en förälder har avlidit av våldet. Rutiner ska 
också�¿QQDV�Iör hur information ska föras vidare till den avdelning 
som har utredningsansvaret, om det har framkommit att ett barn kan 
ha bevittnat våld eller själv varit direkt utsatt för våld.

Handläggare ska ha socionomexamen eller annan motsvarande 
utbildning för att få genomföra vissa uppgifter inom barn- och ung-
domsvård. Det gäller bedömning av om utredning ska inledas, genom-
förande av utredning, bedömning av behov av insatser och uppföljning 
av beslutade insatser. Personal som arbetar med ärenden om vålds-
utsatta barn eller barn som har bevittnat våld bör ha kunskaper om hur 
man för samtal med barn om våld. De bör även ha kunskap om vilka 
konsekvenser våld i nära relationer har för barn.21
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Hur och med vilka behöver socialtjänsten samverka?

'HW�¿QQV�ÀHUD�P\QGLJKHWHU�RFK�DNWörer som socialtjänsten kan behöva 
samverka med, både i ett akut skede och i ett mer långsiktigt perspektiv. 
�f Skolförvaltningen när det gäller skola och förskola.
�f Överförmyndarnämnden om kvinnan lider av demens eller har psy-
kisk funktionsnedsättning och barnet kan behöva en god man. 
�f Migrationsverket om det gäller en kvinna som är nyanländ till 
 Sverige eller som saknar permanent uppehållstillstånd.
�f Arbetsförmedlingen om kvinnan behöver byta arbete.
�f Skatteverket angående frågan om skyddade personuppgifter.
�f Andra kommuner, till exempel om kommunen saknar viss kompe-
tens för att utföra vissa insatser. I sådana fall kan en annan kommun 
utföra insatsen. Samverkan kan också handla om skyddat boende, 
stödgrupper, insatser för barn och att ordna skolgången om barnet 
bor med sin mamma på ett skyddat boende i en annan kommun. 
�f Samverkan med hälso- och sjukvården kan handla om vårdcentra-
ler, barnavårdscentral, mödravårdscentral, vuxenpsykiatri, barn- 
och ungdomspsykiatri, skolans elevhälsa och ungdomsmottag-
ningar. Socialtjänsten kan till exempel behöva konsultera barn- och 
ungdomspsykiatrin när barnets symtom och hjälpbehov ska utredas. 
�f Andra aktörer som socialtjänsten kan behöva samverka med är 
polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyn-
GLJKHWHQ��%URWWVR̆HUP\QGLJKHWHQ�RFK�)|UVlNULQJVNDVVDQ�22

Samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och organisa-
tioner kan ske på ett övergripande organisatoriskt plan men också i 
fråga om enskilda ärenden. I enskilda ärenden så�¿QQV�IUågan med om 
hur sekretessen mellan myndigheterna ska hanteras. Om exempelvis 
socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen samverkar i 
ett ärende om en mamma och hennes barn så är varje företrädare för 
respektive myndighet bunden av sin myndighets sekretessbestämmel-
ser. I de fallen kan mamman häva sekretessen för sin egen del och låta 
information om henne lämnas mellan myndigheterna. Om hon har 
ensam vårdnad om barnet kan hon även häva sekretessen för barnets 
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”Personal som arbetar med 

ärenden om våldsutsatta barn 

eller barn som har bevittnat våld 

bör ha kunskaper om hur man 

för!samtal med barn om våld.”
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räkning, men om hon och pappan har gemensam vårdnad måste båda 
två ge sitt samtycke.23 

Nyanlända kvinnor som saknar permanent uppehållstillstånd

Om kvinnans förhållande i Sverige tar slut inom två år så kan hon 
inte beviljas permanent uppehållstillstånd. Men enligt utlännings-
lagen kan undantag göras om kvinnan har utsatts för våld eller annan 
kränkning av sin partner. Det måVWH�LQWH�¿QQDV�ELQGDQGH�EHYLV�Iör att 
partnern har utsatt kvinnan för våld eller kränkningar, det behöver 
dock vara tillräckligt sannolikt att det har skett. Därför är det viktigt 
att socialnämnden dokumenterar vad kvinnan säger att hon har varit 
utsatt för.24

Mål, ansvar och uppföljning av beslutade hjälpinsatser

Socialnämnden ska bestämma vilka mål som ska uppnås, och hur de 
ska uppnås, i arbetet med våldsutsatta barn och barn som har bevitt-
nat våld mot mamma eller själv blivit våldsutsatta. Socialnämnden ska 
också bestämma var i verksamheten som ansvaret ligger för att utreda, 
fatta beslut om och följa upp ärendena.25 

Socialnämnden kan låta en kvinnojour utföra socialtjänst

Kommunen kan lämna över insatsen till en annan utförare, ideell orga-
nisation eller annan privat aktör, exempelvis en kvinnojour. Då utför 
kvinnojouren ett uppdrag åW�NRPPXQHQ��'HW�¿QQV�LQJD�ODJVWDGJDGH�
krav på hur avtalet för ett sådant uppdrag ska se ut mellan de två par-
WHUQD��GHW�¿QQV�LQWH�HQV�NUDY�Så att det ska vara skriftligt.26 

Det är nämnden som bedömer om kvinnojouren är passande för att 
utföra uppgiften, till exempel skyddat boende.27 Om socialnämnden 
har lämnat över själva genomförandet av insatserna till en kvinnojour, 
så ska nämnden bestämma hur kvinnojourens verksamhet ska kont-
rolleras och följas upp.28 
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Socialnämnden behåller alltid ansvaret för god kvalitet 

Socialnämnden har huvudansvaret för att socialtjänsten som utförs 
håller god kvalitet, även när utförandet genom biståndsbeslut eller 
avtal har överlämnats till en kvinnojour. Socialnämnden har också 
ansvar för att dokumentera och följa upp de ärenden som de har fattat 
biståndsbeslut om, även om det är kvinnojouren som utför insatsen.29

När är kvinnojouren utförare av socialtjänst?
Kvinnojouren blir utförare av socialtjänst när socialtjänsten har be-
slutat ge en kvinna bistånd i form av skyddat boende och jouren har 
god tagit uppdraget. Biståndsbelutet är inte tvingande, utan jouren kan 
säga nej till att bli utförare av socialtjänst. Kommunen och jouren kan 
också ha ett formellt avtal om att jouren ska utföra stödsamtal vilket 
räknas som service.30 Service är allmänt insatser som är tillgängliga 
för alla och som inte kräver bedömning och biståndsbeslut. Det kan 
handla om information, stöd och rådgivning. Det är kvinnan själv som 
bedömer om hon vill ta del av insatsen. Service kan också ges med 
biståndsbeslut. Även detta räknas som att kvinnojouren utför social-
tjänst.31 När en kommun har beslutat att ge en kvinna bistånd i form 
av skyddat boende och jouren tar emot kvinnan, så har jouren god-
tagit uppdraget att utföra socialtjänst. Det gäller även om det utöver 
ELVWnQGVEHVOXWHW�LQWH�¿QQV�QnJRW�DYWDO�PHOODQ�NRPPXQHQ�RFK�MRXUHQ�
om att kommunen har gett jouren i uppdrag att utföra socialtjänst.32

Om kvinnojouren inte utför socialtjänst
Om en kvinnojour får verksamhetsbidrag från kommunen så bety-
der det inte att jouren har fått i uppdrag att utföra insatser enligt 
socialtjänst lagen.33 Om kommunen vill att jouren ska utföra social-
tjänst, så måste de ingå ett avtal med jouren om det.34

Jouren utför inte heller socialtjänst när den bedriver utbildning och 
opinionsbildning eller ger stöd till kvinnor som inte kommer via social-
tjänsten. Om en jour utför både socialtjänst och annan föreningsverk-
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samhet, är det bra om den klargör i vilka delar av verksamheten som 
respektive insatser görs. Kommunen har nämligen inte något ansvar 
inför den kvinna som får hjälp genom verksamheter hos en jour som 
inte innebär att jouren utför socialtjänst.35 

Kvinnojourens ansvar som utförare av socialtjänst
När kvinnojouren utför socialtjänst måste den uppfylla vissa krav när 
det gäller dokumentation, anmälningsskyldighet, sekretess, lex Sarah, 
tillsyn och kvalitet.

Krav på dokumentation

När socialnämnden har beslutat att en kvinnojour ska utföra en insats 
är det jourens ansvar att dokumentera genomförandet av insatsen. Det 
som ska dokumenteras är beslut och åtgärder i ärendet samt viktiga 
händelser.36 Dokumentationen ska förvaras på ett säkert sätt så att 
den endast är tillgänglig för de som har legitima skäl att få tillgång till 
den i sin arbetsutövning.37 Socialstyrelsen rekommenderar dessutom 
att den som genomför insatsen ska sätta upp en genomförandeplan 
som utgår ifrån biståndsbedömningen och de mål som är uppsatta för 
insatsen. Så länge insatsen pågår har även socialnämnden ansvar för 
socialtjänstens dokumentation av ärendet.38 En genomförandeplan 
ska göra det tydligt för kvinnan, socialnämnden och kvinnojouren vad 
som ska göras, när det ska göras och av vem.39 

Unizon uppmuntrar sina medlemsorganisationer att dokumentera 
barnens vistelse på jouren och i dialog med socialtjänsten framföra hur 
barnet mår och vilka behov av stödinsatser som hon eller han har. Där-
för rekommenderar Unizon jourerna att använda sig av de stöddoku-
ment som förbundet kan tillhandahålla. Unizon ger även gärna råd till 
sina medlemmar. 

Anmälningsskyldighet

En kvinnojour som utför socialtjänst omfattas av anmälningsskyldig-
heten. Det innebär att de som är verksamma på jouren har skyldig-
het att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om 
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eller misstänker att barn far illa, en så kallad orosanmälan. En ideell 
förening som inte utför socialtjänst omfattas av den allmänna rekom-
mendationen att var och en bör anmäla som får kännedom om, eller 
misstänker att ett barn far illa.40 

Socialstyrelsen har som krav på utförare av socialtjänst att de ska ha 
en skriftlig plan för hur de ska göra orosanmälan. Det ska äYHQ�¿QQDV�HQ�
skriftlig delegationsordning. Kvinnojourens styrelse är ytterst ansvarig 
för verksamheten och är därför ansvarig för att göra  orosanmälan.

Unizons hållning är att orosanmälan ska göras. Volontären ska föra 
vidare frågan om orosanmälan till volontärsamordnaren eller personal, 
på tjejjour och ungdomsjour. Unizons hållning är att man som volontär 
ska lyfta kännedom om oro till den som enligt jourens rutin har ansvar 
att anmäla. Det är viktigt att motivera mamman till orosanmälan och 
att mamman får läsa orosanmälan, vara med och tycka till, att det inte 
sker över hennes huvud. Tjej- och ungdomsjourerna har oftast vare 
sig namn eller personuppgifter på de som de chattar eller mejlar med. 
Ibland kan dock en mejladress innehålla den stödsökandes hela namn. 
Om det framkommer tillräckligt mycket uppgifter som motiverar en 
orosanmälan så tycker Unizon att det bör göras ett motivationsarbete 
med barnet eller den unga så att en orosanmälan kan göras. 

Sekretess gäller

De som är eller har varit verksamma med att utföra socialtjänst får 
inte obehörigen röja vad de har fått veta om de enskildas personliga 
förhållanden.41

Lex Sarah ska tillämpas

En jour som utför socialtjänst ska ha rutiner för hur lex Sarah ska 
 tillämpas. Det handlar om hur man ska rapportera om, utreda, avhjälpa 
och ta bort missförhållanden eller risk för missförhållanden.42 Enligt 
Unizons rutiner ska den som jobbar på jouren omedelbart rapportera 
avvikelser och missförhållanden i den egna verksamheten till verksam-
hetens styrelse eller till verksamhetschefen. De ska i sin tur utan dröjs-
mål utreda och åtgärda det rapporterade missförhållandet. De har också 
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ansvar för att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om 
utredningen visat på missförhållanden.43  Unizon tillhanda håller stöd-
dokument där även blanketter för lex Sarah- anmäODQ�¿QQV�PHG��

Krav på kvalitetsarbete

Kvalitetsbegreppet rör både personalens kompetens och det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Både socialnämnden och kvinnojouren har 
ansvar för att jourens verksamhet håller god kvalitet. För det skyd-
dade boendets del innebär det att personalen har passande utbildning 
och tillräckliga erfarenheter.44 Unizon anser att personalen behöver 
ha teore tiska kunskaper om våld, veta vilka insatser som ger positiva 
resultat och även kunna praktisera dem Personalen behöver även 
kunna hantera krisreaktioner och se barns behov av stöd, både akut, 
kort- och långsiktigt.45 En kvinnojour som utför socialtjänst har ansvar 
för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Jouren ska ha ett led-
ningssystem för verksamheten. Jouren ska också kontrollera sin verk-
samhet, utreda avvikelser och göra riskanalyser. Dokumentationen är 
viktig för att jouren ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra 
sina insatser.46 I november 2013 kom Socialstyrelsen med en skrift 
som heter ”Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden”. Syftet med 
den är att vara en hjälp för att utveckla kvaliteten i jourernas arbete. 

Tillsyn av IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en tillsynsmyndighet för 
socialtjänsten. Om en kvinnojour utför socialtjänst så betyder det att 
den delen av verksamheten står under tillsyn av IVO. Om en kvinna är 
missnöjd med insatserna har hon därför möjlighet att anmäla jouren 
till IVO.47

Socialtjänstens uppdrag till kvinnojourerna
Viktigt att socialtjänsten gör utredningar  
och fattar biståndsbeslut 

8QGHU�����±�����JHQRPIördes en nationell tillsyn av arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Den påbörjades 
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av Socialstyrelsen och slutfördes av IVO. I tillsynen framkom att 
många kommuner inte inleder utredningar och därigenom inte fat-
tar några biståndsbeslut när dessa kvinnor och barn söker hjälp. 
I stället  hänvisas kvinnorna och barnen till kvinnojourer eller verk-
samheter som utför service, det vill säga information, rådgivning och 
öppen verk samhet.

Denna brist på�XWUHGQLQJ�NULWLVHUDV�DY�ÀHUD�VNäl. Om de som söker 
hjälp inte får sin situation utredd kan det innebära att de inte får den 
hjälp de behöver. Och om socialnämnden inte fattar biståndsbeslut om 
insatserna kan de inte heller föOMDV�XSS��2P�GHW�LQWH�¿QQV�Qågon doku-
mentation kan det dessutom vara svårt att uppmärksamma en kvinna 
som återkommer till socialtjäQVWHQ�ÀHUD�Jånger. Denna avsaknad av 
dokumentation gör det också svårare för kvinnan i brottsmålsutred-
ningar eller domstolsförhandlingar om vårdnad, boende och umgänge. 
Det kan innebära att det blir rättsosäkert för de berörda kvinnorna.48

Utan biståQGVEHVOXW�¿QQV�GHW�KHOOHU�LQJHW�EHVOXW�VRP�NYLQQDQ�NDQ�
överklaga. Och om det saknas avtal om att kvinnojouren ska utföra 
socialtjänst så kan inte IVO utöva tillsyn om en kvinna skulle klaga 
på jourens verksamhet.49 En annan aspekt av detta är att de insatser 
som ges som service sker utan biståndsbeslut och därmed inte doku-
menteras. Det gör det svårare att föra statistik och bedriva forskning 
som annars skulle kunna vara till hjälp för att utveckla arbetet inom 
socialtjänsten.50

Viktigt med tydligt uppdrag 

Unizon tycker att det är viktigt att beslutet om utförande av bistånd 
eller service, från socialtjänsten till jouren, formuleras så att det går 
att förstå varför socialtjänsten bedömer att den beslutade insatsen 
är mest lämplig. Det är också viktigt med tydliga riktlinjer om varför 
kommunen väljer bistånd eller service, så att det inte blir beslut om 
service när bistånd egentligen skulle behövas, något som kan äventyra 
rättssäNHUKHWHQ��'HW�¿QQV�H[HPSHO�Så kommuner som ger jourer upp-
drag att ta emot våOGVXWVDWWD�NYLQQRU�WURWV�DWW�GHW�LQWH�¿QQV�YDUH�VLJ�
bistånds beslut eller formellt avtal om att jouren ska utföra socialtjänst. 
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Om båGD�SDUWHU�DJHUDU�VRP�DWW�GHW�¿QQV�HWW�DYWDO�Vå kan det ses som 
DWW�GHW�¿QQV�HWW�XSSGUDJVIörhållande. Men om kvinnojouren inte upp-
IDWWDU�GHW�VRP�DWW�GHW�¿QQV�HWW�XSSGUDJ�IUån kommunen så kan det inte 
VHV�VRP�DWW�GHW�¿QQV�HWW�DYWDO�PHOODQ�GHP�

När det är oklart på det här sättet så blir det i slutändan rätts-
osäkert.51 Ett exempel på det är att de kvinnojourer som inte har 
uppfattat att de har fått uppdrag att utföra socialtjänst inte heller 
har dokumenterat sitt arbete på det sätt som de ska göra när de utför 
socialtjänst.52 En annan aspekt av hur viktigt det är med tydliga upp-
drag framkom vid våra studiebesök. Hos en av jourerna nämndes att 
överlämningarna från socialtjänsten kan vara så otydliga att risken blir 
att jouren gör mer arbete än vad den egentligen ska göra. 

Ansvarsfördelningen mellan kvinnojouren och socialtjänsten 

I en nationell utvärdering av ideella kvinnojourer från 2010 betonas 
hur viktigt det är att de ideella kvinnojourerna har en regelbunden 
och nära kontakt med socialtjänsten. Det betonas också att man från 
kvinnojourens sida inte ska låta socialtjänsten släppa kontakten med 
kvinnan på det skyddade boendet. Det är ju socialtjänsten som har 
det yttersta ansvaret för kvinnan och barnet. Flera av de intervjuade 
i utvärderingen önskade sig en tydligare rollfördelning mellan social-
tjänst och kvinnojour. Placeringstiderna är också något som tas upp, 
till exempel att jourerna skulle vilja ha det tydligare uttalat från soci-
altjänsten om hur länge de har tänkt låta kvinnan vara placerad på det 
skyddade boendet. Med en sådan tydlighet skulle jouren bättre kunna 
planera sin verksamhet.53 

Kvinnojourerna om relationen med socialtjänsten
Vid studiebesöken hos kvinnojourerna som ingick i förarbetet till den 
här boken framkom att samarbetet med socialtjänsten är skiftande, 
från bra till dåligt. En försvårande omständighet är att kvinno jourerna 
VDPDUEHWDU�PHG�ÀHUD�NRPPXQHU�RFK�VWDGVGHODU�VRP�DOOD�KDU�ROLND�UHJ-
ler och rutiner som kvinnojouren måste sätta sig in i. Hur väl samar-
betet fungerar är också personberoende, det vill säga det ser olika ut 
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beroende på vilken barnhandläggare som blir inkopplad från social-
tjänsten. Dessutom skiljer sig kunskapsnivån om våld i nära relationer 
åt mellan olika kommuner och stadsdelar. 

En del kvinnojourer beskriver hur det brister i kommunikationen 
mellan dem och socialtjänsten, men även mellan socialtjänstens olika 
avdelningar. En del menar att socialtjänsten visar väldigt liten för-
ståelse för hur lång tid det tar för kvinnan att bryta upp från en man 
som har misshandlat henne och att hjälpinsatserna från socialtjänsten 
därför är för kortsiktiga.

Liknande problem tas upp i en utvärdering av ideella kvinnojourer 
som Karolinska institutet gjorde 2010. Där betonar kvinnojourerna 
hur viktigt det är att de har en regelbunden och nära kontakt med 
social tjänsten, och att de inte får låta socialtjänsten släppa kontakten 
med kvinnan på det skyddade boendet. Det är socialtjänsten som är 
myndigheten och som har det yttersta ansvaret. 

Även i den utvärderingen framkommer att bemötandet från social-
tjänsten är personbundet och att kompetensnivån skiljer sig mycket 
mellan de olika socialsekreterarna och handläggarna. 

Flera av de intervjuade önskade sig dessutom en tydligare rollfördel-
ning mellan socialtjänsten och kvinnojouren. Också placerings tiderna 
var något som togs upp. Kvinnojourerna skulle till exempel vilja att 
socialtjänsten tydligare uttalade hur länge de har tänkt låta kvinnan 
vara placerad på det skyddade boendet. När placeringstiden är tydli-
gare angiven kan kvinnojouren lättare planera sin verksamhet.54 

Barnens behov hamnar ofta i bakgrunden
Barnen är medföljande till kvinnojouren utan biståndsbeslut

En våldsutsatt mamma tar med sig sitt barn till jouren på eget ansvar. 
Barnet är medföljande och socialnämnden tar inte något beslut om 
det. Däremot har nämnden ett utredningsansvar för barnet när det 
gäller hjälp och skydd. Om en mamma vänder sig till en kvinnojour 
på egen hand, så har jouren ett ansvar att påtala för socialnämnden att 
barnet kan behöva stöd och skydd.55 

I en tillsynsrapport från IVO från 2014 nämns att barnen aldrig 
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”Om en mamma vänder sig till 

en kvinnojour på egen hand, 

har!jouren ett ansvar att påtala 

för socialnämnden att barnet 

kan!behöva stöd och skydd.”
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har några biståndsbeslut när de kommer med sin mamma till kvinno-
jouren. Vid en förhandsbedömning har socialnämnden då kommit 
fram till att barnen inte behöver något akut skydd, eftersom de är med 
sin mamma på kvinnojouren. De som arbetar på kvinnojourerna utgår 
ofta ifrån att socialtjänsten har en pågående utredning om  barnen, 
men så är det sällan. Det ser IVO som ett problem.56 Sedan som maren 
2014 är det bestämt att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda en 
utredning när socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 
upplevt eller själv blivit utsatt för våld av en närstående.57 

Om mamman kommer med sitt barn från socialtjänsten är det bra 
om kvinnojouren frågar socialtjänsten om deras barnenhet har upp-
märksammat barnet och hur de i så fall tänker kring planeringen för 
barnet. Om barnenheten inte är uppmärksammad så kan kvinnojouren 
göra en anmälan. Det är viktigt att kvinnojouren gör anmälan i samråd 
med mamman och informerar henne om vad en sådan anmälan inne-
bär. Det här är ett tillvägagångssätt som Unizon rekommenderar. 

Ett annat problem som framkom vid studiebesöken hos kvinno-
jourerna är att socialtjänsten i sin utredning fokuserar mycket på om 
 barnet behöver skydd. Om socialtjänsten bedömer att så inte är fallet 
så�À\WWDV�IRNXV�L�VWället till var barnet och mamma ska bo. Kvinnojour-
erna ser då en stor risk att socialtjänsten, både under tiden barnet är på 
jouren och därefter, glömmer bort att utreda hur barnet har påverkats 
av våldet och vilka egna hjälpinsatser barnet skulle behöva. 

Tillräcklig hänsyn tas inte till barnen vid olika beslut

Enligt en länsstyrelserapport från 2011 behandlas barn sällan som 
egna individer. I stället fattar socialtjänsten beslut om mamman 
utan att ta hänsyn till hur barnet påverkas. Ett exempel kan vara att 
GH�EHVOXWDU�DWW�PDPPDQ�VND�À\WWD�IUån det skyddade boendet till ett 
bostadshotell utan att väga in hur det kan påverka barnets mående. 
%HVOXWHW�RP�DWW�À\WWD�NDQ�RFNVå komma väldigt snabbt vilket gör att 
À\WWHQ�IUån det skyddade boendet sker abrupt utan att barnet hinner 
förberedas på vad som ska ske. Det tas sällan hänsyn till barnets behov 
av stöd för att kunna hantera sin livssituation.58 
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Barnen saknar ofta tillgång till skola eller förskola

Medföljande barn som är skolpliktiga har rätt till fortsatt skolgång. 
2P�EDUQHW�RFK�PDPPDQ�KDU�À\WWDW�WLOO�HWW�VN\GGDW�ERHQGH�L�HQ�DQQDQ�
kommun så är det ändå hemkommunen som är ansvarig för barnets 
grundskoleutbildning. Vistelsekommunen som det skyddade boen-
det ligger i har ansvaret att påtala barnets behov av skolgång för hem-
NRPPXQHQ��2P�GHW�¿QQV�Värskilda skäl kan hemkommunen göra en 
överenskommelse med vistelsekommunen om att ordna en skolplats åt 
barnet. De två kommunerna har ett gemensamt ansvar att lösa frågan.59

,�GHQ�NULV� VRP�EDUQHW�EH¿QQHU�VLJ� L�är det viktigt att barnet har 
möjlig het till fungerande vardagsrutiner och skolgång.60 Ändå är det 
LQWH�RYDQOLJW�DWW�EDUQ�NDQ�YDUD�ÀHUD�Pånader på det skyddade boendet 
utan att ha en fungerande skolgång.61 

Vid studiebesöken hos kvinnojourerna framkom att en del har väl 
uppbyggda rutiner och kontakter med skolor för att lösa frågan om 
skolgång. När det gäller förskola så uppgav ett antal jourer att det var 
svårt att få till en temporär placering. Mamma och barn hänvisades 
därför till öppna förskolan. Men då blir det frågan om kortare tid som 
barnet kan vara där och mamman behöver också vara med. Då får inte 
barnet tillgång till så mycket egen tid med jämnåriga och andra vuxna 
i en barnanpassad verksamhet. Mamman blir inte heller avlastad med 
möjlighet till tid för sig själv och för möten och telefonkontakter med 
olika myndigheter. 

En av jourerna hade egen förskola, några andra jourer hade önske mål 
om att själva ha förskola, men hindret var att ekonomin inte tillät det. 

Om barnet måste byta skola eller förskola är det viktigt att bytet 
sker så snart barnet har hunnit landa på jouren. Detta för att barnet 
ska få vara i sin fungerande vardag och att barnet inte behöva vara med 
mamma dagarna i ända. Det blir bättre för barnet men också för mam-
man som då kan få avlastning och tid för sig själv. 
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Barn har svårt att få behandling när  
föräldrarna är oense om det

Det kan vara svårt för barn att få tillgång till behandlings insatser 
om föräldrarna har gemensam vårdnad och den ena föräldern 
vill att  barnet ska få behandling och den andra inte. I dessa fall har 
socialtjänst  en möjlighet att ändå besluta att barnet ska få en sådan 
insats med hänsyn till barnets bästa. Det är då frågan om behandling 
i öppna former som ges i grupp eller enskilt.62 Om det är så att pappan 
först säger nej till behandling men sedan säger ja för att socialtjänsten 
pressar på så är det viktigt att det dokumenteras. Annars framgår det 
inte i en eventuell tvist om vårdnad, boende och umgänge att pappan 
motsatte sig att barnet skulle få behandling. 
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”Om barnet och mamman 

har flyttat till ett skyddat 

boende i!en annan kommun 

så är det ändå hemkommunen 

som är ansvarig för barnets 

grundskoleutbildning.”
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Kapitel 3.  
Hur ska vi förstå? 
Forskning och  
teori om våld, barn  
och utveckling

Att arbeta på en kvinnojour innebär att möta barn som har varit utsatta 
för våld. För att dessa möten ska bli så bra som möjligt för barnet, 
behöver de som arbetar på jouren ha kunskap om våldets konsekven-
ser för barnet. Syftet med detta kapitel är att erbjuda sådan kunskap.

Kapitlets första tema är våldet. Liksom i resten av boken är utgångs-
punkten att det är pappan eller styvpappan som utövar våldet mot 
mamman och barnet. Baserat på forskning och statistik diskuteras 
bland annat vad våld kan vara, vad som räknas som barnmisshandel 
och hur vanligt det är att barn upplever våld i nära relationer.

Kapitlets andra tema är barnets utveckling. Utifrån teorier om 
WUDXPD��DQNQ\WQLQJ��D̆HNWUHJOHULQJ�RFK�PHQWDOLVHULQJ�EHVNULYV�KXU�
pappans våld påverkar barnet. Kapitlet tar även upp våldets konse-
kvenser för hur barnets hjärna utvecklas. 

Kapitlets tredje tema är barnets relationer. Våldet påverkar inte 
bara barnet som individ, utan även hans eller hennes relationer med 
andra. I kapitlet kan du läsa om konsekvenser för den våldsutsatta 
mammans föräldraskap, för relationen mellan barnet och mamman 
och för relationen mellan barnet och den våldsutövande pappan. Men 
även hur våldets konsekvenser kan märkas i förskola, i skola och i rela-
tioner med jämnåriga. Avslutningsvis berörs även frågan om stöd och 
hjälp för våOGVR̆HU�RFK�Iörövare samt förebyggande arbete mot våld i 
nära relationer.
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Vad innebär våld i nära relationer?
Hur definieras våld?

Per Isdal är en av grundarna till Alternativ till våld i Norge. Han använ-
der en våOGVGH¿QLWLRQ�Gär betoningen ligger på både handlingen i sig 
och dess konsekvenser: 

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som, genom att 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den 
vill.” (Isdal 2001 s. 34).

Isdal ser alltså våldshandlingen som en relationell handling mel-
lan människor, där makten är i centrum.63 Socialstyrelsen bidrar med 
ytterligare ett perspektiv. I sin folkhälsorapport från 2009 skriver de 
att det blir allt vanligare att betrakta våld som en folkhälsofråga, sär-
skilt det våld som män riktar mot kvinnor och barn.64

I rapporten delas våldet i nära heterosexuella relationer in i två 
kategorier. Den ena kategorin är det situationsbetingade våldet, som 
kan uppstå i stressande situationer när ilska och frustration övergår 
i fysiskt våld. Det går att se det här våldet som enstaka händelser, där 
både mannen och kvinnan kan vara den våldsutövande. Detta våld har 
sällan att göra med utövande av kontroll gentemot den andre. 

Den andra kategorin är det kontrollerande våldet. Den som  utövar 
våldet är då kontrollerande och dominerande. I stället för enstaka 
våldsutbrott är det frågan om en process där våldet blir allt allvarligare 
och tar sig uttryck i hot, allt allvarligare våld och trakasserier.65 Det 
är den typen av våld som kvinnor som söker skydd hos kvinnojourer 
oftast har blivit utsatta för.

Den amerikanske sociologiprofessorn Michael P. Johnson menar 
att det i heterosexuella förhållanden är så gott som uteslutande män 
som utövar den här typen av våld.66 Han hävdar att det situations-
betingade partnervåldet är det som brukar framkomma i allmänna 
folkhälsoenkäter, medan det kontrollerande våldet vanligen framkom-
mer i undersökningar riktade mot kvinnojourer.67 
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”Våld är varje handling riktad  

mot en annan person som,  

genom att denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, 

får denna person att göra något 

mot sin vilja eller avstå från att 

göra något den!vill.”
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Våld sett utifrån ett könsmaktsperspektiv

Kvinnojoursrörelsen ser på mäns våld mot kvinnor utifrån ett sam-
hällsstrukturellt perspektiv. Män som grupp har mer makt än kvinnor 
som grupp och män utövar mer våld än kvinnor gör. Med makt avses 
ekonomisk och politisk makt samt makten över den egna kroppen. 
Utifrån ett könsmaktsperspektiv ses mäns våld mot kvinnor som den 
yttersta konsekvensen av ojämlikheten mellan könen. Utöver  frågan 
RP�PDNW�¿QQV�GHW�även stereotypa förväntningar på�KXU�ÀLFNRU�RFK�
pojkar, kvinnor och män ska bete sig. Manlighet förknippas ofta med 
styrka och våldsamhet. Kvinnojoursrörelsen betonar att dessa stereo-
typa föreställningar om kopplingen mellan manlighet och våldsam-
het behöver brytas för att våldsutövandet ska minska. Utifrån det här 
 perspektivet betonas också att jämställdhet mellan könen behöver 
uppnås för att det ska bli en maktbalans och att mäns våld mot kvinnor 
därigenom ska upphöra.68

Den som utsätts för våld gör alltid motstånd

Enligt de kanadensiska forskarna och terapeuterna Allan Wade och 
Linda Coates gör alla våOGVR̆HU�PRWVWånd mot förövarens försök att 
dominera, kontrollera och skada. Det gäller i alla åldrar och även små 
barn gör motstånd. De har utvecklat en teori och metod som de kallar 
responsbaserad praktik. Enligt dem så gör alltid den som utsätts för 
förtryck, kränkande behandling och våld på ett eller annat sätt mot-
stånd. Det kan ske genom att avstyra eller förhindra att förövaren blir 
våldsam. Motstånd är också att se till att förövarens våld dämpas eller 
minskas eller att se till att det blir stopp på förövarens våldsutövning. 
I motståndet ingår också att våOGVR̆UHW�Nämpar för att hålla kvar sin 
självrespekt, integritet och värdighet. Många gånger är det förenat 
med alltför stor fara för våOGVR̆UHW�DWW�Jöra öppet motstånd mot för-
övaren. Då fåU�R̆UHW�Jöra motstånd på ett annat sätt. En kvinna kan 
möta sin mans förbud mot att ha kontakt med vissa personer genom 
att kontakta dem när han inte är närvarande. Ett barn kan göra mot-
stånd mot sin pappa genom att instämma i det han säger men själv 
samtidigt tänka att han har fel. Andra exempel på att göra motstånd 
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är att ägna sig åW�SODQHULQJ�DY�KXU�PDQ�VND�À\�HOOHU�EDUD�DWW�IDQWLVHUD�
om en tillvaro där den våldsutövande partnern eller pappan inte är 
 närvarande.69

:DGH�RFK�&RDWHV�EHWRQDU�DWW�R̆UHW�är ett handlande subjekt  snarare 
än ett passivt objekt. Genom att fråga efter hur våOGVR̆UHW�UHDJHUDGH�
och vad hon eller han gjorde så tydliggöU�PDQ�R̆UHWV�PRWVWånd. Där-
igenom framträder förövarens handlingar för att öYHUYLQQD� R̆UHWV�
motstånd. Om alltför mycket fokus läggs på vilka känslor som väcktes 
KRV�R̆UHW�ULVNHUDU�R̆UHWV�PRWVWåndshandlingar och förövarens vålds-
handlingar att hamna i bakgrunden.70� 5LVNHQ�¿QQV� DWW�PRWVWåndet 
osynliggörs och att den drabbade framståU�VRP�HWW�SDVVLYW�R̆HU��9LONHW�
i sin tur gör att även förövarens handlingar föU�DWW�KLQGUD�R̆UHW�IUån 
att göra motstånd blir osynliggjorda. I den responsbaserade praktiken 
betonas att förövaren själv väljer att på olika sätt dominera, kontroll-
HUD�RFK�VNDGD�R̆UHW�RFK�DWW�GHW�VNHU�PRW�R̆UHWV�YLOMD�VDPW�DWW�Iörövaren 
göU�GHWWD�WURWV�R̆UHWV�ROLND�Vätt att protestera och göra motstånd. Uti-
från det här synsättet är det alltid förövaren som har ansvaret för sina 
öYHUJUHSS�PRW�R̆UHW��LQWH�WYärtom.71

Vad räknas som misshandel av barn?

Kommittén mot barnmisshandel var en statlig utredning som kom 
med sitt slutbetäQNDQGH�������'H�NRP�IUDP�WLOO�HQ�GH¿QLWLRQ�DY�PLVV�
handel av barn som utgår ifrån barnet och tydliggör handlingens 
skadliga inverkan på�EDUQHW��'H¿QLWLRQHQ�VNLOMHU�Gärför inte mellan 
avsiktliga och oavsiktliga handlingar: ”Barnmisshandel är när en 
vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkningar, eller försummar att tillgodose barnets grund-
läggande behov.”72

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är psykiskt våld mot 
barnet när någon utsätter en annan person i familjen för våld. Extra 
skadligt för barnet är det om våldet riktas från en förälder eller partner 
mot den andra föräldern eftersom det är föräldrarna som ska stå för 
barnets trygghet och skydd.73
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Fem typer av misshandel av barn

För att bättre förstå vad misshandel av barn är kan vi dela in våldet i 
fem typer: fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt och latent. Barnmiss-
KDQGHO�NDQ�VNH�L�DOOD�UHODWLRQHU�PHOODQ�YX[QD�RFK�EDUQ�PHQ�H̆HNWHUQD�
av våldet blir mer skadliga om det utförs av en vuxen som barnet för-
väntar sig att få skydd och omvårdnad av. I uppräkningen som följer är 
det skrivet utifrån perspektivet att det är föräldern som är förövaren. 

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att föräOGHUQ�NQX̆DU��ULYHU��OXJJDU��Q\SHU���VNDNDU��
sparkar, trampar på eller slår barnet med eller utan tillhygge. Det 
kan också röra sig om att bränna, skålla eller försöka att kväva eller 
dränka barnet. 

Sexuellt våld

Sexuellt våld är alla slags sexuella handlingar som föräldern tvingar 
på barnet, utifrån förälderns egna behov, och som kränker barnets 
integritet. Föräldern utnyttjar då barnets beroendeställning, och det 
är handlingar som sker mot barnets vilja eller som barnet utifrån sin 
mognad inte kan förstå. Detta våld kan handla om att föräldern rör vid 
barnet på ett sexualiserat sätt, blottar sig för barnet eller visar barnet 
SRUU¿OP��'HW�NDQ�även vara fråga om att föräldern tvingar barnet att ta 
på den vuxnes könsorgan eller att barnet utsätts för tvångspenetrering, 
oralt, vaginalt eller analt. 

Materiellt våld

Materiellt våld kan vara att föräldern vid ett våldsutbrott förstör möb-
ler eller andra saker i hemmet för att skrämmas. Det kan också handla 
om att föräldern har sönder saker som är viktiga eller personligt lad-
dade för barnet, eller tvingar barnet att själv förstöra sakerna. Det kan 
också vara fråga om att pappan eller styvpappan förstör mammans 
ekonomi, exempelvis genom att han kontrollerar den gemensamma 
ekonomin så att han slösar med pengarna för egen del medan peng-
arna inte räcker till mamman och barnet.
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Psykiskt våld 

För barnet är det psykiskt våld när pappan eller styvpappan miss-
handlar mamman medan barnet hör eller ser på. Psykiskt våld är till 
exempel när föräldern hotar med att överge barnet, att låsa in barnet 
eller att skada barnet, nära anhöriga eller husdjur. Det kan också vara 
fråga om känslomässiga övergrepp genom att föräldern använder 
ned värderande ord, förlöjligar, avvisar eller kritiserar barnet, eller 
 ställer orimliga krav. Föräldern kan även förvirra barnet eller få barnet 
att skämmas. 

Föräldern kan också skräPPD�EDUQHW��'HW�¿QQV�ROLND� VNUämsel-
taktiker, som att göra barnet rädd genom blickar, gester, kroppsspråk 
och tonfall och genom att den vuxne är större än barnet. Föräldern 
kan också skrämmas genom att skrika, vara hotfull och fysiskt våldsam 
mot den andra föräldern, syskon eller husdjur. 

Föräldern kan använda sig av vuxenprivilegier och behandla barnet 
som en tjäQDUH��LQWH�O\VVQD�WLOO�EDUQHWV�V\QSXQNWHU��VWUD̆D�EDUQHW�RFK�
se till att alltid vara den som har rätt och alltid vinner. Dessutom kan 
föräldern hota barnet, till exempel genom att säga att barnet ska bli 
VWUD̆DW�DY�GRPVWRO�HOOHU�VOäktingar, bli placerat hos fosterfamilj eller 
komma till ungdomshem. Föräldern kan också hota med att om barnet 
berättar för någon annan vad som har hänt så kommer den vuxne bli 
tagen av polisen och hamna i fängelse. 

Psykiskt våld är också att föräldern isolerar barnet från kontakter 
med personer eller aktiviteter som barnet tycker är viktiga.

Latent våld

Våldet kan även vara latent. När barnet har varit med om ett antal 
våldshandlingar eller sexuella övergrepp från en förälder, så vet han 
HOOHU�KRQ�DWW�GHW�¿QQV�ULVN�Iör att det ska hända igen. Det är vanligt att 
barnet anpassar sitt beteende i ett försök att undvika att det ska ske 
igen och barnet blir vaksam på signaler från den våldsutövande för-
äldern, till exempel tonfall, tystnad, blickar, gester och kroppsspråk.74
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Hur många barn upplever eller blir direkt utsatta för våld?

Kommittén mot barnmisshandel uppgav 2001 att tio procent av alla 
barn i Sverige någon gång har upplevt att en förälder blir utsatt för våld 
av sin partner och att fem procent upplevt det ofta.75 

År 2011 genomförde Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads 
universitet en nationell kartläggning där niondeklassare tillfrågades 
om våld i hemmet. Nära 14 procent uppgav att de hade blivit slagna 
enstaka gånger av sina föräldrar eller av någon annan vuxen i hemmet. 
Tre procent hade blivit slagna många gånger. 76 

I Göteborg gjordes 2007 en undersökning om barn som kommer till 
barn- och ungdomspsykiatrin. Man undersökte då hur stor andel av 
mammorna som var våldsutsatta. Det visade sig att drygt 20 procent 
av dem någon gång hade utsatts för våld av sin partner.77 

Pappans våld mot mamman är våld mot barnet

Barnet är ofta närvarande när våldet pågår. Det kan sitta i sitt rum och 
höra pappa svära, skrika och kalla mamma för fula saker. Men barnet 
kan också�YDUD�PHG�L�UXPPHW�RFK�VH�SDSSD�NQX̆D�PDPPD��WD�VWU\SWDJ�
på henne, slå eller våldta henne. Han kan ha sönder möbler, slå sönder 
fönsterrutor eller sparka in dörrar. Han kan också ha sönder barnets 
leksaker eller skada familjens husdjur. Barnet kan själv bli slaget om 
det försöker gå emellan. Efteråt får barnet vara med om att se mamma 
skadad, rädd och ledsen.78 

De två psykologiprofessorerna Kjerstin Almqvist och Anders Bro-
berg presenterade 2004 en undersökning om mammor och barn på 
kvinnojourer i Göteborg. De kom fram till att 95 procent av barnen 
vid minst ett tillfälle hade befunnit sig i bostaden när mamman miss-
handlades, och 77 procent av dem hade vid minst ett tillfälle befun-
nit sig i samma rum. En stor andel av barnen, 45 procent, hade varit 
i direkt fysisk kontakt med en eller båda föräldrarna när misshandeln 
skedde.79 En liknande engelsk undersökning från 2000 kom fram till 
att 85 procent av barnen var i hemmet när pappan utsatte mamman 
för övergrepp och i 71 procent av fallen såg barnen misshandeln.80

Mellan våldshandlingarna lever barnet med oron för att det ska 
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hända igen. Barnet lever med andra ord under ett latent våldshot. Det 
är vanligt att barnet på olika sätt anpassar sina ord och handlingar i 
hopp om att det inte ska bryta ut våld igen. För barnet blir det en del 
av vardagen att sällan känna sig lugnt när den våldsutövande föräldern 
är i närheten. I stället är barnet vaksamt på förälderns gester, tonfall 
och blickar.81

Barnet är så beroende av sina föräldrar att när någon av föräld-
rarna utsätts för våld av den andra föräldern eller partnern så blir det 
så hotfullt för barnet att det är att likställa med att barnet själv blir 
utsatt för psykiskt våld.82 De psykiska problem barnen får motsvarar 
de problem som barn som själva blir utsatta för våld kan få.83 Ju mer 
våld pappan utövar och ju längre han hinner hålla på med det under 
barnets uppväxt, desto allvarligare psykiska problem kan utvecklas 
hos barnet.84 Barn som är med om våld i näUD�UHODWLRQHU�ÀHUD�Jånger 
kan bli överkänsliga vad det gäller att uppfatta möjliga hot även utan-
för  hemmet. Höjda röster eller kritik från vuxna eller jämnåriga kan 
 kännas väldigt hotfullt.85

Små barn är extra känsliga för att uppleva  
pappans våld mot mamman

Våld i nära relationer inleds enligt olika undersökningar i upp till 30 
procent av fallen under graviditeten. Det innebär konkreta faror för 
fostret eftersom pappan genom våld mot mamman kan skada henne 
så att hon får missfall. Anledningar till misshandeln kan vara att han 
känner sig svartsjuk och exkluderad eller att han misstänker att han 
inte är pappan till barnet.86 När han utsätter henne föU�NQX̆DU��VODJ��
hot eller kränkningar som allvarligt stressar henne så utsätts även fost-
ret för stress. Det kan leda till en ökad stresskänslighet hos barnet och 
därigenom en ökad risk för att det senare i livet ska drabbas av post-
traumatiskt stressyndrom, PTSD.87

Barn i förskoleåldern riskerar att ta mest skada av våld i nära rela-
tioner. Det beror bland annat på att de i den åldern oftare är med när 
 pappans våld mot mamma sker. Barnet tillbringar också mycket tid 
hemma och har inte så många kontakter utanför familjen som exempel-
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vis en tonåring har.88 Barn upp till fem, sex års ålder har svårt att bedöma 
hur farlig en situation är och reagera utifrån sin egen bedömning. Det lilla 
barnet upplever faran utifrån hur föräldern reagerar. Om mamman blir 
skräckslagen kan barnet reagera på samma sätt. För ett barn i den här 
situationen kan den uteblivna trösten och stödet efter våldshändelsen bli 
ett större trauma än själva händelsen att pappa är hotfull och våldsam.89

Barn i förskoleåldern lägger ofta skulden på sig själva när föräld-
rarna är arga eller om det uppstår våldsamma situationer mellan 
föräldrarna. Det är vanligt att det skapas känslomäVVLJD�NRQÀLNWHU�L�
 barnet kopplat till att barnet lägger skulden på sig själv.90 

Upp till femårsåldern sker barns inlärning huvudsakligen genom 
modellinlärning. Det innebär att de observerar och imiterar andras 
beteenden. Barn som upplever ett kärleksfullt och respektfullt bete-
ende mellan sina föräldrar lär sig av det. Barn som i stället  upplever 
våld mellan föräldrarna löper en ökad risk för att själva använda 
 aggressivitet som ett sätt att hantera känslomässigt svåra situationer 
i nära relationer.91 

Sexuella övergrepp får särskilt allvarliga konsekvenser

Sexuella övergrepp mot barnet är förödande, på så sätt att det är så 
starkt förknippat med skam, skuld och att det måste hållas hemligt. 
Dessutom skakas barnets egna gränser om så mycket att hans eller 
hennes självuppfattning blir förvrängd. Det kan ta sig uttryck i att 
 barnet inte är medvetet om att det är något dåligt som händer. I stället 
tänker barnet att det är han eller hon själv som är dålig.92 Efter sexuella 
övergrepp är det även vanligt med dissociativa symtom som kan ta sig 
uttryck i att barnet är lättdistraherat och glömskt samt att vissa delar 
av kroppen kan kännas bortdomnade.93 

Barn som har utsatts för sexuella övergrepp kan lägga sig till med 
ett sexualiserat beteende som inte är åldersadekvat. De kan bli oroliga 
inför eller inte vilja vara ensamma med den person som de tidigare 
har tyckt om att vara med men som nu har utsatt barnet för sexuella 
övergrepp. Barn kan även komma med frågor och funderingar som 
indirekt säger att något har hänt.94 
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”Sexuella övergrepp mot  

barnet är förödande, på så sätt  

att det är så starkt förknippat 

med skam, skuld och att det  

måste hållas hemligt.”
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Vanliga reaktioner efter den första chocken är att barnet kan bli 
känslomässigt avstängt och tidvis glömma bort vad han eller hon har 
varit med om, blandat med att minnen av det som hände plötsligt 
väcks. Det kan också bli så att barnet inte kommer ihåg så mycket av 
övergreppet, vilket kan väcka osäkerhet om vad hon eller han ska tänka 
eller känna kopplat till det som ändå har hänt. Barnet kan ha minnen 
av övergreppet som känns overkliga i relation till barnets vardag. Det 
kan väcka en känsla av overklighet och en rädsla hos barnet för att själv 
ha hittat på det och att det egentligen inte har hänt. Det kan i sin tur 
väcka en rädsla hos barnet för att han eller hon håller på att bli galen. 
Dessa processer förstärks också om barnet inte pratar med någon om 
vad som har hänt, något som är vanligt.95

Barnet kan få höra av den som begår övergreppen att det är barnets 
eget fel och att barnet inte får berätta för någon vad som har hänt. Det 
signalerar till barnet att något som är fel och skamligt har hänt och det 
kan även bli så att barnet börjar känna att det är barnet själv som det 
är fel på. Det kan också skapa en känsla av att vara annorlunda än alla 
andra vilket kan göra att barnet isolerar sig från andra.96

Det kan ta lång tid innan barn som har utsatts för sexuella övergrepp 
berättar om det. Det kan bero på att händelserna känns så skamliga. 
Det kan också bero på att barnet inte vågar berätta så länge han eller 
hon bor med förövaren.97 Att fokusera på något väldigt mycket, som 
skolarbetet eller träning, kan bli ett sätt att hålla tankar borta från 
det som är smärtsamt. Likaså kan självdestruktiva beteenden vara 
ett sätt att döva smärtan, till exempel genom droger och alkohol eller 
genom att skära sig eller utveckla anorexi eller bulimi. Självdestruktiva 
 beteenden kan också�YDUD�DWW�VWUD̆D�VLJ�VMälv och leva ut sitt självförakt 
genom att ha sex med eller inleda nära relationer med personer som 
man inte mår bra av.98

I barnets senare utveckling, i tonåren och som vuxen, kan kropps-
minnena från övergreppen ta sig uttryck i oförklarligt magont, smärtor 
vid samlag och andra svårigheter som rör sexualitet.99
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Skillnader och likheter i hur flickor och pojkar  
påverkas av våld i nära relationer

En öYHUJULSDQGH�VNLOOQDG�PHOODQ�SRMNDU�RFK�ÀLFNRU�VRP�EUXNDU� O\I-
tas fram är att det är vanligare att pojkars reaktioner blir utåtriktade 
PHGDQ�ÀLFNRUQDV� EOLU� LQåtvända.100 Den norske psykologen Marius 
Råkil håller med om att det verkar vanligare att pojkar oftare äQ�ÀLFNRU�
reagerar med att utveckla ett aggressivt beteende. Men han påpekar 
DWW�GHW�¿QQV�IRUVNQLQJ�VRP�SHNDU�L�ROLND�ULNWQLQJ��'HW�¿QQV�IRUVNQLQJ�
som visar på�DWW�ÀLFNRU�Iår mer problem med aggressiva beteenden än 
pojkar och så�¿QQV�GHW�IRUVNQLQJ�VRP�YLVDU�Så motsatsen.101

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan man också ställa sig frågan 
vad som är inåtvänt och utåtriktat beteende. Självskadebeteende  riktas 
visserligen emot den egna kroppen, men den som utför handlingen 
sänder samtidigt signaler till sin omgivning. På så sätt kan även ett 
inåtvänt beteende ses som en fysisk, aggressiv och våldsam handling 
som riktar sig ut till andra.102 Utifrån kulturella koder och hur genus 
skapas så�¿QQV�GHW�IRUVNDUH�VRP�PHQDU�DWW�GHW�Såverkar hur pojkar 
RFK� ÀLFNRU� Iörhåller sig till svåra livshändelser, exempelvis våld i 
nära  relationer.

Det är vanligare att pojkar försöker ta kontroll över situationen 
genom utåtagerande beteende, medan det äU� YDQOLJDUH� DWW� ÀLFNRU�
 vänder uppmärksamheten mot sig själva för att försöka komma fram 
till vad de gjorde för fel. En annan faktor att ta hänsyn till är också hur 
det påYHUNDU�SRMNDU�RFK�ÀLFNRU�DWW�XSSOHYD�Yåld i nära relationer där 
de uppfattar pappa som överordnad och mamma som underordnad. 
Det är något som också påverkar barnens syn på vad som är manligt 
och kvinnligt.103

Riskfaktorer för att barn ska utsättas för våld

'HW�¿QQV�ÀHUD�IDNWRUHU�VRP�ökar risken för att barn ska utsättas för 
våld. Några av dessa faktorer är att det i familjen förekommer miss-
bruk, kriminalitet, ekonomiska svårigheter eller social utsatthet, eller 
att en förälder lider av en psykisk sjukdom. Men det som allra mest 
ökar risken är att den ene föräldern utsätter den andra föräldern för 



54 Hur ska vi förstå?

våld.104 Enligt en nationell kartläggning 2011 av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset så löper barn i familjer där det förekommer våld mellan 
föräldrarna tio gånger så hög risk att själva utsättas för våld.105 När 
pappan eller styvpappan är våldsam emot mamman så är han enligt 
olika undersökningar i upp till 60 procent av fallen även våldsam 
emot  barnet.106

Skyddande faktorer för barn som lever  
med en våldsam förälder

Skyddande faktorer är förmågan att hantera det man upplever i sin 
vardag och en käQVOD�DY�VDPPDQKDQJ�L�VLQ�YDUGDJ��'HW�¿QQV�RFNVå 
individuella egenskaper hos barnet som kan verka skyddande, exem-
pelvis barnets sociala och kognitiva förmåga.107

Gott självförtroende hos barnet är en skyddande faktor. Likaså att 
ha en god relation till den förälder som inte är våldsam och hotfull. 
Det är bra om barnet har en möjlighet att prata med den föräldern om 
det som den våldsamma föräldern gör. Andra skyddande faktorer för 
barnet är att ha bra relationer till personer utanför familjen och en för-
måga att ta emot stöd från dem. Det kan exempelvis vara släktingar, 
kompisar och personal i skolan eller förskolan.108

Vad gör barnet när pappan är våldsam  
mot mamman?
Barnet är både ett offer och en aktör

Carolina ÖYHUOLHQ�KDU�L�ÀHUD�år forskat om barn och våld i nära rela-
tioner. Liksom Allan Wade och Linda Coates tycker hon det är viktigt 
att se den våldsutsatte båGH�VRP�R̆HU�RFK�DNWör. Men hon betonar att 
barnet ska kunna ses som båGH�R̆HU�RFK�NRPSHWHQW�DNWör utan att för 
den sakens skull belastas med ansvar för det som sker. Det är alltid 
förövaren som har ansvaret för sina handlingar.109 

Barnets olika sätt att göra motstånd emot våldet

'HW�¿QQV�Pånga beteenden och tankar som utifrån Wades och Coates 
synsätt kan ses som uttryck för motstånd. Det kan handla om att slå 



55Hur ska vi förstå?

tillbaka men också om att uthärda, vägra lyda och opponera sig mot 
alla typer av våld, såväl fysiskt som psykiskt. Många gånger kan det 
vara så�DWW�R̆UHW�EH¿QQHU�VLJ�L�HWW�Vå ojämnt styrkeförhållande att han 
eller hon inte kan göra något öppet motstånd. Som barn kan man då 
spela med i det som föräldern säger genom att säga det som föräldern 
vill höra, eller hålla med om förälderns olika påståenden men bakom 
det gömma sina egna verkliga tankar och åsikter. Att göra motstånd i 
tanken kan vara ett sätt att bevara sin stolthet och värdighet.110 

Barn kan utveckla många olika beteenden som utifrån Allan Wades 
beskrivning tjänar till att göra motstånd emot det våld som pappan 
utsätter mamman och barnen för. Till exempel kan de skolka eller säga 
att de är sjuka för att få vara hemma och se vad som händer. De blir 
även vaksamma på vad som händer mellan föräldrarna och är känsliga 
för tecken som kan tyda på att nya våldssituationer kan uppstå. 

Barnet kan försöka avleda pappa när han är irriterad och arg genom 
att börja prata med honom för att han ska lugna ner sig. Barnet kan 
också låtsas vara på pappas sida genom att hålla med honom om det 
han säger om mamma. Barnet kan även ta på sig skulden för något det 
inte har gjort men som pappa påstår att barnet har gjort. 

Barnet kan också känna att det är bäst att hålla sig ur vägen som 
ett sätt att minska pappas irritation. Till exempel kan barnet hålla sig 
vaket tills alla sover som ett sätt att känna sig trygg med att inget kan 
hända den natten. Detta leder i sin tur till sömnbrist.

När pappa blir våldsam kan barnet vilja vara nära mamma i hopp 
om att våldet inte ska bli lika allvarligt då. Barnet kan då försöka gå 
emellan fysiskt och verbalt för att försöka stoppa pappa. 

När det gäller sexuella övergrepp mot barnet så kan hon eller han 
göra motstånd genom att hålla sig på avstånd från den som har utsatt 
barnet eller sova hos någon i familjen som hon eller han känner sig 
skyddad hos.111 Barnet kan också dra sig undan från våldet genom att 
låsa in sig på toaletten eller sitt rum, gömma sig under sängen eller 
försöka stänga ute ljuden från våldet genom att spela spel på datorn 
eller lyssna på musik.112 
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Vanliga tankar och känslor hos barnet

I en undersökning i USA studerade man barn mellan sju och tolv år 
som varit med om upprepat våld mot sina mammor. De vanligaste 
känslorna hos barnen när våldet pågick var sorgsenhet och ilska. 
 Nästan alla barn uppgav att de var rädda för vad som skulle hända 
under tiden som våldet pågick och för vad som skulle hända efteråt. 
Den vanligaste rädslan hos barnen handlade om att mamma skulle bli 
skadad eller till och med dödad. En fjärdedel av barnen uppgav att de 
inte kunde minnas vad de tänkte när våldet hände. De barn som bli-
vit arga när våldet pågick verkade tro att de kunde stoppa våldet. De 
barn som blivit ledsna verkade inte tro att de kunde göra något åt det 
som skedde.113

NäU�SDSSDQ�EHWHU�VLJ�KRWIXOOW��VNULNHU��NQX̆DV�HOOHU�VOåss, kan  barnet 
KDPQD� L�NRQÀLNW� VRP�KDQGODU�RP�DWW�Kämta hjälp genom att ringa 
polisen. Om mamman signalerar att hon inte vill att någon utifrån ska 
blanda sig i blir det komplicerat föU�EDUQHW��(Q�DQQDQ�NRQÀLNW�är att 
barnet kan vara rädd för att pappan ska hamna i fängelse om barnet 
berättar för någon utanför familjen vad som pågår.114 

Affektreglering och mentalisering – viktiga  
steg i barnets utveckling
Vi ska nu börja fördjupa oss i barnets psyklogiska utveckling, med hjälp 
DY�EHJUHSSHQ�D̆HNWUHJOHULQJ��PHQWDOLVHULQJ��DQNQ\WQLQJ�RFK�WUDXPD�
De hänger ihop på följande sätt: barnet lär sig av sina föräldrar att 
mentalisera och att på så sätt få möMOLJKHW�DWW�UHJOHUD�VLQD��D̆HNWHU��'HW�
här sker inom ramen för anknytningsrelationen. Allt det här hänger 
sedan samman med hur robust eller känsligt barnet är inför de poten-
tiellt traumatiserande händelser som våld i nära relationer innebär.

Vad är affekter?

$̆HNWHU� är ett ickeverbalt system som påverkar vårt sätt att tolka 
omväUOGHQ�RFK�DJHUD�L�UHODWLRQ�WLOO�GHQ��'HW�¿QQV�QLR�JUXQGD̆HNWHU��
välbehag, intresse, förvåning, ilska, rädsla, ledsnad, avsmak, avsky och 
VNDP��$̆HNWHUQD�IXQJHUDU�VRP�Iörstärkare av små signaler omkring 
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oss och inom oss. Det kan vara ett litet tecken hos en annan person, 
något i blicken, mimiken, hållningen eller tonfallet som räcker för att 
å ena sidan väFND�VWDUND�D̆HNWVLJQDOHU�RP�DWW�QX�är det fara å färde. 
Eller att det å andra sidan gör att man känner sig alldeles varm i krop-
pen av välbehag och att man vill vara nära den personen som gör att 
man känner så��$̆HNWHUQD�IUämjar vår överlevnad genom att de sätter 
igång våUW�PRWLYDWLRQVV\VWHP�WLOO�DWW�±�IöUHQNODW�VHWW�±�Qärma oss eller 
dra oss undan ifrån den eller det som väFNHU�D̆HNWHUQD��
$̆HNWHU�YDUDU�NRUW�WLG��Pånga gånger bara några sekunder. Känslor 

är mer långvariga äQ�D̆HNWHU�RFK�Iörenklat kan man säga att känslor 
är uttryck föU�KXU�D̆HNWHUQD�XSSOHYV��%HJUHSSHQ�D̆HNWHU�RFK�Nänslor 
går in i varandra och därför kommer båda begreppen användas som 
likvärdiga i den fortsatta texten. Processen fråQ�GHW�DWW�HQ�D̆HNW�Yäcks 
till att vi agerar utifrån den sker för det mesta automatiskt utan att vi 
är medvetna om den. Förståelsen för vad det var som hände kommer 
oftast först efteråt. Men om man har en god förmåJD�DWW�UHÀHNWHUD�över 
VLQD�D̆HNWHU�RFK�YLOND�LPSXOVHU�WLOO�KDQGOLQJ�GH�Yäcker så har man en 
större möjlighet att förstå sina egna känslor och sin egen handlings-
vilja och på så sätt får man en större möjlighet att påverka sitt agerande 
i olika situationer. Även sådana som väcker oro och rädsla.115 

Vad är mentalisering?

*HQRP�DWW�YL�NDQ�UHÀHNWHUD�över våUD�D̆HNWHU�RFK�Nänslor kan vi för-
stå oss själva och våra handlingar bättre. På så sätt har vi också större 
möjligheter att leva oss in i andra och därigenom förstå deras känslor 
och handlingar. Det här är förenklat sett innebörden i att mentalisera.116 
Den här förmågan att förstå och analysera vårt eget eller andras men-
tala liv är inte medfödd. Ett barn lär sig det genom att bli speglad av sina 
föräldrar för att först börja förstå sig själv för att därefter kunna börja 
förstå andra människor. Det här är något som sker inom ramen för 
barnets anknytningsrelationer till föräldrarna. Föräldrar som är lugna, 
trygga och känslomässigt tillgängliga för barnet har en större möjlighet 
att lära barnet det här än föräldrar som inte är så känslomässigt till-
gängliga och som är upphov till oro och rädsla hos barnet.117 
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Kvaliteten på den nära relationen mellan barn och förälder på  verkar 
barnets möjligheter att tillägna sig en god mentaliserings förmåga och 
därmed förmåJDQ�DWW�UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU�118 Mentaliseringen sker mes-
tadels utan att vi är medvetna om det. Det är något som gör det möjligt 
för oss att uppfatta och tolka andra personers handlingar  utifrån deras 
intentioner. En god mentaliseringsförmåga gör det  möjligt för en per-
son som är tillsammans med andra att förstå vad det är som sker, vart 
han eller hon ska rikta uppmärksamheten och hur han eller hon kan 
UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU�119 Mentalisering handlar alltså om att förstå såväl 
sina egna som andras tankemässiga och känslo mässiga processer.120

Om man har en god mentaliseringsförmåga kan man exempelvis 
UHÀHNWHUD�över den ilska och frustration man känner i stunden i mötet 
med en person. Då kan man exempelvis kommentera det som sker: 
”När du säger så där blir jag arg.” Om mentaliseringsförmågan inte 
är så god kan man i stället bli överväldigad av känslan och agera mer 
impulsivt, exempelvis genom att utbrista: ”Du hatar mig!” och sedan 
springa därifrån.

Förmentaliserande tillstånd:  
psykisk ekvivalens och låtsasläge

Innan barnet har uppnått en mer mogen mentaliseringsförmåga så 
 tolkar det händelser teleologiskt. Det betyder att det lilla barnet inte 
förmår ta med bakomliggande intentioner som en faktor för att tolka 
och förstå andras handlingar. Barnet bedömer i stället handlingen 
enbart utifrån vad som sker.121 Först vid två till tre års ålder börjar bar-
net kunna hantera de två förmentaliserande tillstånden: psykisk ekvi-
valens och låtsasläge. 

Psykisk ekvivalens kännetecknas av att barnet inte kan göra skill-
nad mellan å ena sidan sina tankar och fantasier och å andra sidan 
den yttre verkligheten. Om barnet tänker att något är på ett visst sätt, 
så måste det vara så i den yttre världen.122 Ett exempel på det här kan 
vara att när barnet ska sova i sitt mörka sovrum så blir han eller hon 
öYHUW\JDG�RP�DWW�GHW�¿QQV�PRQVWHU�XQGHU�Vängen, och när barnet tittar 
på möblerna i mörkret så är de helt plötsligt förvandlade till skräm-
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PDQGH�¿JXUHU��)ör barn i den här åldern kan de egna fantasierna bli 
så överväldigande eftersom de känns så verkliga. Barnet utgår ifrån att 
personer i omgivningen tänker och känner likadant som barnet själv. 
Barnet kan inte förstå att olika människor har olika sätt att tänka om 
och tolka den yttre verkligheten.123 Vid den här mognadsnivån är det 
inte heller möjligt för barnet att tänka att andra människor kan se på 
världen på ett annat sätt. 

Nästa mognadsnivå kallas för låtsasläget. Då börjar barnet kunna 
leka fantasilekar. Nu börjar barnet förstå att de inre tankarna och fant-
asierna inte är detsamma som den yttre världen. Men barnet måste 
hålla isär de två och klarar inte att betrakta världen utifrån de två per-
spektiven samtidigt. Barnet kan exempelvis sitta i en låda och låtsas att 
lådan är en båt på havet, men kan inte samtidigt tänka att det faktiskt 
är en låda.124 

Förmågan att mentalisera växer fram

Den egentliga mentaliseringsförmågan börjar barnet uppnå först vid 
fyra till fem års ålder. Då kan barnet föra samman psykisk ekvivalens 
och låtsasläge. Det innebär att han eller hon förstår att de egna inre 
mentala tillstånden är skilda från den yttre världen, vilket barnet inte 
kan vid psykisk ekvivalens, men att de egna mentala föreställning-
arna är kopplade till den yttre verkligheten, vilket barnet inte kan 
i  låtsasläget.

Ett barn i den här åldern börjar förstå att olika personer kan ha olika 
föreställningar om världen och att barnet själv och andra människor 
kan handla på felaktiga grunder. Det vill säga att barnet förstår att 
olika personer kan förstå samma situation på olika sätt. Den förståel-
sen gör att barnet kan reglera sina känslor och styra sina handlingar på 
ett mognare sätt.125 

För att kunna integrera psykisk ekvivalens och låtsasläge till en 
sammanhållen mentaliseringsföråga behöver barnet hjälp. Det sker 
genom lek och undersökande tillsammans med personer som barnet 
upplever som trygga. Det kan vara antingen vuxna eller äldre barn 
som står för den hjälpen. På så sätt får barnet stöd att skapa en psykisk 
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värld där han eller hon vet att dess känslor och tankar visserligen är 
något som hör till det egna inre, men som samtidigt har samband med 
yttervärlden.126 

När barnet fullt ut omfattar mentaliseringen så kan han eller hon se 
världen omkring sig utifrån olika perspektiv. Barnet börjar förstå att 
tankar om yttervärlden är som representationer för verkligheten, men 
att de inte är detsamma som verkligheten. Därigenom blir det möjligt 
för barnet att i tanken leka med verkligheten.127 

Föräldrarna lär sina barn att mentalisera

Från det att barnet är fött lär föräldrarna barnet att mentalisera. Det 
första steget är att föräldrarna hjälper barnet att börja förstå sig själv. 
Det sker genom föräldrarnas benämnande av vad barnet känner och 
varför barnet gör olika saker. Föräldrarna kopplar samman barnets 
gnyende, gråt och skrik till oro, hunger, ledsenhet och ilska. Men även 
olika tecken hos barnet att det är tillfreds, glatt, varmt, lugnt benämns. 
Barnet blir på så sätt speglad av föräldrarna och därigenom  börjar bar-
net lära sig att dess kroppsupplevelser är kopplade till känslor och att 
det går att tänka om det som sker. Exempel på kroppsupplevelser är att 
känna sig varm eller kall, svag eller stark, skakig, spänd, avslappnad, 
lätt eller tung.

Även spädbarnets handlingar benämns på så sätt att barnet har en 
intention, en avsikt, med att krypa, att titta åt ett visst håll eller att 
rulla i väg en boll. Nästa steg i utvecklingen är att börja kunna leva sig 
in i andra personers känslor och bakomliggande motiv för sina hand-
lingar och det är en process som fortsätter vidare med barnet genom 
förskole- och skolålder och tonår. Det sker genom de dagliga samtal 
som pågår mellan föräldrar och barn, om olika händelser och om de 
personer som var inblandade. På så sätt får barnet hjälp att förstå sina 
egna och andras handlingar, och med tiden får barnet tillgång till allt 
ÀHU�Iörklaringar till olika händelser.

I förlängningen blir det lättare för barnet att förstå sig själv och per-
sonerna i omgivningen, eftersom barnet får en förmåga att förutse vad 
som kommer att hända i olika sammanhang och att förstå varför det 
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händer.128 Ju mer utvecklad barnets mentaliseringsförmåga är, desto 
bäWWUH�NDQ�EDUQHW�KDQWHUD�NRQÀLNWVLWXDWLRQHU��VWUHVV�RFK�ROLND�W\SHU�DY�
psykiska påfrestningar.129 

När barnet inte får hjälp av sina föräldrar att mentalisera
När föräldern är traumatiserad

När barnet drabbas av starka känslor så behöver det en förälder som 
kan tänka, känna och leva sig in i barnets situation utan att själv 
överväldigas av de känslor som väcks i föräldern. En förälder som har 
svårt att mentalisera kan bli skrämd eller arg på barnet. Det kan bero 
på att föräldern själv är traumatiserad och när barnet blir argt så kan 
det väcka upp minnen och känslor kopplade till förälderns egna barn-
domsupplevelser eller minnen av att ha blivit utsatt för våld av  barnets 
pappa eller styvpappa. Barnets ilska väcker då känslor som föräldern 
inte kan hantera på ett integrerat sätt. Föräldern kan då reagera med 
att känna att barnet är ute efter föräldern, försöker hota eller köra med 
föräOGHUQ�HOOHU�PHG�ÀLW�Iörsöker driva föräldern till vansinne. Det här 
handlar om förälderns inre bilder av vad som sker och  barnet får då 
ingen hjälp att förstå sina egna känslor och sina intentioner. I stället 
kan barnet börja se på sig själv som en person som är farlig och skräm-
mande och som plågar sina föräldrar och att tänka allt det dåliga som 
händer är barnets eget fel och barnet är värdelöst.130

När föräldern begår övergrepp emot barnet

När föräldern misshandlar sitt barn kan det leda till att barnet blir 
blint för vissa delar av sitt eget tänkande eftersom våldet förhindrar 
den öppna öPVHVLGLJD�UHÀHNWHUDQGH�UHODWLRQHQ�PHOODQ�EDUQ�RFK�Iör-
älder. Om föräldern slår barnet eller begår sexuella övergrepp kan 
barnet till exempel få höra att barnet är dåligt och därför förtjänar 
det, eller att barnet vill det eller till och med tycker om det. I dessa fall 
hindras barnet från att förstå och koppla samman sina egna känslor 
med de handlingar som han eller hon utsätts för.131 Barn som blir så 
här illa behandlade kan också börja se det som att de inte kan lita på 
omvärld en och börja se sig själva som värdelösa.132
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'HW�¿QQV�Pånga exempel på hur en förälder kan bete sig på ett icke-
mentaliserande sätt emot sitt barn, som göU�DWW�EDUQHWV�D̆HNWQLYå höjs 
och mentaliseringsförmågan sänks. Barnet kan få höra uttalanden från 
föräldern som försvårar för barnet att förstå sig själv, sin förälder och 
den situation som de i stunden delar. 

Det kan handla om ett barn som precis har blivit slaget och får 
höUD�´'HW�YDU�GLWW�IHO´�HOOHU�´'X�¿FN�PLJ�DWW�Jöra det”. Föräldern kan 
även förneka eller förvränga barnets tankar, minnen och känslor. Det 
kan exempelvis vara en förälder som har slagit sitt barn så att barnet 
måste få läkarvård, och som på sjukhuset säger att det var barnet som 
gjort sig illa genom en olyckshändelse. Det kan också vara föräldern 
som begår sexuella övergrepp mot sitt barn och som sedan säger till 
 barnet att barnet själv ville det och tyckte om det. Det här är exempel 
på ut  talanden som gör det svårt eller i värsta fall omöjligt för barnet 
att mentalisera. Både för att det motsäger barnets känslor och upp-
fattningar om vad som sker och för att det gör barnet förvirrat i rela-
tion till föräldern. Hur ska barnet förstå de bakomliggande skälen till 
att föräldern säger sådana saker?133

Barn som sedan småbarnsåren utsatts för övergrepp kan senare 
skydda sig mot den oro som minnena av övergreppen väcker genom att 
PRGL¿HUD�VLWW�HJHW�VSUåk så att olika aspekter kopplade till övergreppen 
utesluts. Det kan i förlängningen leda till att barnet drar sig undan från 
sin egen inre mentala värld, och därigenom minskar sin egen förmåga 
DWW�UHÀHNWHUD�över sig själv och sin livssituation.134

När barnet inte uppnår en så god mentaliseringsförmåga

Ett barn som har ett tryggt anknytningsmönster har lättare att lära sig 
mentalisera. Barn med ett otryggt eller desorganiserat anknytnings-
mönster får det svårare. Vid situationer som väcker oro och rädsla kan 
de tolka orsaksförhållanden utifrån antingen teleologiskt tänkande, 
psykisk ekvivalens eller låtsasläge. 

Barn med teleologiskt tänkande sätter likhetstecken mellan vad 
den andra personen gör och vad som var avsikten med handlingen. 
Man kan säga att de tolkar andras handlingar bokstavligt. De ser ingen 
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skillnad mellan vad en person gör och vilka bakomliggande intentioner 
personen kunde ha haft.135 
%DUQ�VRP�EH¿QQHU�VLJ�Så nivån psykisk ekvivalens ser sina känslor 

och tankar som om de är den sanna verkligheten. Det är svårt för dem 
att förstå att någon annan kan tänka och känna på ett annat sätt än vad 
de själva gör. Barnens uppfattning om vad andra tänker och känner 
påverkas därför väldigt mycket av deras eget stämningsläge. De hand-
lar ofta snabbt utifrån sina impulser utan att kunna hålla dem tillbaka. 
De har ofta svårt att använda sig av sin fantasi när de leker. Det beror 
på att de upplever sin egen fantasi likställd med verkligheten och det 
kan därför bli väldigt skrämmande för dem att leva ut sina fantasier i 
leken. Den rädsla som då väcks kan vara omöjlig för barnen att hantera 
och leken blir kaotisk och impulsstyrd. 

Barn som fungerar på nivån låtsasläge har en svag koppling mellan 
sina egna tankar och känslor och sin omgivning. De har ofta svårt att 
vara i nära relation med andra. Deras lek kan vara fantasifylld men 
samtidigt tom på känslor och många gånger är leken repetitiv. Barn 
som på det här sättet lever i en fantasivärld saknar många gånger en 
kontakt mellan sina känslor och sin kropp, och de har svårt att lägga 
märke till och förstå sin kropps signaler.136 Barn som inte lär sig att 
mentalisera på ett mer integrerat sätt kan även när de blir vuxna tänka 
och reagera på en förmentaliserande nivå när de blir stressade eller 
skrämda.137

Anknytning – den första och viktiga relationen
Nästa viktiga begrepp när det gäller barns utveckling är anknytning. 
Barn som är med om att pappa misshandlar mamma löper stor risk att 
få problem som är relaterade till anknytning.

Vad är anknytning?

Anknytningsbeteendet är ett medfött biologiskt grundat beteende 
som har sitt ursprung i att barnet är helt beroende av sina föräldrar, 
eller andra nära omvårdnadspersoner, för att överleva.138 Många av 
den nutida människans beteenden har sitt ursprung från den tid då 
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människan inte hade fasta boplatser utan förde en nomadtillvaro i 
små grupper. I den miljön var barnen för sin överlevnad helt beroende 
av sina omvårdnadspersoner i gruppen. När barnen blev rädda sökte 
de sig från det skrämmande till en omvårdnadsperson som kunde 
skydda dem, reglera deras starka känslor och därigenom se till att de 
åter kände sig lugna och trygga.139 Så är det även i dag när ett barn 
blir skrämt, oroligt eller frustrerat på ett sätt som barnet inte själv kan 
hantera. Då aktiveras barnets anknytningsbeteende och han eller hon 
signalerar till sina föräldrar för att få hjälp.140 

Barnets trygga plats är alltså�LQWH�HQ�VSHFL¿N�SODWV�XWDQ�GH�SHUVRQHU�
som barnet har knutit an till. Det vanligaste är att det är föräldrarna. 
UtifråQ�EDUQHWV�SHUVSHNWLY�¿QQV�LQJHQ�DQQDQ�WU\JJ�SODWV�RFK�KRQ�HOOHU�
han kommer att fortsätta söND�VLQ�WLOOÀ\NW�GLW�även om det är fråga om 
en förälder som försummar, slår eller avvisar barnet.141

Ett sätt att få skydd, tröst och ökad förståelse

Anknytningsbeteendet handlar inte bara om att få skydd. Det hand-
lar också om att barnet behöver en trygg anknytningsrelation i  vilken 
hon eller han får hjälp av sina omvårdnadspersoner att lära sig för-
stå sig själv och andra. Därigenom kan barnet lära sig att fungera bra 
i relationer.142 Föräldrarnas samspel med barnet är viktigt. Under 
 barnets första levnadsår är en av föräldrarnas viktigaste uppgifter att 
låta  barnet få uppleva händelser där han eller hon kan förvänta sig att 
inte bli överväldigad av föräldrarnas ageranden och känslouttryck. Då 
kan barnet lita på en stabilitet i tillvaron tillsammans med föräldrarna, 
 vilket i sin tur gör att barnet kan behålla en trygg käQVOD�DY�Q\¿NHQKHW�
i sitt möte med omvärlden.143

Föräldrarnas omvårdnadsbeteende

Barnets anknytningssystem motsvaras hos föräldrarna av omvård-
nadssystemet. Det är ett beteendesystem som motiverar föräldern att 
hjälpa och skydda sitt barn. När föräldern är i kontakt med sitt barn 
och då kan skydda, trösta och lugna barnet så leder det till att bar-
nets anknytningsbeteende sätts i viloläge. Barnet slutar att larma om 
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hjälp.144 När barnet käQQHU�VLJ�WU\JJW�LJHQ�NDQ�GHW�Q\¿NHW�XWIRUVND�VLQ�
omvärld. Så snart barnet tolkar något som skrämmande så aktiveras 
anknytningsbeteendet och barnet söker hjälp och skydd. Barnet pend-
lar mellan att utforska det som känns lagom spännande och att söka 
skydd för det som känns skrämmande.145

Barnets anknytningsmönster och inre arbetsmodeller

När barnets signaler väcker samma bemötande från föräldrarna ett 
ÀHUWDO�Jånger så kommer minnet av dessa att bilda förväntningar hos 
barnet om hur det är att vara tillsammans med sina föräldrar. I det här 
fallet hur det är att vara med sina föräldrar när man behöver hjälp. Om 
det här fungerar tillräckligt bra kommer barnet bära med sig förvänt-
ningar om att det kan räNQD�PHG�DWW�GHW�¿QQV�Qågon annan där ute 
som kommer att hjälpa barnet med skydd, värme, mat och trygghet.146 
 Barnets anknytningsbeteende handlar om att säkerställa både det 
fysiska skyddet och möjligheten att bli lugnad, det vill säga att få hjälp 
av sina föräldrar att reglera starka känsloupplevelser för att kunna 
känna sig trygg igen. 

I mötet mellan barnet och föräldrarna uppstår hela tiden situatio-
ner då föräldrarna på olika sätt måste möta sitt barns signaler och 
svara upp emot dem. Föräldrarna försöker på olika sätt hjälpa bar-
net att reglera sina känslor, exempelvis att gå från att vara frustre-
rad till att vara lugn och nöjd. Men det kan också bli så att föräld-
rarna av olika skäl inte förmår att svara upp emot barnet på ett bra 
sätt och i värsta fall kan det vara så att föräldrarna själva är upphov 
till barnets rädsla och obehag. Oavsett vilket så lagrar barnet dessa 
erfarenheter som inre arbetsmodeller. De fungerar som modeller 
för barnets uppfattning och förväntningar på hur det är att vara till-
sammans med andra. Det här är en process som påbörjas när barnet 
föds.147 Redan vid ett års ålder har barnet utvecklat förväntningar på 
hur det ska bemötas av sina föräldrar i olika situationer. De här inre 
förväntningarna kallas för inre arbetsmodeller. Barnets inre arbets-
modeller  verkar bortom barnets medvetande och blir sammanvävda 
med  barnets  anknytningsmönster.148 
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Under barnets första fem år så organiseras barnets reaktioner kopp-
lade till säkerhet och fara inom ramen för anknytningssystemet.  Barnet 
är då fortfarande helt beroende av sina föräldrar för att klara sig.149 

Överföring av anknytningsmönster mellan generationerna

Föräldrar med trygg anknytningsstil har tre till fyra gånger större 
chans att deras barn utvecklar ett tryggt anknytningsmönster än för-
äldrar som har otrygg anknytningsstil. Det handlar inte om genetisk 
ärftlighet utan är kopplat till frågor om temperament hos föräldrar och 
barn samt under vilka omständigheter de lever tillsammans.150 

Vilken anknytningsstil barnet utvecklar påverkar utvecklingen av 
barnets sociala intelligens och föräldraskapet är nyckelfaktorn i hur 
barnets anknytningssystem kommer utvecklas.151

Olika faser i utvecklingen av barnets anknytningsmönster

Spädbarnet är helt utlämnat till vuxna för att kunna överleva. När 
spädbarnet känner obehag eller rädsla så behöver det hjälp. Det kan 
exempelvis handla om ont i magen, att blöjan är blöt, hunger eller att 
barnet fryser. Barnet kan inte själv göra något åt situationen och börjar 
då att gny, gråta eller skrika. Den vuxne måVWH�¿QQDV�WLOO�KDQGV�RFK�
kunna förstå vad det är som händer. När den vuxne ger barnet hjälp 
så benämner den vuxne för barnet vad som händer med barnet och på 
vilket sätt den vuxne kommer att hjälpa barnet. 

När barnet är tre till fyra månader kan han eller hon både påkalla 
förälderns uppmärksamhet genom att påtala att något inte är bra, och 
hålla kvar föräldern hos sig genom att le och sträcka sig mot föräldern. 
Barnet börja på ett mer viljestyrt sätt kunna kontrollera sina signaler 
och det låter sig nu inte lika lätt tröstas av andra än sina föräldrar. 

När barnet är mellan sex och sju månader brukar det börja kunna 
krypa och kan på så sätt själv röra sig för att komma närmare eller 
längre ifrån. Barnet börjar nu bli tydligare i sina protester, till exem-
pel när föräldern lämnar rummet. Barnet kan använda sig av tidigare 
erfarenheter för att veta hur det ska göra, exempelvis gråta för att få 
tröst eller själv krypa efter för att hålla kvar närheten. 
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Mellan ett och ett halvt och tre års ålder stabiliseras barnets anknyt-
ningsmönster och dess sätt att möta omvärlden. När barnet blir äldre 
så utvecklas dess tanke- och språkförmåga. Barnets symboliserings-
förmåga utvecklas och det börjar kunna tänka om sin anknytning. Det 
vill säga, om barnet är på förskolan och något händer som skrämmer 
barnet eller gör det ledset så måste barnet inte längre ha omedelbar 
kontakt med föräldern. I stället kan barnet tänka att det kommer få 
tröst av föräldern när barnet blir hämtat på eftermiddagen. Bara tan-
ken på att barnet kommer att få hjälp av föräldern kan vara tröstande 
i stunden. Från att ha varit helt utlämnad i stunden till sina föräldrar 
så har barnet över tid samlat på sig erfarenheter av hur man får hjälp i 
olika situationer och barnet börjar nu kunna hjälpa sig själv genom att 
trösta sig själv i väntan på att få tröst senare av sina föräldrar.152

Trygg anknytning

Under barnets första levnadsår är en av de viktigaste uppgifterna för 
föräldrarna att i samspelet med barnet låta barnet få uppleva händel-
ser tillsammans med föräldrarna som gör att barnet kan förvänta sig 
att inte bli överväldigad av föräldrarnas ageranden och känslouttryck. 
I stället behöver barnet kunna lita på en stabilitet i tillvaron tillsam-
mans med föräldrarna som gör att barnet kan behålla en trygg känsla 
DY�Q\¿NHQKHW�L�VLWW�Pöte med omvärlden.153 

En trygg anknytning är en förutsättning för att barnet ska få hjälp av 
föräldrarna att lugna ner sig när barnet är stressat. Att barnet har för-
äldrar som är tillgängliga för barnet fysiskt, mentalt och känslomässigt 
gör det möjligt för dem att hjälpa barnet lära sig att reglera sina känslor 
och att tänka och förstå vad det är som händer, det vill säga att men-
talisera.154 Barn med desorganiserat anknytningsmönster men i viss 
mån även de barn som har otrygg-undvikande eller otrygg-ambivalent 
anknytningsstil kommer ha svårare att mentalisera på ett integrerat 
sätt. Detta gäller särskilt vid situationer som väcker oro och rädsla.155
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Otrygg anknytning – undvikande eller ambivalent

Barn som lever i en familj där det förekommer våld lever många gånger 
i ett ständigt förhöjt spänningstillstånd och är ständigt ängsliga  vilket 
gör att anknytningssystemet inte riktigt stängs av och därmed blir 
det inte tillfälle för det trygga utforskandesystemet att styra barnets 
aktiviteter i att undersöka världen. I stället blir tillvaron präglad av 
ängslighet och osäkerhet. Det blir en fråga för de barnen att lära sig 
leva med rädslan snarare äQ�DWW�YDUD�Q\¿NQD�RFK�Oära sig nya saker.156 
Om det blir så att barnet fåU�ÀHUD�HUIDUHQKHWHU�DY�DWW�LQWH�EOL�WUöstat och 
lugnat av föräldern, att barnet inte lugnar sig eller att det onda inte 
går bort, så utvecklar barnet ett annat förhållningssätt till sin förälder. 
Barnet utvecklar då en otrygg anknytningsstil, antingen undvikande 
eller ambivalent.157 

Barn som har ett undvikande anknytningsmönster har lärt sig ut ifrån 
sina erfarenheter att kontaktsökande leder till avvisande och ökat av-
stånd från föräldern. Det leder till att deras anknytnings beteende av -
aktiveras och barnet slutar att signalera efter hjälp till föräldern och på 
så sätt öka chansen att föräldern ska fortsätta vara kvar i barnets  närhet. 

Barn som utvecklar ett ambivalent anknytnings mönster gör det 
 utifrån sina erfarenheter av att föräldern är nyckfull i sättet att svara upp 
emot barnet. Ibland är föräldern tillgänglig för barnet men för det mesta 
frånvarande. Samspelet mellan barn och förälder utgår då mycket från 
förälderns behov. Barnets anknytningsbeteende blir överaktiverat som 
ett sätt att försäkra sig om förälderns närhet. Barnets uppmärksamhet 
är också ständigt riktad mot föräldern. Barnet är mycket känsligt för 
separationer och har svårt att ta emot tröst och lugna ner sig. De här 
två otrygga men ändå organiserade anknytningsmönstren ger barnet en 
känsla av kontroll. Rädslan går då att styra över.158

Otrygg anknytning – desorganiserad 

Om barnet är med om att bli skrämd eller på annat sätt känslomässigt 
övergiven i relation till föräldrarna klarar det inte av att upprätthålla 
ett organiserat anknytningsbeteende.159 En förälder som i relationen 
till sitt barn framstår som skrämmande eller skrämd gör att barnet blir 
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rädd och så förvirrad att det inte kan hålla kvar någon ordnad strategi 
för hur det ska kunna få närhet och skydd från föräldern. För barnet 
blir det en krock mellan rädslosystemet och anknytningssystemet. Det 
förstnämnda gör att barnet försöker dra sig undan och anknytnings-
systemet att barnet försöker närma sig.160 När barnet blir skrämt så 
driver anknytningssystemet på att det ska söka sig till föräldern men 
när barnet gör det så närmar barnet sig det som skräPPHU��1\D�À\NW�
impulser väcks som i sin tur gör att barnet söker närhet. Det blir då 
fråga om en rädsla utan lösning för barnet.161 

Skrämmande beteenden för barnet handlar inte bara om direkt 
fysiskt eller psykiskt våld. Det handlar också om att föräldern kan ha 
egna olösta trauman eller förluster som på olika sätt påverkar föräld-
erns tankar och känslor i nuet. Vid sådana situationer agerar föräldern 
utifrån tankar och känslor som utifrån barnets perspektiv inte hänger 
ihop med nuet. Förälderns agerande blir då skrämmande och förvir-
rande för barnet. Det kan vara så att mamman är traumatiserad av det 
våld som pappan har utsatt henne för. Om hon får en ofrivillig skräm-
PDQGH�PLQQHVELOG��HQ�ÀDVKEDFN��Qär hon är tillsammans med barnet 
kan hon reagera med att plötsligt se skrämd eller frånvarande ut. Bar-
net förstår inte vad det är som händer och blir själv rädd och förvirrad. 
Det kan också vara så att föräldern uppför sig hotfullt emot barnet på 
ett sätt som skulle kunna ses som lek, men där föräldern inte har sig-
nalerat tydligt att det är lek. Det kan också handla om att föräldern 
närmar sig barnet på ett alltför invaderande sätt. De här beteendena 
uppstår snabbt och går över snabbt och barnet blir sedan ensamt med 
sin rädsla och förvirring. 

När en förälder dissocierar blir känslan av övergivenhet hos barnet 
ännu större än när föräldern beter sig skrämt eller skrämmande emot 
barnet. Då föräldern som dissocierar inte reagerar på barnets kontakt-
försök så upphör relationen utifrån barnets perspektiv. När föräldern 
sedan är tillbaka i kontakt så kommer barnet fortsätta vara ensam med 
sin upplevelse eftersom föräldern sjäOY�L�GH�ÀHVWD�IDOO�LQWH�NRPPHU�Iör-
stå att något har hänt som har varit skrämmande för barnet.162
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Barnet kan utveckla kontrollerande relationsmönster

%DUQ�VRP�ÀHUD�Jånger har varit med om skrämmande händelser med 
en dissocierande förälder eller en våldsutövande och en våldsutsatt 
förälder riskerar med tiden att utveckla inre arbetsmodeller som är 
osammanhängande och kaotiska. Det leder till att barnet får en före-
ställning om att nära relationer är farliga och mot slutet av förskole-
åldern kan barnet utveckla olika kontrollerande relationsmönster i 
förhållande till föräldrarna.163 Enligt David Howe, professor i socialt 
arbete, blir då rollerna mellan barnet och föräldern omkastade.  Barnet 
stänger ner sina egna anknytningsbehov, och möter i stället föräld-
rarnas behov genom att antingen bli omvåUGDQGH�HOOHU�EHVWUD̆DQGH��
Det blir ett sätt för barnet att möta föräldrarnas skrämmande eller 
hjälplösa omvårdnadsstil. Howe beskriver tre kontrollerande beteen-
demönster, som för barnets del tjänar till att antingen försäkra sig om 
förälderns närhet och tillgänglighet, eller att hålla ifrån sig sina skräm-
mande minnen genom att bete sig aggressivt och därigenom uppnå en 
känsla av kontroll.164 

1. Barnet blir tvångsmässigt fogligt

Med detta beteende försäkrar sig barnet om närheten till föräldern 
genom att bete sig på ett ödmjukt och eftergivet sätt. Barnet blir väldigt 
upptaget av att göra rätt och kan utveckla ett tvångsmässigt beteende. 
När barnet inte är med sin skrämmande förälder så kan hon eller han 
bete sig aggressivt och eftersom barnet är vant vid att vara så lite i kon-
takt med sina egna känslor så kommer det inte vilja kännas vid sin 
egen ilska. Därigenom blir det svårt för barnet att ändra på sitt bete-
ende. När barnet blir äldre kan det lägga sig till med en glad och upp-
muntrande stil gentemot föräldern. Barnet kan bli väldigt känsligt för 
andras signaler och blir inriktat på att uppfylla andras förväntningar 
och hålla tillbaka sina egna känslor. 

2. Barnet blir tvångsmässigt omvårdande

Om föräldern framstår som skrämd, känslomässigt återhållen eller till-
bakadragen för barnet utan att barnet förstår varför så kan det väcka 
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rädsla hos barnet. Barnets fokus hamnar på att väcka föräldern till liv, 
exempelvis genom att försöka få föräldern att bli glad. Rollerna kastas 
om och barnet börjar hålla tillbaka sina egna behov och riktar i stället 
in sig på att ta hand om föräldern som ett sätt att bibehålla en känslo-
mässig relation. Det här kan även generaliseras till andra relationer 
och så fort barnet ser att någon annan har bekymmer så blir barnet 
oroligt och försöker då se till att lätta den andres bekymmer. 

3. Barnet börjar hålla borta rädslan med aggressivitet

Ett barn med detta beteende saknar tillit till sina föräldrar när det gäl-
ler att få hjälp och stöd när barnet behöver det. När barnet har blivit 
skrämt så kan föräldern ha varit frånvarande eller själv varit upphov 
till barnets rädsla. I de situationerna sjunker inte barnets spännings-
nivå och barnet blir oroligt och aggressivt, vilket i sin tur kan väcka för-
älderns irritation och ilska emot barnet. För barnets del blir det bara 
barnet själv som står för någon förutsägbarhet och trygghet, medan 
vuxna som försöker ge omsorg inte går att lita på. 

Barnet försöker ta hand om sig själv genom att se till att ingen annan 
försöker ta hand om barnet. Barnet kan också försöka bestämma över 
och köra med föräldern. Som ett sätt att skydda sig själv psykiskt kan 
EDUQHW�LGHQWL¿HUD�VLJ�PHG�aggressorn, det vill säga lägga sig till med 
den skrämmande förälderns beteenden och på så sätt hålla borta 
 känslor av rädsla och maktlöshet. Det här leder till problem för barnet 
i alla relationer genom att barnet ofta beter sig aggressivt och kontrol-
lerande och ofta får höra att det är skrämmande och dåligt. Det leder i 
sin tur ofta till en ond cirkel eftersom barnets beteende förstärks. 

Barnet kan känna sig kraftfullt genom sitt beteende, men samtidigt 
känna sig skrämmande och dåligt utifrån hur hon eller han påverkar 
andra. Barnet har svårt att tolka både sina egna och andras känslor, 
och får lätt för sig att andra är arga och ute efter att skada honom eller 
henne. Barnet är ofta rastlöst och har en hög spänningsnivå, blir lätt 
förolämpat och får lätt aggressionsutbrott. Barnet tycker inte om att 
bli berört och hållet, visar lite ögonkontakt, har svårt med kamrat-
relationer och att leka.165
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Anknytningsmönster hos barn som upplever våld i familjen

Barn som utsätts för psykisk misshandel av sina vårdnadshavare löper 
en oproportionerlig risk att utveckla otrygg anknytning, särskilt des-
organiserad anknytning.166 I en metaanalys från 1992 då�ÀHUD�ROLND�
forskningsprojekt om anknytningsmönster jämfördes blev resulta-
tet att den ”normala” fördelningen av anknytningsmönster hos barn 
är följande: trygg anknytning 55 procent, undvikande anknytning 23 
procent, ambivalent anknytning 8 procent och desorganiserad anknyt-
ning 15 procent. Det är att jämföra med den gruppen som har varit 
utsatta för våld i familjen. Trygg anknytning 9 procent, undvikande 29 
procent, ambivalent 10,5 procent och desorganiserad 51,5 procent.167 
'HW�¿QQV�RFNVå forskning som hävdar att barn som upplever att en av 
föräldrarna blir utsatt för våld av sin partner eller barn som själva blir 
direkt utsatta för våld av någon av föräldrarna i 70 procent av fallen 
utvecklar desorganiserad anknytning.168 

Anknytningsmönstren äU�GRFN�ÀH[LEOD�RFK�Iöränderliga livet  igenom. 
Barnets och tonåringens anknytningsmönster kan påverkas av stöd 
från omgivningen eller ändrade levnadsförhållanden. Det kan röra sig 
om att barnet eller ungdomen har goda relationer till andra personer 
i familjen eller släkten eller stöd genom insatser från socialtjänsten 
eller barn- och ungdomspsykiatrin. Det kan också handla om att bar-
net kommer bort ifrån en otrygg och skrämmande livssituation och 
i stället får leva i en tryggare och mer förutsägbar tillvaro. När barnet 
sedan växer upp kan det som ung vuxen eller vuxen få upprepade nya 
goda erfarenheter av hur det är att vara i nära relation till en annan 
män niska. Det kan då handla om relationen till ens partner eller sin 
terapeut om det är så att man går i terapi.169

Trauma – när rädslan lever vidare
Vad är traumatisk stress? 

Traumatisk stress uppstår när man ställs inför en situation där man 
upplever att det inte är möjligt att vare sig käPSD�HOOHU�À\��3RWHQWLHOOW�
traumatiserande händelser kan delas in i tre kategorier. Opersonliga 
är de som sker i relation till naturkatastrofer och olyckor. Interperso-
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nella trauman orsakas av andra människor, det kan exempelvis vara 
rån, misshandel och krig. Anknytningstrauman sker inom ramen för 
anknytningsrelationen. Det kan vara fråga om fysiskt våld, sexuella 
övergrepp och känslomässigt övergivande.170

Om man drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, fort-
sätter man att reagera som om det som skrämde en fortfarande pågår. 
Traumat är alltså inte händelsen i sig utan vad som sker i nervsystemet 
efter händelsen.171 Ofrivilliga påminnelser kan ske genom mardröm-
PDU��ÀDVKEDFNV�YLONHW�NDQ�Yäcka ångest- eller panikreaktioner eller 
känslan av att vara paralyserad av skräFN�HOOHU�YLOMD�À\�L�Yäg. För att 
hindra sig själv att bli påmind kan det antingen bli så att man försöker 
låta bli att tänka på sådant som kan väcka skrämmande minnen, eller 
att man undviker platser eller situationer som också kan väcka minnen 
till liv som man vill hålla borta. Det är ofta så att man inte vill prata 
om det skrämmande man har varit med om. Undvikandet kan även 
ta sig uttryck i att man drar sig undan från andra människor, att man 
hela tiden håller sig upptagen med olika aktiviteter eller att man blir 
känslo mässigt stum. Det senare påverkar ens förmåga att njuta och 
känna glädje eller kärlek. 

PTSD kan vara förknippat med antingen förhöjd eller sänkt anspän-
ning. Förhöjd anspänning kännetecknas av att den drabbade har 
svårt att komma till ro, är lättskrämd, vaksam, lätt blir irriterad och 
får vredesutbrott. Det kan också leda till att personen får panik- eller 
ångestreaktioner. Sänkt anspänning kan leda till att han eller hon kän-
ner sig avstängd i kroppen eller känslomässigt stum, frånvarande och 
tom på tankar och oförmögen att prata eller röra på sig.172 

Om oron och rädslan stiger till en nivå som inte är möjlig för barnet 
att uthärda kan det leda till att barnet börjar dissociera. Dissociation 
betyder delning eller fragmentering, det handlar för det mesta om att 
den känslomässiga och fysiska upplevelsen hålls isär från tankarna om 
det som sker.173 Man kan säga att barnet drar tillbaka sina känslor och 
då reducerar sin medvetenhet om vad det är som händer. Om ett barn 
dissocierar när han eller hon ser pappa slå mamma kan det efter att hän-
delsen är över kännas som att det inte riktigt har hänt. Barnet kan också 
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dissociera genom att uppleva vad som sker men hålla känslorna och 
kroppsupplevelserna ifrån sig. Barnet kan då minnas händelse förloppet 
men inte hur det kändes i barnets kropp och vilka känslor som väcktes.174

Risken för utveckling av posttraumatiskt stressyndrom ökar om 
händelserna är återkommande och känslomässigt intensiva, om det 
är våld och aggressivitet som riktas mot en för barnets trygghet viktig 
person, oftast är det då frågan om en förälder.175 Det är inte alla barn 
som blir traumatiserade av det våld som de upplever i familjen, men 
ju svårare familjeförhållanden barnen växer upp i, desto större risk att 
barnets psykiska hälsa och utveckling påverkas negativt.176

Traumasymtom i olika åldrar
Spädbarn och barn i förskoleåldern

Små barn kan inte försvara sig på samma sätt som äldre barn. De kan 
inte heller prata om det de är med om på samma sätt som äldre barn. 
Det är vanligt att de blir undvikande, lättirriterade, arga och rädda för 
olika saker. Det kan bli så att de tystnar och drar sig undan vilket kan 
vara tecken på att de dissocierar. Barnet kan tappa tidigare uppnådda 
förmågor, bete sig och prata på ett barnsligare sätt och få problem med 
sängvätning. Om barnet har upplevt våld i nära relationer under lång 
tid kan det leda till försenad utveckling hos barnet. Andra symtom på 
stress hos späd- och förskolebarn är att de blir hyperaktiva eller att de 
”stänger ner” och drar sig undan från andra. Det kan också visa sig i 
överdriven blyghet, otröstbar gråt eller häftiga utbrott. 

Barnet kan vara överväldigat av känslor som tar sig uttryck i 
 repetitiv lek som på olika sätt berör de traumatiserande händelserna. 
Den här typen av lek präglas av dess avsaknad av fantiserande och 
variation. Att ha blivit utsatt för våld eller sett någon annan bli det kan 
barnet åWHUJHVWDOWD�L�OHN�PHG�GRFNRU�HOOHU�DQGUD�¿JXUHU��,�OHNHQ�EUX-
kar båGD�UROOHUQD��VRP�R̆HU�RFK�Iörövare, gestaltas.177 Småbarn kan 
bli rädda för mörker och monster, de kan efterfråga ett ökat beskydd 
från vuxna exempelvis genom att vilja bli burna eller ständigt vilja vara 
i närheten av en vuxen. Både separationsångest och främlingsrädsla 
kan förstärkas. 
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Andra saker som kan ske är att det som tidigare har varit funge-
rande rutiner för barnen helt plötsligt inte är det och barnet i stället 
protesterar mot att göra saker som det tidigare har gjort, eller så kom-
mer barnet med ständiga frågor om vad som ska hända, frågor som 
barnet ställer för att hantera sin egen oro.178 Olika tecken på att barnet 
bär mer känslor än det klarar av är att det får plötsliga utbrott, bits eller 
sparkar, slänger leksaker omkring sig, hackar på eller mobbar sina 
 syskon eller kamrater.179

Barn i låg- och mellanstadiet

Hos skolbarn är rädsla och oro dominerande symtom. Deras åter-
upplevelser av svåra minnen kan ta sig uttryck i tankar, fantasier, 
 ofrivilliga minnesbilder och mardrömmar. De har ofta sömnsvårig-
heter och psykosomatiska besvär som magont, spända axlar eller 
huvudvärk.180

Barn i den här åldern kan ha svårt att reglera sina känslor och bete-
enden vilket kan visa sig genom snabba humörsvängningar eller gråt-
attacker. Barnet kan ha låg självkänsla, plågas av skuld- och skamkäns-
lor och ha svårt att lita på andra människor. Barnet kan också ha svårt 
att förstå och sätta ord på sina känslor vilket kan upplevas som skräm-
mande. Barnet kan vara väldigt upptaget av att förstå det skrämmande 
som har hänt och funderar antingen mycket på vad hon eller han ska 
göra om det händer igen eller förnekar att något ens har hänt.181

Skolgången ställer stora krav och det är ofta i skolan som svårig-
heterna visar sig, bland annat genom att det inte blir så lätt med kam-
rater. Det kan bli att de lätt hamnar i bråk eller drar sig undan. Känslor 
av rädsla och hjälplöshet hos barnet kan visa sig genom ett förvirrat 
och upprört beteende. Andra traumarelaterade symtom kan vara kon-
centrationssvårigheter, svårigheter att lära sig nya saker och att slut-
föra uppgifter. Barnet kan också bli överdrivet vaksamt på vad som 
sker i dess omgivning vilket gör det svårare att fokusera på skolarbetet. 
Barnet kan också vara lättskrämt och rastlöst. Tecken på dissociation 
kan vara om barnet beter sig på ett frånvarande sätt, är väldigt trött 
eller drömmer sig bort.182
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Tonåringar och unga vuxna

Tonåringars symtom liknar vuxnas men med skillnaden att tonåringar 
ägnar sig åt utåtagerande beteenden som kan liknas vid att ”spela 
upp” vissa delar av de traumatiserande händelserna. Till exempel 
kan de vara våldsamma mot sig själva eller andra och vara sexuellt ut -
agerande.183

Tonåringen kan känna sig uppgiven och tänka att ingenting spelar 
någon roll. Han eller hon kan vara tillbakadragen, inåtvänd och grubb-
lande men det kan likaväl bli så att tonåringen försöker få utlopp för 
sina känslor genom ett vilt festande.184

Många ungdomar fåU�RIULYLOOLJD�PLQQHVELOGHU��ÀDVKEDFNV��RFK�GH�
försöker ofta undvika aktiviteter, tankar och känslor som på något sätt 
kan göra att de kommer i kontakt med minnen av våldshändelserna. 
De försöker göra olika saker som ska få känslorna och minnesbilderna 
att domna bort. Det kan de göra genom att använda sig av droger, alko-
hol och sex och att utsätta sig för farliga situationer. Känslomässig 
avtrubbning kan leda till en känsla av främlingskap gentemot andra 
och till tillbakadragenhet, skolk och aggressivitet. Att skada sig själv 
kan också vara ett sätt att få kontroll över sina känslor och i stunden 
minska den psykiska smärtan. Andra symtom är sömnlöshet, depres-
sion, oro, uppmärksamhetsstörningar och irritabilitet.185

Tonåringar och även yngre skolbarn som har hamnat i lägen av att 
”frysa till” och inte kunna göra något kan i andra situationer te sig hjälp-
lösa. Det kan handla om att inte initiera aktiviteter och inte pröva nya 
saker. De kan vara lättirriterade eller nedstämda. I skolan märks det på 
att de saknar motivation och har svårt att genomföra uppgifter. Av andra 
kan de ses som lata eller som om de bara ger upp. Tonåren är en känslig 
tid när personligheten, de moraliska föreställningarna och den  sociala 
kompetensen formas. Alla dessa delar av personlighetsutveckligen 
påverkas av de traumatiska händelser tonåringen har varit med om.186

Komplex PTSD

Om barnet eller tonåringen har varit med om återkommande trauma-
tiserande häQGHOVHU�XQGHU�ÀHUD�Pånader eller år, så kan det ge upphov 
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till en mer komplex symtombild. Det gäller för många av de barn och 
XQJGRPDU�VRP�EH¿QQHU�VLJ�Så skyddade boenden, eftersom de har 
varit utsatta för sin pappas eller styvpappas hotfulla eller våldsamma 
beteende under lång tid.187

Komplex PTSD omfattar sex symtomområden: 
�f 6YnULJKHW�DWW�WROHUHUD�RFK�UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU�RFK�LPSXOVHU�
�f Allvarliga och återkommande dissociationssymtom vilket påverkar 
minnes-, koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan.
�f Förändrad självuppfattning, plågad av skuld och skam, att känna 
sig värdelös och äcklig och ha tankar om att ingen kan tycka om en. 
�f Bristande tillit till andra som gör det svårt att svårt att bli vän med, 
eller söka hjälp hos andra. Svårt att skilja på om någon är vän-
OLJW�HOOHU�¿HQWOLJW�LQVWlOOG�WLOO�HQ��'HW�NDQ�NlQQDV�VRP�DWW�PDQ�LQWH�
kan vara ensam, samtidigt som man är rädd för att vara i relation 
med andra. 
�f Somatiska besvär som huvudvärk, magproblem och muskelvärk. 
�f Känslor av att allt i livet har förlorat sin mening och sitt värde. Det 
kan innebära hopplöshetskänslor och förlorad framtidstro och för-
lorad motivation exempelvis till skolarbetet.188

Symtomen för PTSD kan tolkas som andra diagnoser

Små barn upp till förskolenivå kan ha en väldigt lättväckt oro. De får 
lätt en förhöjd spänningsnivå vilket kan visa sig i att de är oerhört 
lättskrämda, vaksamma och har svårt att komma till ro och somna. Om 
de här symtomen blir kroniska kan de misstolkas för att vara adhd.189 
Symtom som uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och sänkt 
impulskontroll ingåU�VRP�GHODU�L�GH�DOOUD�ÀHVWD�PHGLFLQVND��HPRWLRQHOOD�
och psykosociala tillstånden hos små barn, inte bara inom adhd.190 

Barn som dissocierar mycket kan vara mycket i sin egen värld och 
ha svårt att vara uppmärksamma på vad andra säger och gör. I skolan 
kan det bli så att barnet därför missar lärarens instruktioner och det då 
kan bli frågan om ifall barnet har add.191 Många barn som upplever våld 
i familjen lider av sömnbrist vilket kan påverka barnets prestationer 
och sociala fungerande i skolan.192 
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Barn och ungdomar med allvarlig PTSD kan ha svårigheter med att 
UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU��EHWHHQGHQ�RFK�I\VLVND�UHDNWLRQHU��'H�NDQ�även 
ha kognitiva och sociala svårigheter. Det här kan feltolkas som exem-
pelvis neuropsykiatrisk störning eller depression.193 Ungdomar med 
PTSD kan utveckla symtom som tolkas som uttryck för depression, 
ångest, panikångest, uppförandestörning eller adhd.194

Barnet kan i sin familj ha utvecklat olika sätt att försvara sig mot 
pappans hotfulla och våldsamma beteende vilka i skolan tolkas och 
diagnostiseras som beteendestörningar.195 För att inte ställa diagnoser 
på felaktiga grunder så är det viktigt att vid utredningar av barn under-
söka om barnet kan ha varit utsatt för potentiellt traumatiserande hän-
delser, exempelvis våld och sexuella övergrepp. 

Hjärnans utveckling – en känslig process
Många barn som lever med pappas våld emot mamma har gjort det 
ända sedan de föddes. Under barnens första år i livet är de extra käns-
liga för skrämmande och stressande upplevelser. Deras hjärnor är då 
i stark utveckling, och deras upplevelser påverkar därför hur hjärnans 
struktur och fungerande utformas. 

Hjärnans utveckling sker i samspel med omgivningen

Hjärnan är inte på långa vägar färdig vid födseln och den fortsatta 
utvecklingen av hjärnan sker i barnets samspel med sin omgivning. 
Hur barnets hjärna kommer att utformas beror på vilket socialt sam-
manhang barnet växer upp i, vilka händelser det kommer vara med om 
och hur relationen med föräldrarna kommer att utvecklas.196

Graviditeten och barnets första två år i livet är en känslig period. 
'HW� ¿QQV�Pånga möjliga påfrestningsfaktorer under graviditeten: 
stress hos mamman, fysiskt våld mot mammans mage och fostret, 
att mamman röker, dricker alkohol eller missbrukar andra droger. 
Dessa faktorer kan påverka så att barnet föds med ett överkänsligt 
nervsystem.197 Om mamman är deprimerad under graviditeten kan 
de stresshormoner som då frigörs påverka spädbarnets hjärna. Ett 
exempel är att det limbiska systemet påverkas negativt och får kon-
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sekvenser för barnets temperament samt dess uppmärksamhets- och 
 inlärnings förmåga.198 

Hjärnan utvecklas som mest i slutet av graviditeten och under bar-
nets första två åU��*UXQGVWUXNWXUHQ�¿QQV�YLG�Iödseln men den fort-
satta utformningen av hjärnan sker därefter. Barnet föds med långt 
ÀHU�KMärnceller än vad som kommer att användas. Ungefär hälften av 
de hjärnceller som inte används kommer att dö medan de hjärnceller 
som används mycket kommer bilda specialiserade nervkretsar som 
blir allt starkare ju mer de aktiveras. Först vid drygt tjugo års ålder 
är hjärnan helt färdigutvecklad.199 Hur hjärnan utvecklas hänger 
samman med hur barnet tas om hand av sina föräldrar, eller andra 
omvårdnads personer, och vad barnet är med om för händelser tillsam-
mans med dem. 

Det autonoma nervsystemet

Det är en myt att spädbarn och småbarn inte blir påverkade av våld i 
nära relationer. Tvärtom är det så att foster, spädbarn och småbarn 
är extra känsliga för stress och trauma eftersom de har så outvecklade 
nervsystem, motoriska system och perceptuella system.200 Det auto-
noma nervsystemet, som består av det sympatiska och parasympatiska 
nervsystemet, är omoget vid födseln och mognar under barnets för-
sta månader. Något förenklat kan man säga att det sympatiska nerv-
systemet styr energikrävande handlingar medan det parasympatiska 
styr över energisparande handlingar som vila och återhämtning. När 
det sympatiska systemet som styr spänningsnivån blir överaktiverat 
blir spädbarnet oroligt och otröstligt. Det parasympatiska systemet 
som lugnar är väldigt omoget vid födseln och är fullt utvecklat först 
vid arton månaders ålder. Därför är barnet beroende av sina föräldrars 
hjälp för att bli lugnad och slappna av samt få hjälp att klara av stress 
och frustration.201 

Den tredelade hjärnan

Den amerikanske hjärnforskaren Paul MacLean utformade teorin om 
att hjärnan är indelad i tre olika nivåer som samverkar. Även om det är 



80 Hur ska vi förstå?

en förenklad bild av hjärnans funktionssätt så är den ändå användbar 
för att på ett enkelt sätt förstå hur hjärnan fungerar vid trauma.202 

Den evolutionärt sett äldsta delen av hjärnan kallas ofta för reptil-
hjärnan. Det är den nedersta delen av hjärnan och den består av hjärn-
stammen och cerebellum. Den har till uppgift att hålla personen vid 
liv, både utifrån att styra alla livsuppehållande funktioner i kroppen 
och i meningen att skydda personen mot utifrån kommande faror. 
Kortfattat fokuserar den på mat, sex och säkerhet. 

Nästa nivå är det limbiska systemet. Den kallas också däggdjurs-
hjärnan eller den emotionella hjärnan. Till den hör bland annat amyg-
dala och hippocampus. På ett förenklat sätt kan man säga att den här 
delen av hjärnan tar hand om processerna som rör känslor, minnen 
och relationer. Däggdjurshjärnan intresserar sig exempelvis för sådant 
som kärlek, vänskap, fysisk närhet, status i relation till andra, glädje, 
ilska och sorg. 

Den översta och evolutionshistoriskt den senast utvecklade delen av 
hjärnan heter neocortex men kan också kallas för människo hjärnan. 
Den delen fokuserar på rationellt tänkande, problemlösning och häm-
mande av socialt opassande impulser så att de i stället blir socialt pas-
sande handlingar. Neocortex kan förenklat sägas ägna sig åt tänkande, 
resonerande och planering. 

De tre delarna av hjärnan har olika språk. Reptilhjärnans språk 
utgår ifrån kroppsupplevelser, exempelvis sådant som rör kall och varm 
hud, muskelspänningar och ont i magen. Däggdjurshjärnans språk är 
kopplat till känslor, och människohjärnans språk är kopplat till ord.203

Det limbiska systemet

Det limbiska systemet, däggdjurshjärnan, har funktioner knutna till 
känslor och minne. Det kan samordna information från yttervärlden 
med hur det känns i den egna kroppen. En teori är att denna nivå i 
hjärnan uppstod hos däggdjur när föräldrarna knöts känslomässigt 
närmare sina ungar som reagerade med anknytningsbeteende när de 
kom ifrån varandra. Det är känslor som motiverar det limbiska syste-
met till handling.204 Känslomässig uppmärksamhet utvecklas utifrån 
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om något upplevs som behagligt eller obehagligt. Detta leder till att 
barnet antingen försöker närma sig eller dra sig undan det som sker. 
Det här påverkar barnets motivation och målinriktning på ett mer 
övergripande plan.205

Amygdala, rädsla och aggressivitet

Amygdala är i funktion redan vid födseln och är inblandad i kontrollen 
av rädsla och aggressivitet. Den spelar en stor roll för känslomässig 
inlärning under barnets första tolv månader. När prefrontala cortex 
utvecklas så övertar den styrningen av det limbiska systemet, men 
amygdala fortsätter att behålla sin vaktfunktion. Den håller ständigt 
utkik efter signaler som kan tolkas som faror och den är inblandad i 
EHWHHQGHQ�VRP�NDPS��À\NW�RFK�DWW�VSHOD�Göd.206 

Amygdala lär sig genom att förknippa olika stimuli med positiva 
eller negativa känslor. Tillsammans med hjärnstammen, som hör till 
reptilhjärnan, styr den över de processer som är kopplade till post-
traumatiskt stressyndrom. ÄYHQ�RP�LQWH�GHQ�HJHQWOLJD�IDUDQ�¿QQV�NYDU�
som amygdala har kopplat ett visst sinnesintryck till så kommer amyg-
dala fortsätta att sända ut rädslosignaler när den upptäcker sådant 
som påminner om den eller de situationer som väckte de ursprung-
liga farosignalerna. Det kan handla om intryck kopplade till ljud, syn 
och lukt. När det händer sätts en rädsloreaktion i gång som neocortex 
inte har möMOLJKHW�DWW�PRGL¿HUD��$P\JGDOD�UHDJHUDU�DOOW�NUDIWLJDUH�Så 
händelser som sker återkommande, exempelvis att bli skrämd av en 
hotfull blick, och till slut kan amygdala bli självaktiverande och upp-
fattar faror även däU�GHW�LQWH�¿QQV�Qågra. Det här är extra känsligt vid 
stressande situationer som kan väcka tidigare inlärd rädsla.207

Hippocampus, minne, inlärning och reglering

Hippocampus ligger nära amygdala och har en viktig roll vad beträ̆DU�
minne och inlärning. Den börjar sin långsamma utveckling när barnet 
är några månader gammal och den utvecklingen pågår fram till puber-
teten. Om amygdala står för känslorna så kan hippocampus sägas stå 
för logik och uppsorteringen av sinnesintrycken. Hippocampus är 
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uppkopplad mot amygdala och mot hjärnans högre delar i neocortex 
och i de nedre delarna i reptilhjärnan. Det gör att hippocampus kan 
reglera aktivitetsnivån i de nedre delarna av hjärnan. Hippocampus 
sammanför information från hjärnans olika delar och kopplar ihop de 
olika sinnesintrycken till sammanhängande minnen.208 

Amygdala och hippocampus påverkar varandra

Amygdala sköter övervakningen och söker tecken på fara och aktive-
rar däULJHQRP�NDPS��RFK�À\NWEHWHHQGHW�HOOHU�DWW�VSHOD�Göd. Den lagrar 
erfarenheter kopplade till deras känslomässiga innehåll. Det vill säga 
om en händelse förknippas med rädsla eller trygghet, välbehag eller 
obehag. Hippocampus lagrar erfarenheter kopplat till tid och rum och 
strukturerar erfarenheterna kopplade till medvetna, logiska och soci-
ala funktioner. Där amygdala lagrar på ett generaliserande sätt delar 
hippocampus upp och försöker skilja ut olika händelser från varandra, 
att se skillnaderna.209

Hippocampus är känslig för stress och trauman. Om den utsätts för 
alltför mycket aktivering av amygdala och sympatiska nerv systemet 
så försämras dess förmåga att skapa begripliga sammanhang. Då 
 minskar möjligheten för hippocampus att fungera dämpande på 
amygdalas rädslosignaler vilket får negativa konsekvenser föU�D̆HNW-
regleringen. Det här kan man se hos barn som tidigt i livet har utsatts 
för traumatiska händelser. De blir sårbara för skrämmande händelser 
och det räcker med väldigt små signaler för att det ska väcka starka och 
skrämmande känslomässiga upplevelser hos barnet.210 

Hur föräldern hjälper barnets hjärna att utvecklas

Hos det lilla barnet är den känslomässiga däggdjurshjärnan och den 
förnuftiga människohjärnan, neocortex, så outvecklade att det är 
reptilhjärnan som styr. Det lilla barnet lugnas av att gungas, vaggas, 
 vyssjas och bli smekt för att det är sådan typ av sensorisk och motorisk 
information som reptilhjärnan hanterar. Genom den typen av omsorg 
och stimulans för det lilla barnet stimuleras vävnadsstukturerna i hjär-
nan vilket också påverkar däggdjurshjärnans och människohjärnans 
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utveckling. Så från början styrs barnet av de lägre delarna och uppåt 
men när barnet blir äldre och de högre delarna i hjärnan utvecklas så 
börjar de högre delarna av hjärnan alltmer att styra de lägre.211

Ett spädbarns hjärna är outvecklad och har ännu inte uppnått för-
mågan att kunna avgöra hur farliga eller skrämmande olika situationer 
egentligen är och är därför väldigt känslig inför väldigt små signaler 
på fara och obehag. När barnet blir skrämt och oroligt har föräldern 
därför en viktig uppgift att hålla sin hjärna lugn och organiserad och 
på så sätt kunna lugna barnets hjärna genom kroppskontakt som att 
gunga, vagga, vyssja, smeka och tala lugnande till barnet.212

Prefrontala cortex, som är en del av människohjärnan, som styr 
över uppmäUNVDPKHW�RFK�NRQFHQWUDWLRQ��D̆HNWUHJOHULQJ��EHGömning 
av situationer och att kunna skjuta upp behovstillfredsställelse. Det är 
under barnets tre första år som prefrontala cortex utvecklas som snab-
bast. Om barnet får god hjälp av sina föräldrar att reglera sina känslor 
och att kunna tänka om sig själv och andra så stimuleras utvecklingen 
av prefrontala cortex.213

Kronisk traumatisering är allvarligare för små barn eftersom det 
stör så mycket i hjärnans utveckling. Störningen påverkar strukturen 
i den tredelade hjärnan på så sätt att i stället för att människohjärnan, 
neocortex, får en möjlighet att styra över reptilhjärnan och däggdjurs-
hjärnan så blir det i stället de två sistnämnda som styr. För ett äldre 
barn eller vuxen vars neocortex har fått utvecklas i fred så blir därför 
inte konsekvenserna lika allvarliga om de traumatiseras.214

Ett barn eller en vuxen som inte är traumatiserad kan mycket 
snabbare lugna ner sig själv i samband med att hon eller han blir 
skrämd eller stressad, till skillnad mot en person som är traumatise-
rad. En person som inte är traumatiserad tål också mer stress och oro 
och har lättare för att kunna lugna sig själv genom att tänka om det 
som  händer, medan det händer. Förenklat kan man säga att människo-
hjärnan har en större förmåga att styra över och därigenom reglera 
reptil- och däggdjurshjärnans aktiviteter. Hos en person som är trau-
matiserad fungerar det på ett annat sätt.
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Vad händer i hjärnan när ett traumatiserat barn blir skrämt?

När det händer något som blir skrämmande för barnet så signalerar 
amygdala att det är fara å färde. Det här sker bortom den medvetna 
kontrollen, alltså innan barnet på ett medvetet säWW�KDU�UHÀHNWHUDW�över 
den möjliga faran. Det första försvarssystemet är kopplat till däggdjurs-
hjärnan och när det systemet blir aktiverat hamnar barnet i ett tillstånd 
av hyperarousal och blir vaksam, alert och oerhört känslig för olika 
intryck som är kopplade till upplevelsen av fara. När kroppen försätts i 
hyperarousal ökar muskelspänningen och hjärtaktiviteten. Det är frå-
gan om aktiva föUVYDUVVWUDWHJLHU�VRP�NDPS��À\NW�HOOHU�DNWLY�IU\V��'HW�
sistnämnda innebär att barnet håller sig helt stilla för att minska risken 
för att den person som utgör faran ska ge sig på och attackera barnet. 

Om amygdala bedömer hotet som ännu farligare aktiveras försvars-
systemet kopplat till reptilhjärnan, och barnet försätts i ett tillstånd av 
hypoarousal. Då förbereder sig reptilhjärnan på att kroppen kan bli 
allvarligt skadad och att den därför måste spara så mycket som möjligt 
på energin. Hjärt- och andningsfrekvens går ner, och smärtstillande 
och avslappnande ämnen utlöses i kroppen. Reptilhjärnan stänger 
tillfälligt ner däggdjurs- och människohjärnan. Under tiden som det 
pågår förlorar hjärnan förmågan att söka efter fara, förmågan att tänka 
och lösa problem går också ner. Kroppen försätts i passivt frysläge, 
antingen på så sätt att barnet blir paralyserat eller genom att barnet 
ger upp och upphör att göra aktivt motstånd mot den som utsätter 
 barnet för fara.215

Barnet kan dissociera vid både hyper- och hypoarousal. Det kan 
vara så att barnet får ett så kraftfullt raseriutbrott att det är okontakt-
bart när det sker. Barn som dissocierar i samband med hypoarousal, 
det vill säga när reptilhjärnan styr, kan bli som paralyserade. Då kan 
barnet inte känna och inte tänka och det kan för barnet kännas som att 
det lämnar sin egen kropp.216

Det är som att den traumatiska händelsen fortfarande pågår

När minnen lagras bildar de neurala nätverk och när ett minne påmin-
ner om ett annat så kopplas upplevelserna av de minnena ihop. Lik-
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heterna som kopplar samman dem kan vara knutna till gemensamma 
platser, ljud, synintryck, känslor och tankar. Det gör att när man är i en 
ny situation kan en enda detalj i det som sker fungera som en trigger 
VRP�DNWLYHUDU�ÀHUD�DQGUD�PLQQHQ�RFK�GH�Nänslor och reaktioner som 
är kopplade till dem.217

Det traumatiserade barnet fortsätter att leva livet som att den trau-
matiserande händelsen, eller händelserna, fortfarande pågår. Det är 
som att kroppen fortsätter att reagera och larma inför skrämmande 
händelser på liknande sätt som det blev vid den händelse eller de hän-
delser som blev traumatiserande. Även om inte barnets minnen av 
händelserna är medvetna så tar de sig uttryck i barnens lek, beteenden 
och olika psykosomatiska uttryck som på olika sätt signalerar om bar-
nets kamp med sin oro och röriga känslor.218 

När barnet har dissocierat har hon eller han inget medvetet minne 
av vad det var som häQGH��0HQ�PLQQHQD�NRPPHU�WLOOEDND�JHQRP�ÀDVK�
backs, som kan triggas i gång av något som påminner barnet om den 
ursprungliga händelsen. Det kan vara något som händer i barnets 
omgivning men det kan också räcka med en tanke eller känsla som 
påminner barnet om det som skedde för att barnet ska hamna tillbaka 
i det tillstånd av hypo- eller hyperarousal som det befann sig i då det 
hände. Det blir som att nutid och dåtid blandas samman.219

Hjärnan hos det traumatiserade barnet är inställd på att i första 
hand reagera på sådant som kan hota överlevnaden. För ett barn som 
är med om händelser som hotar och skrämmer kommer utvecklingen 
av de delar i hjärnan som är kopplade till detta att utvecklas på bekost-
nad av utvecklingen i det limbiska systemet och cortex. Det leder till 
en tillbakahållen utveckling när det gäller regleringen av känslor och 
impulser. Man kan säga att hjärnan blir programmerad till att rädsla 
och en känsla av hjälplöshet är normaltillståndet.220 

Om barnet har den här överkänsligheten för olika varningssignaler 
kan det i förlängningen leda till att hon eller han vill ha allt mindre 
kontakt med sina egna minnen, kroppsupplevelser, tankar och känslor 
som på något sätt kan väcka minnen av de traumatiska händelserna. 
På liknande sätt kan barnet undvika sociala situationer eller platser 
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som väcker traumatiska minnen. Det här kan utvecklas till ett fobiskt 
beteende där barnet strävar efter att undvika känslor.221

Pappans föräldraskap och relation till barnet
Pappans känsla av att äga mamman och barnen

Många våldsamma män utgår ifrån att de ska vara i centrum för sin part-
ners uppmärksamhet. En graviditet kan då bli en källa till svartsjuka hos 
den blivande pappan. Han kan fortsätta att kräva att hans partner ska 
vara uppmärksam på och tillgodose hans behov, medan han själv inte är 
beredd att öka sin egen arbetsinsats för att understödja henne. Många 
våldsamma män ser det också som att de har en given rätt till att kvin-
norna ska vara sexuellt tillgängliga när männen vill det.222 

Den våldsamma pappan kan se sina barn och sin partner mer som 
sina ägodelar än som självständiga individer. Han kan också vara själv-
centrerad och ha en känsla av att han har en självklar rätt att bestämma 
över dem. Han kan äYHQ�VH�GHW�VRP�DWW�EDUQHQ�¿QQV�WLOO�Iör honom, att 
de ska anpassa sig till honom och uppfylla hans behov. Han kan också 
förvänta sig uppskattning och social aktning av personer i hans omgiv-
ning bara av den anledningen att han är pappa, utan att han för den 
sakens skull ska behöva låta sina egna behov och intressen stå tillbaka 
för barnens skull.223

Den våldsamma pappans föräldrastil

Den våldsamma pappan är många gånger auktoritär och rigid i sitt 
sätt att bemöta barnet. Han har en kontrollerande föräldrastil, använ-
der sig av skarpa tillsägelser och fysisk disciplin, är påträngande och 
inkonsekvent. Den våldsamma pappan tillbringar inte så mycket tid 
tillsammans med sitt barn, men när han tar sig tid så förväntar han 
sig att barnet omedelbart ska göra sig tillgängligt för honom. Han är 
inte så förklarande, resonerande och berömmande i mötet med  barnet 
jämfört med pappor som inte är våldsamma.224 När andra vuxna är 
med så kan den våldsamma pappan ofta vara duktig på att bete sig på 
ett sätt som indikerar att han är uppmärksam, omtänksam och ger sitt 
barn god omsorg.225
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Han förväntar sig att de övriga i familjen ska lyda och är motvillig 
till att ändra sig om han en gång har beslutat sig för något. För barnets 
del blir det för det mesta omöjligt att få�XWU\PPH�DWW�YDUD�L�NRQÀLNW�
med pappan och få tänja på gränserna som en del i hennes eller hans 
utveckling.226

Den våldsamma pappan ställer ofta alldeles för höga krav på barnet 
i relation till dess ålder. Det kan vara så att han förväntar sig att barnet 
ska bete sig som en liten vuxen och inte vara till besvär. Om barnet inte 
klarar av detta så kan han anse att det ger honom räWW�DWW�EHVWUD̆D�EDU-
net.227 På grund av hans självcentrering och starka vilja att barnet alltid 
ska anpassa sig till honom är det sällan möjligt att han ska kunna tänka 
på sitt barn utifrån att barnet är en egen individ med egna tankar och 
känslor, och pappan har ofta svårt att leva sig in i hur barnet uppfattar 
hans hot och våldsamhet.228 

Pappan använder sig av barnet för att skada mamman

Pappan kan hota mamman med att skada barnet för att få henne att 
göra som han vill.229 Men han kan även försöka skada mamman genom 
att på olika sätt behandla barnet illa. Till exempel kan han ha sönder 
barnets favoritleksak och göra illa eller till och med döda barnets hus-
djur. Han kan också se till att barnet inte kan komma i väg till viktiga 
händelser som barnet har sett fram emot, till exempel en nära väns 
kalas eller en släktträ̆�

Andra vägar att komma åt mamman är att utsätta barnet för  farliga 
saker och hindra henne från att ingripa, exempelvis köra bilen i skräm-
mande hög hastighet när barnet och mamman är med. Pappan kan 
också hota mamman med att han ska skada barnet eller se till att han 
får ensam vårdnad om barnet, som ett sätt att få mamman att göra som 
han vill.

Även efter att föräldrarna har separerat kan pappan använda sig av 
barnet som ett sätt att skada mamman. Bland annat kan han säga till 
barnet att det är mamman som bär ansvaret för att de inte längre lever 
tillsammans, i stället för att säga att de inte längre lever tillsammans 
på grund av att pappan har varit hotfull och våldsam. På så sätt kan 
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pappan få barnet att tro att det är mammans fel att de inte längre lever 
tillsammans. Pappan kan också övervaka mamman på distans genom 
att få barnet att berätta vad mamman gör och hur hon har det. Han 
kan också använda barnet som budbärare och låta barnet framföra 
antingen förtäckta eller öppna hot till mamman.230

Pappans strategier för att underminera  
mammans föräldraförmåga

Den våldsamma pappan hindrar ofta mamman från att skapa struktur 
och att lära ut ansvarstagande till barnen. Här följer ett exempel på hur 
det kan gå till:

Det är lördag eftermiddag och mamman säger åt barnen att de ska 
göra sina städområden som det är bestämt sedan tidigare. Barnen går 
motvilligt med på att sätta i gång när plötsligt pappan går emellan och 
säger att storebror inte behöver vara med och städa för att han och 
pappa ska träna fotboll inför morgondagens match. Lillebror och stora-
syster tycker att det är orättvist och börjar protestera. Mamman för-
söker hålla fast vid att alla barnen ska göra sitt och att det inte tar så 
lång tid om alla hjälps åt. Pappan säger med bestämd röst till henne att 
hon inte ska vara så sträng och tråkig och så går han iväg med sonen. 
Lillebror och storasyster går ihop och säger till mamman att då tänker 
inte de  heller göra något. Mamman känner att hon inte får igenom sin 
vilja och barnen är precis på väg att gå därifrån. Pappan kommer av en 
händelse in då, frågar vad som händer och säger på skarpen till barnen 
att de ska städa sina områden. Sedan går han ut. Barnen börjar städa 
lite grann men när mamman vänder ryggen till springer de också ut 
för att titta på när pappan och storebror spelar fotboll. Mamman blir 
ensam kvar och städar färdigt för hon vet hur arg pappan kommer bli 
om det inte är städat till kvällen. 

I det här exemplet kan man se hur pappan överprövar mammans 
beslut inför barnen. Hennes beslut går ut på att hålla strukturen, städ-
ningen och ansvaret, att alla ska göra sin del som det är bestämt. När 
två av barnen utmanar henne så kliver han in och står för disciplinen. 
Men när han sedan är borta och bara mamman är kvar så lämnar bar-
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nen sina uppgifter till henne. Barnen har lärt sig att pappan är högst i 
rang medan mamman är på andra plats och att de utan större risk kan 
utmana henne.231

Pappan kan också göra andra saker än att ifrågasätta och överpröva 
mammans beslut inför barnen. Han kan till exempel förlöjliga och 
kränka henne inför barnen och säga att de inte behöver lyssna till 
henne för att hon är en dålig förälder. På så sätt blir det till slut bara 
pappans styrka och auktoritet som garanterar ordningen i familjen.232

Pappan kan skapa splittring mellan barnen och mamman

2P�SDSSDQ�KDU�ÀHUD� EDUQ�är det inte ovanligt att han favoriserar 
något av dem vilket kan leda till splittring och rivalitet i syskongrup-
pen. Ett annat sätt att skapa osäkerhet och splittring är att han i för-
troende påstår att de olika familjemedlemmarna har sagt olika saker 
om varandra som inte är sanna. En del pappor låter något av barnen 
bli en syndabock för det som är besvärligt i familjen. Med tiden kan 
även  syskonen och mamman dras in i det tänkandet. På så vis  riktas 
fokus bort från pappans våldsamma och hotfulla beteende till det 
barn som är syndabocken. Om familjen av någon anledning har kon-
takt med barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten så kan det 
även i kontakten där vara fokus på att det är något av barnen som 
är  problemet.233

Risk att pappan utövar fysiskt våld både  
mot mamman och mot barnet

Risken för att pappan ska utsätta barnet för fysiskt våld ökar i relation 
till hur allvarligt och frekvent hans våld mot mamman är.234�'HW�¿QQV�
olika undersökningar som visar på att mellan 30 och 60 procent av 
 pappor som utövar fysiskt våld mot mammor även utövar fysiskt våld 
mot sitt barn. Den brittiska forskaren Lynne Harne skriver också att 
den våldsamma pappans sätt att vara mot mamman inte kan frikopp-
las från hur han kan förväntas agera som förälder mot sitt barn.235 
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Pappan som begår sexuella övergrepp emot sitt barn

En pappa som planerar att begå sexuella övergrepp emot sitt barn kan 
behandla sitt barn som en nära förtrogen och exempelvis prata med 
sitt barn om att mamman inte förstår honom och inte vill vara med 
honom och att han därför känner sig ensam. Barnet kan också få pre-
senter, och om barnet har syskon kan det bli favoriserat av pappan och 
isolerat gentemot de andra syskonen. Barnets motstånd mot pappan 
kan han möta med att hota och skrämma barnet. Om barnet har varit 
med näU�KDQ�KDU�NQX̆DW��VODJLW�HOOHU�KRWDW�PDPPDQ�Vå ökar det på 
barnets rädsla än mer och begränsar därigenom vilka sätt som barnet 
vågar göra motstånd på.

Efter det sexuella övergreppet kan pappan säga att det var barnets 
fel att det hände, eller att båda har ansvar för vad som hände eftersom 
barnet lockade honom till att göra det. Han kan också komma med hot 
med syfte att barnet inte ska berätta för någon och om barnet skulle 
anklaga honom för att ha begått sexuella övergrepp så kan han bemöta 
det med att barnet ljuger, eller att barnet är argt på pappan och att 
anklagelsen bara är ett sätt för barnet att ge tillbaka.236 

Olika sätt för pappan att försvara sitt beteende

Pappan kan ha olika strategier för att förklara eller bortförklara sitt 
användande av våld och hot om våld. Han kan till exempel förneka 
att han var våldsam genom att säga att han bara var irriterad eller att 
han är en känslomänniska som reagerar kraftfullt. Han kan även för-
minska våldet genom att säga att det händer väldigt sällan eller att det 
inte är så allvarligt eller att både han och mamman var våldsamma 
mot varandra. Han kan också använda sig av ursäkter för att komma 
ifrån ansvaret, säga att han har svårt att styra över sina känslor eller att 
han bara är våldsam när han är alkoholpåverkad.237 Men om pappans 
alkoholintag ökar hans våldsanvändning så är det fortfarande han själv 
som väljer att dricka eller inte.238

Lundy Bancroft och Jay G. Silverman har arbetat med behandling 
av våldsamma män i många år. De menar att männens användande av 
våld snarare är en attitydfråga än kopplat till svag impulskontroll eller 
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aggressionssvårigheter. Det är till exempel sällan så att pappor som 
är våldsamma i nära relationer förlorar sina arbeten på grund av att 
de blir arga och våldsamma på sin arbetsplats. Våldsamma män kan 
också visa upp god förmåga att snabbt lugna ner sig om exempelvis 
polisen kommer till hemmet i samband med att han misshandlar bar-
nets mamma.239 Psykologerna Renata Vaselle-Augenstein och Annette 
Ehrlich betonar våldsutövarens eget ansvar. Den våldsutövande har 
alltid ansvaret för valet av sina handlingar oavsett egna barndomsupp-
levelser av våld och missbruk, psykisk ohälsa i vuxen ålder, eget miss-
bruk eller andra belastande livsomständigheter.240

Mammans föräldraskap och relation till barnet
Pappans våld underminerar mammans föräldraförmåga  
och auktoritet 

Pappans våld mot mamman skadar relationen mellan henne och bar-
net. När pappan förolämpar och kränker henne inför barnet så skadar 
det både hennes självrespekt och hennes möjlighet att kunna ha kvar 
den föräldraauktoritet inför barnet som är nödvändig för att hon på ett 
självsäkert sätt ska kunna ta hand om och uppfostra barnet.241 Några 
vanliga konsekvenser av att han utsätter henne för såväl  psykiskt som 
fysiskt våld är att hon får sänkt självförtroende, sömnsvårigheter, mar-
dröPPDU�RFK�RIULYLOOLJD�PLQQHVELOGHU��ÀDVKEDFNV��IUån det våld som 
han utsatt henne för, samt att hon blir orolig och deprimerad. Hon får 
lättare för att bli ledsen eller arg.242 Pappan kan se till att mamman blir 
socialt isolerad i relation till släkt, vänner och arbetskamrater, vilket 
försvagar hennes position ännu mer.243

Om pappan ofta kritiserar och ifrågasätter mammans beslut eller 
uppfostringsstil kan hennes föräldrastil börja präglas av försiktighet 
och obeslutsamhet. Hans underminerande av hennes föräldraauktori-
tet ihop med att hon är trött och därför lättirriterad gör att hon lättare 
blir arg på barnet.244 När pappan behandlar mamman respektlöst och 
nedvärderande, slåU�RFK�NQX̆DU�KHQQH�RFK�NDQVNH�Yåldtar henne inför 
barnen så visar han barnen att mammans fysiska och psykiska grän-
ser inte behöver respekteras.245 Mamman kan plågas av skuldkäns-
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lor över att inte ha kunnat skydda barnet från det våld som  pappan 
har utsatt henne och barnet för. Det kan leda till att hon försöker 
överkompensera hans stränga och kontrollerande beteende genom att 
själv inte ställa krav och sätta gränser.246

När mamman är hotfull och våldsam mot barnet

Mamman kan vara våOGVDP�PRW�EDUQHQ�DY�ÀHUD�VNäl. Hon kan ha fått 
barn mot sin vilja genom att mannen har övertalat eller tvingat henne 
till det. Detta leder till ett påtvingat föräldraskap som gör att mamman 
får ambivalenta känslor inför sitt barn vilket påverkar deras relation. 
En annan försvårande faktor kan vara att mannen har förväntat sig att 
mamman ska ägna sig åt honom lika mycket som tidigare trots barnet. 
Pappan kan bli svartsjuk och irriterad på barnet och tycka att mamman 
ägnar sig för mycket åt barnet. Det gör det svårare för mamman och bar-
net att på ett lustfyllt sätt få ägna sig åt varandra i gemensam lek och 
i mammans omsorg om barnet. Oro och vaksamhet gentemot pappan 
stör också relationen mellan  mamman och barnet.

Både under småbarnstiden och senare kan mamman på grund av 
mannens våld vara känslomässigt utmattad. Hon har ingen energi över 
och det blir då barnet som hon riktar sin frustration emot. Det kan 
också vara så att barnet har svårigheter, som en konsekvens av man-
nens våld, som gör det svårt för mamman att ta hand om barnet. Det 
kan handla om att barnet är impulsivt, oroligt, aggressivt, lättstört och 
svårt att lugna och trösta. Pappan kan också se till att barnet kallar 
mamman för fula ord, att barnet sätter sig upp emot hennes vilja, hotar 
mamman eller är fysiskt våldsam emot henne.247

Relationen mellan mamman och barnet tar skada av våldet

Många mammor som blir utsatta för våld av pappan blir deprimerade, 
vilket påverkar relationen till barnet och gör det svårare för barnet att 
utveckla en trygg anknytning till mamman. Pappans våld kan också 
göra att mamman blir så stressad att det minskar hennes förmåga 
att vara känslomässigt tillgänglig för sitt barn och därigenom får det 
svårare att uppmärksamma och tillgodose barnets behov. Mamman 
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kan också försöka få barnet att vara tyst och inte vara så krävande 
för att därigenom ge pappan färre anledningar till att bli irriterad 
och  våldsam.248

Det är inte ovanligt att pappan hindrar mamman från att ge fysisk 
närhet och tröst när barnet är ledset eller skrämt. Pappan kan också 
känna sig kritiserad av mamman om hon tröstar eller skyddar barnet 
efter att han har skrämt eller slagit barnet. Pappan kan även störa henne 
och barnet vid amningen, så att det inte blir en situation där mamman 
och barnet får tillfälle att ha det skönt och lugnt tillsammans.249 

Under barnets fortsatta uppväxt kan mamman behöva ägna mycket 
tid och kraft till att se till att pappan inte ska bli irriterad, hotfull eller 
våldsam. Det kan ta så mycket tid att det blir väldigt lite över för att 
leka, busa och ha det mysigt tillsammans med sitt lilla barn såväl som 
med sin stora tonåring. I stället måste hon fokusera på hur hon ska 
agera för att skydda sig själv och barnet mot pappan.250

Om mamman är traumatiserad

En mamma kan vara traumatiserad som en konsekvens av det våld som 
pappan har utsatt henne föU��'HW�NDQ�OHGD�WLOO�ÀHUD�DOOYDUOLJD�VYårighe-
ter. Det försämrar hennes koncentrations-, minnes- och planeringsför-
måga. Hon kan vara orolig och lättskrämd. Hon kan drabbas av ofrivil-
liga minnesbilder som gör att hon genom minspel och blickar framstår 
som frånvarande eller skrämd för barnet. Det gör att barnets anknyt-
ningssystem aktiveras eftersom det av barnet tolkas som att något 
farligt händer. Det gör att barnet vill vara nära mamman, särskilt om 
mamman inte förstår hur barnet påverkas och därför inte  lugnar och 
tröstar barnet utan till exempel går i väg och säger åt barnet att se på 
¿OP�HOOHU�Jå till sitt rum. Det kan pågå under tiden som de lever tillsam-
mans med pappan och våldet pågår, men äYHQ�HIWHU�DWW�GH�KDU�À\WWDW�
från pappan kan den här oron hos barnet ligga kvar lång tid.251

När barnet tycker att mamman sviker

Barnet kan uppleva mamman som svag och bli arg på mamman för att 
hon inte säger ifrån och gör motståQG�HOOHU�VHU�WLOO�DWW�À\WWD�L�Yäg med 
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barnet bort från pappan. Men om mamman tar ställning emot det som 
pappan vill att hon ska göra och om det leder till att han gör henne illa 
så kan det bli så att barnet blir argt på mamman för att hon gjorde mot-
stånd och inte bara lydde pappan.252 

Olika typer av motstånd mot pappans våld

Trots pappans olika sätt att försvåra relationen mellan mamman och 
barnen så�¿QQV�GHW�Pånga mammor och barn som kan fortsätta att ha 
kvar en god relation trots det som de utsätts för av pappan. Både mam-
man och barnen kan på olika sätt göra motstånd emot pappans hand-
lingar. Det kan handla om att barnen och mamman fortsätter att upp-
rätthålla starka och stödjande relationer till varandra i stället för att bli 
splittrade och inte börjar lägga skulden på sig själva eller varandra för 
det dåliga som sker. Bara det att hålla kvar vid sina egna värderingar 
och tankar och därigenom upprätthålla en känsla av självrespekt är en 
stark motståndshandling.253

Våldet mot mamman fortsätter även efter separationen

Om mamman och pappan separerar är det vanligt att våldet ändå fort-
sätter. Mannen kan ägna sig åt rättstvister med mamman om vårdnad, 
boende och umgänge som ett sätt att fortsätta trakassera och ha kon-
troll över henne. Det är processer som kostar mycket ekonomiskt men 
också psykologiskt eftersom det sätter i gång mycket oro hos mam-
man. Vid överlämningarna av barnet vid umgängen kan pappan hota 
och vara våldsam, både mot mamman och mot barnet.254

Våldets konsekvenser för barnet 
Känslor och tankar hos barnet om pappans våldsamhet

Det är vanligt att barnet tänker att våldet som pappan utövar måste 
hållas hemligt. Det kan handla om oro hos barnet för vad som ska 
hända om det berättar för någon utanför familjen. Barnet kan känna 
rädsla för att inte bli trott på eller inte få någon hjälp om han eller hon 
berättar för någon utanför familjen. Men barnet känner ofta rädsla för 
vad som skulle hända om pappan får veta att barnet har berättat. Bar-
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”Vid överlämningarna av barnet 

vid umgängen kan pappan  

hota och vara våldsam, både mot 

mamman och mot barnet.”
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net kan också låta bli att berätta för att hon eller han skäms och tycker 
att det skulle vara pinsamt att berätta.255 

Små barn misstolkar ofta varför våldet sker

Små barn misstolkar ofta anledningen till att skrämmande händel-
ser uppstår. Barnet lägger ofta skulden på sig själv när föräldrarna är 
arga eller om det uppstår våldsamma situationer mellan föräldrarna. 
Det kan leda till känslomäVVLJD�NRQÀLNWHU�KRV�EDUQHW�NRSSODW�WLOO�DWW�
barnet lägger skulden på sig själv samt drivs av motstridiga krafter i 
sin önskan att vara nära sina föräldrar samtidigt som barnet känner 
rädsla för dem. De häU�LQUH�NRQÀLNWHUQD�NDQ�WD�VLJ�XWWU\FN�L�XWåtriktade 
svårigheter som aggressivitet och trots eller inåtvända svårigheter som 
överdriven rädsla och tillbakadragenhet. Det kan också bli så att bar-
nen på ett brådmoget sätt lär sig att skydda sig själva på olika sätt när 
de inte kan lita till att deras föräldrar kommer göra det.256 

Ju yngre barnet är, desto svårare har det för att se att det är pappas 
våldshandlingar som är fel. Det är vanligare att barnet tänker att det är 
något fel på henne eller honom själv.257

Barnets relation till pappan

Barnets relation till pappan blir negativt påverkad om pappan är hotfull 
och våldsam emot mamman. Pappan behöver inte vara fysiskt våldsam 
särskilt många gånger föU�DWW�GHW�VND�¿QQDV�VRP�HWW�ODWHQW�KRW�KRV�EDU-
net.258 Pappans ombytlighet och oförutsägbarhet i sin relation till barnet 
gör också att barnet blir osäkert på hur pappan ska agera i olika situa-
tioner. Något som bidrar till att barnet känner rädsla för sin pappa.259

Barn kan se på sin våldsamma pappa som antingen bra eller dålig 
men de har ofta svårt att på ett mer integrerat sätt hålla de båda pers-
pektiven samtidigt. I stället blir det en pendling mellan ytterligheter 
som bra eller dålig, god eller ond.260 Den våldsamme pappan kan vara 
upphov till förvirring hos barnet eftersom han kan göra att barnet blir 
besviket, skrämt och argt, samtidigt som det kan vara så att de gör 
roliga saker ihop. Det här kan leda till att barnet både kan ha fantasier 
om att slå tillbaka och längta efter känslomässig närhet till pappa.261 
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Som tonåring kan barnet börja skämmas över sin pappa och förlora 
respekten för honom på grund av det han har gjort.262�'HW�¿QQV�EDUQ�
som vill ha kontakt med sin pappa trots att han har utövat våld och 
GHW�¿QQV�GH�EDUQ�VRP�LQWH�YLOO�KD�Qågon kontakt alls med sin pappa på 
grund av att han har varit hotfull och våldsam. Barnet kan uppleva det 
VRP�DWW�GHW�LQWH�¿QQV�Qågra känslomässiga band till pappan, att deras 
relation mest präglas av rädsla och kontroll.263

Rädslor hos barnet före och efter föräldrarnas separation

Under tiden barnet lever tillsammans med båda sina föräldrar kan 
GHW�¿QQDV�ÀHUD�ROLND�VDNHU�VRP�RURDU�EDUQHW��2UR�Iör att mamman ska 
skadas eller till och med dödas. Att något ska hända när barnet inte 
är hemma. Barnet kan också vara oroligt för att pappan ska göra illa 
barnet själv eller något av syskonen. För barnet kan relationen till ett 
husdjur bli väldigt stark och därför kan barnet bli oroligt för att det 
ska bli  skadat av pappan. Barnet kan känna rädsla föU�DWW�EOL�VWUD̆DW�DY�
pappan om det berättar för någon om vad pappan gör. Men barnet kan 
också känna rädsla för vad som kan hända om exempelvis socialtjäns-
ten får veta vad som häQGHU��(Q�RUR�NDQ�¿QQDV�Iör att behöva lämna 
hemmet och att tappa kontakten med kompisar och behöva börja i en 
annan skola.264

2P�PDPPDQ�KDU�À\WW�PHG�EDUQHW�WLOO�HWW�VN\GGDW�ERHQGH�Vå�¿QQV�
det fortfarande många saker som barnet kan oroa sig för. Barnet kan 
vara oroligt för att pappan ska hitta dem och att något ska hända med 
DOOD�VDNHU�HOOHU�KXVGMXUHW�VRP�¿QQV�NYDU�L�KHPPHW�KRV�SDSSDQ��%DU-
net kan också oroa sig för ekonomin utifrån att mammna inte har lika 
mycket pengar som pappan. Det här gäller även efter det att barnet 
RFK�PDPPDQ�KDU�À\WWDW�WLOO�HWW�Q\WW�HJHW�ERHQGH�265 Om barnet inte vill 
trä̆D�SDSSDQ�PHQ�GHW�är bestämt att barnet ska göra det så kan det 
oroa sig inför att vara hos pappan. Det kan vara oro för att pappan 
ska bli arg och hotfull men också att pappan ska komma med jobbiga 
frågor om hur det är hemma hos mamman. Om pappan inte vet var 
barnet bor så kan barnet gruva sig för att pappa ska försöka få barnet 
att berätta det för honom.
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Barnet blir lämnat ensamt med svårhanterliga känslor

Under tiden som pappan är hotfull eller våldsam mot mamman och 
hon är livrädd så är barnet lämnat åt sig själv och sina känslor. Efter att 
pappan har misshandlat mamman så kan hon själv bli fysiskt skadad 
men också chockad och känslomässigt upptagen av det som har hänt. 
Det kan också bli så att hon ägnar honom mer tid och uppmärksamhet, 
som ett sätt att minska risken för att det ska hända igen. Barnet blir då 
känslomässigt övergivet av båda föräldrarna.266 

Pappans våld får konsekvenser för barnets psykiska utveckling

Pappan kan göra sig lustig på barnets bekostnad eller ställa alldeles för 
stora krav på vad barnet ska klara av. Det kan handla om att pappan 
ställer för stora krav på barnet vid läxläsning när barnet går i skolan 
eller att pappan förlöjligar barnet i förskoleåldern när barnet säger 
saker på fel sätt. Utöver att det i stunden blir obehagligt för barnet kan 
det också få mer långtgående konsekvenser för barnets utveckling på så 
sätt att barnet blir ängsligt för att göra fel och att barnet tystnar och drar 
sig undan för att minska risken för att något obehagligt ska hända.267 

Ett barn som växer upp med en hotfull och våldsam förälder måste 
ägna väldigt mycket tid åt att läsa av signaler hos föräldern som kan 
indikera att föräldern ska göra något som kan bli skrämmande eller 
farligt för barnet eller någon annan i familjen. Det här leder till en 
känslighet för andras mentala stämningslägen men det sker på bekost-
nad av att barnet får hjälp med att uppmärksamma sina egna behov 
och förstå sina egna känslor. Det här leder till en svårighet att se sina 
behov, något som kan hålla i sig upp i vuxen ålder.268

Konsekvenser för relationen mellan barnet och mamman
Barnet tar intryck av hur pappan behandlar mamman

Genom att behandla mamman illa, slå�RFK�NQX̆D�KHQQH��NDOOD�KHQQH�Iör 
fula ord och bete sig hånfullt mot henne signalerar pappan till barnen 
att det är tillåtet att bete sig så mot deras mamma. Det är inte ovanligt 
att tonåringar tar efter pappans stil och slåU��NQX̆DU�RFK�KRWDU�PDP-
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man. Pappan kan på olika sätt rättfärdiga sitt beteende mot mamman 
genom att säga att det är hennes fel, att det är hon som får honom att 
göra det. Han kan också säga att mamman tjatade för mycket, provoce-
rade honom eller inte gjorde som han sa till henne att hon skulle göra. 
Även det är något som barnen kan ta efter och själva använda som ett 
sätt att rättfärdiga sina egna beteenden när de behandlar mamman illa. 
Barnen kan också få bekräftat att den som är starkast vinner. Att pappan 
är starkast är en tanke som också kan bli förstärkt hos barnen om det 
är så att pappans våld inte leder till några konsekvenser i domstolen.269 

Aggressivitet emot mamman

Det är sällan som barnet vågar rikta sin irritation och ilska mot den 
våldsamma pappan. I stället riktar barnet det mot mamman.270  Barnet 
kan ta efter det kontrollerande och hotfulla beteende som det har sett 
pappan utsätta mamman för och det kan agera på det sättet mot såväl 
mamman som syskon eller jämnåriga.271 Även små barn i förskole-
åldern kan vara aggressiva mot sin mamma. Det lilla barnet uppfattar 
mamman som en kraftfull gestalt och barnen tänker sig att om mam-
man bara ville så skulle allt det dåliga och skrämmande upphöra. Men 
eftersom det inte gör det blir barnet argt på mamman.

Barnet kan också ta efter det som barnet har sett att pappan har 
gjort emot mamman. Om mamman har svårt för att skydda sig emot 
barnet och sätta stopp för barnets slag eller nedvärderande ord så lär 
sig barnet att aggressivitet lönar sig. Det kan också handla om att det 
är skrämmande för barnet att kännas vid sin egen rädsla och känsla av 
hjälplöshet och då ger aggressiviteten en känsla av styrka och kontroll 
i stället. Det kan också handla om att barnet misstolkar andras signa-
ler, däribland mammans, och tolkar hennes ord och handlingar som 
¿HQWOLJW�LQVWällda, och att barnet då ser attack som bästa försvar.272

När barnet tar hand om mamman

Aggressivitet från barn gentemot mamman är det som väcker mest oro 
och som är den vanligaste motivationen till att mamman tycker att bar-
nen behöver hjälp. Många barn är mycket uppmärksamma på hur deras 
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mamma mår och om de är oroliga för henne vill de inte gärna släppa 
henne ur sikte. Många barn tar hand om och tröstar mamman när hon 
är ledsen. Det kan mammor se som uttryck för att barnen är snälla och 
älskar sin mamma, snarare än att se det som en konsekvens av pappans 
eller styvpappans våld, och som barnet behöver hjälp med.273

Det kan vara fråga om att barnet har utvecklat ett kontrollerande 
relationsmönster, i det här fallet tvångsmässigt omvårdande, och att 
barnet håller tillbaka sina egna behov och i stället tar hand om mam-
man för att försäkra sig om att ha kvar närheten till henne. Särskilt 
äldre barn kan hamna i den rollen att de blir den person som mamma 
vänder sig till för att få stöd och förståelse.274

Skyddande faktorer för barnet och relationen med mamman

En skyddande faktor är om mamman trots att pappan försöker under-
minera hennes föräldraförmåga kan hålla kvar sin position som snäll 
och tillåtande men samtidigt vara tydlig i relation till barnet att det är 
hon som bestämmer. Andra skyddande faktorer är att mamman och 
barnen har goda och stödjande relationer utanför familjen och att de 
får gott stöd av olika myndighetsinstanser som rättsväsendet, social-
tjänsten, familjerätten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Om mamman och barnen har en stödjande och nära kontakt med 
varandra så kan pappan förklara det med att de har gått ihop med var-
andra mot honom snarare än att det är hans sätt att agera som gör att 
han inte har någon nära kontakt med dem. Det här kan användas emot 
barnen och mamman genom att pappan kan påstå att hon har vänt 
barnen emot honom. En uppfattning som också kan delas av familje-
rätt och domstol i tvister om vårdnad, umgänge och boende.275 

Om barnet hellre vill vara med mamman än med pappan

Barnet har många gånger en i huvudsak god relation till sin mamma och 
när föräldrarna har separerat kan det bli så att barnet vill bo hos mam-
man och inte trä̆D�SDSSDQ��'HQ�Yåldsamma pappan som ofta lägger 
över ansvaret för sina handlingar på mammann eller barnet kan även i 
det här fallet lägga över skulden på mamma. Han kan säga att hon har 
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vänt barnet emot honom och att det är därför som barnet säger att det 
inte vill trä̆D�KRQRP��'HWWD�L�VWället för att tänka sig att barnet kan ha 
skäl till att inte vilja trä̆D�KRQRP�XWLIUån att han har betett sig exempel-
vis hotfullt, kontrollerande, nedvärderande och fysiskt våldsamt.276 

Det våldsutsatta barnet i skola, i förskola  
och tillsammans med jämnåriga
För många barn och ungdomar är förskolan och skolan den trygga 
platsen i vardagen, med fungerande vardagsrutiner och en verksam-
het som är anpassad för barnet. Där har barnet många av sina sociala 
kontakter med vuxna och jämnåriga. Det är tydligt hur viktigt det är 
att förskolan och skolan fungerar för barn som bor med sin mamma på 
skyddat boende. Skolan och förskolan är viktiga, många gånger är det 
den trygga platsen för barnen.277

Barn i förskoleåldern

Barn som har upplevt våld i nära relationer eller själva blivit utsatta för 
våOG�NDQ�XSSYLVD�ÀHUD�ROLND�VYårigheter som en konsekvens av detta. 
0HQ�ÀHUD�DY�GH�VYårigheter som nämns här kan även vara uttryck för 
andra problem eller utvecklingssvårigheter hos barn än att de lever 
med en våldsam förälder. De kan vara försenade i utvecklingen med 
talet, språket, kognitiva förmågor och att klara sig utan blöja. De kan 
vara hyperaktiva och ha lätt för att bli irriterade och arga eller så kan de 
vara tysta, passiva och dra sig undan från gemensamma aktiviteter och 
lekar. På grund av sömnbrist och mardrömmar kan de vara trötta när 
de är på förskolan. Det kan vara jobbigt för dem med separationer och 
de kan ses som klängiga på vuxna. De kan vara rädda för nya personer 
och nya situationer.278 Barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp 
NDQ�YDUD�¿[HUDGH�YLG�VH[XDOLVHUDGH�OHNDU�PHG�DQGUD�EDUQ�279

Ett barn som har lärt sig att höjda röster kan vara ett tecken på att 
något våldsamt och hotfullt är på väg att hända kan få det svårt med 
jämnåriga, exempelvis i skola och förskola. Om det är stökigt i barn-
gruppen med mycket höjda röster så kan det fungera stressande på 
barnet. Barnet kan också misstolka olika sociala signaler tillsammans 
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med barn och vuxna och tolka andras kroppshållning, tonfall eller 
blickar som att de äU�¿HQWOLJW�LQVWällda och utgör ett hot. Barnet kan 
misstolka när andra skämtar eller har fysisk kontakt med varandra 
och reagera med att bli argt och hotfullt, slåss eller springa därifrån. 
 Barnet kan också reagera med att tystna, bli frånvarande i blicken och 
liksom tappa kontakten med de andra omkring sig. Oavsett vilket så 
kan  barnet uppfattas som skrämmande eller märkligt i andra barns 
ögon, vilket kan leda till att de andra barnen inte vill vara tillsammans 
med det barnet. Detta kan gälla från det att barnet går på förskola till 
dess att han eller hon är en tonåring i gymnasiet.280

Förskolan kan vara ett stöd för barnet

Förskolan kan vara en trygg bas för barnet med fungerande rutiner 
och vuxna som beter sig på ett förutsägbart sätt. DäU�¿QQV�Pöjlighet 
till lugn och ro och lek med andra barn, men även möjlighet att få 
prata med vuxna och bli lyssnad till. Här kan barnet få hjälp att upp-
täcka och uttrycka känslor. På förskolan har personalen för det mesta 
en  förståelse dels för barnets behov av nära och varma relationer 
med andra i en mindre grupp, dels för att barnet kan ha separations-
svårigheter eller svårigheter att avsluta en aktivitet och gå vidare till en 
annan.  Personalen är vuxna som kan ta hand om barnet på ett bra sätt 
och därigenom signalerar till barnet att hon eller han är viktig och värd 
att respekteras.281

Det är även viktigt att man både i förskola och i skola pratar med 
barnen om olika saker som kan hända i livet. Bland annat sådant som 
rör personlig integritet, våld, sex och samlevnad. Barnen ska också få 
lära sig att de har rätt att säga nej och att få sina gränser respekterade.282

Barn i skolåldern

Som en konsekvens av pappans våldsutövande kan barnet få försenad 
talförmåga, dålig språkutveckling och kognitiva svårigheter. Det kan 
även bero på att föräldrarna har ägnat mindre tid åt att leka och sam-
tala med barnet. Ett barn som är oroligt och tillbakadraget får också 
 mindre tid att kommunicera med andra och får därigenom mindre 
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”Det är även viktigt att man  

både i förskola och i skola pratar 

med barnen om olika saker som 

kan hända i livet.”
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övning i att prata och att tänka. Om barnet är oroligt och funderar 
mycket på det som händer hemma så blir det ett hinder för att koncen-
trera sig och lära sig nya saker. Barnet kan också vara oroligt för vad 
som kan hända hemma med mamman eller något syskon och då välja 
att inte gå hem från skolan eller inte alls gå till skolan vilket gör att 
barnet missar  lektioner.283

Barn som är med när pappan slår mamman löper ökad risk för att 
genom modellinlärning själva börja hantera frustrerande situationer 
genom att hota, skräPPDV��NQX̆DV�HOOHU�VOåss. Aggressiva barn använ-
der mindre mängd social information för att tolka sociala situationer 
och de reagerar starkare på sådana signaler som de kan uppfatta som 
¿HQWOLJKHW�RFK�DYYLVDQGH��'H�Kär barnen är ofta känsliga för att andra 
barn börjar bråka med varandra eller att vuxna blir arga. De har lätt 
föU�DWW�WROND�DQGUDV�EHWHHQGHQ�VRP�¿HQWOLJD��'HW�NDQ�EOL�Vå att barnen 
antingen blir aggressiva och utåtagerande eller känner rädsla och drar 
sig undan från situationer som väcker starka känslor.284

En del barn är nedstämda, blyga och försiktiga och drar sig undan. 
Det är lätt hänt att de barnen inte uppmärksammas av skolans per-
sonal och att personalen inte märker att barnet kan vara deprimerat. 
En del barn är ständigt på sin vakt av rädsla för att något hotfullt ska 
kunna hända. De skannar ständigt av sin omgivning och har därför 
svårt att koncentrera sig på sitt skolarbete. En del barn är ständigt 
 oroliga och har svårt att vara lugna och sitta still. De kan också ha svårt 
att hålla tillbaka impulser och klarar till exempel inte av att räcka upp 
handen och vänta på sin tur. Det kan också bli så att de irriterar andra 
barn i klassen genom att försöka få kontakt med dem och inte kunna 
lämna dem i fred när det är meningen att de ska sitta still och  studera. 
Ett barn som har en förälder som det inte går att lita på och som beter 
sig skrämmande kan även fårsvårt att lita på de vuxna i skolan.
'HW�¿QQV�RFNVå barn som reagerar på känslomässigt överväldigande 

situationer genom att stänga ner genom dissociation. Det betyder att 
barnet inte visar några reaktioner på det som blir skrämmande för bar-
net. Barn som dissocierar kan många gånger uppfattas av andra som 
DWW�GH�EH¿QQHU�VLJ�L�VLQ�HJHQ�OLOOD�Yärld, avskilda från de andra.285
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Skolan kan vara ett stöd för barnet

Skolan kan bli en väldigt påfrestande plats att vara på men den kan 
också bli en fristad föU�EDUQHW�JHQRP�DWW�GHW�¿QQV�NRPSLVDU�Gär och 
DQGUD�YX[QD�VRP�EDUQHW�NDQ�KD�JRGD�UHODWLRQHU�PHG��,�VNRODQ�¿QQV�GHW�
ofta tydliga regler och rutiner som barnet kan ha stöd av. Barnet kan 
hålla uppe sin självkänsla om han eller hon har goda kamratkontakter. 
Självförtroendet kan också stärkas om barnet får möjligheter att lyckas 
med sina studier och därigenom känna sig duktigt.286

Kontakt med jämnåriga

En del barn drar sig undan från kompiskontakter av rädsla för att de 
ska få reda på det våld som sker hemma. Det kan vara svårt att ta hem 
kompisar eftersom barnet är osäkert på vad som kan hända. De barn 
VRP�KDU�À\WWDW�ÀHUD�Jånger med sin mamma, som ett sätt att komma 
undan pappan, kan tycka att det blir för påfrestande att söka nya kom-
piskontakter. En del barn kan vara otrygga även i kompisrelationer 
och ha stora behov av att bestämma mycket, exempelvis i leken, som 
ett sätt att skapa en känsla av kontroll. De barnen kan få det svårt att 
behålla sina kompisrelationer.287

Men en del barn kan vara väldigt eftergivna i relation till andra barn, 
vilket gör att de anpassar sig och går med på alla förslag. En del barn 
kan också ha svårt att hantera gränser i leken med andra. En del barn 
kan låta andra kliva in och ta över det som de själva har påbörjat. Medan 
andra barn inte vet hur de frågar om de får vara med och därför kliver 
in i leken utan att först ha sett efter att de andra tycker att det är okej.

Barn som har svåUW�DWW�PHQWDOLVHUD�RFK�UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU�KDU�VYårt 
att förstå sina egna känslor och handlingar. Därigenom får de svårig-
heter med att läsa av andra barns signaler och bakomliggande inten-
tioner till deras handlingar. Det leder många gånger till  missförstånd.
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Skydd, stöd och behandlingsinsatser  
för barnet och mamman
Skydd och stöd

För att upptäcka om ett barn har upplevt våld i nära relationer eller 
själv blivit utsatt för det behöver de vuxna som barnet möter vara 
aktiva och ställa tydliga frågor till barnet. Om barnet ger svar som 
bekräftar att han eller hon är i en utsatt position behöver man också 
bedöma vilken risk det är för barnet att det händer igen och vilket 
skydd barnet behöver. Vid misstankar om våldsutsatthet kan man 
behöva göra en säkerhetsplanering för barnet, exempelvis när frågan 
gäller att barnet ska ha umgänge med den föräOGHU�VRP�GHW�¿QQV�XSS-
gifter om har varit våldsam emot barnet, något som Unizon avråder 
ifråQ�RP�GHW�LQWH�¿QQV�V\QQHUOLJD�VNäl till umgänget. Det är vanligast 
att pappan eller styvpappan är den som utövar våld i nära relationer 
men även mamman kan vara våldsam och hotfull emot barnet eller 
på annat sätt brista i omsorg. Det är viktigt att kartlägga även detta.288

'HW�¿QQV�VWödinsatser som är uppbyggda utifrån vad barn gene-
rellt behöver få hjälp att förstå och hantera upplevelser som är skräm-
mande, förvirrande och potentiellt traumatiserande. Barnet kan 
stärkas genom att få möjlighet att dela sina upplevelser med någon 
annan, få lära sig vad våld är och hur man som barn påverkas av våld 
i nära relationer. Den här typen av stödinsatser kan också hjälpa till 
att minska barnets skuld- och skamkänslor. De här stödinsatserna kan 
genomföras individuellt eller i grupp så att barnet får trä̆D�DQGUD�EDUQ�
som har varit med om liknande händelser.289 

En viktig skyddsfaktor för ett barn som har upplevt eller själv blivit 
direkt utsatt för våld är att ha kontakt med någon vuxen som tror på 
och kan stödja barnet.290 Barnet behöver bli lyssnat till och taget på 
allvar. Det är också bra för barnet att få vara delaktigt i att komma med 
förslag till vad som kan göras för att ändra situationen för barnet.291 
Det är även bra att hjälpa barnet att få syn på vad han eller hon gjorde 
när den vuxne var våldsam. Även om barnets handlingar inte ledde till 
att våldet upphörde så är det bra att uppmärksamma barnet på vad det 
gjorde. Om barnet känner sig nöjd med vad hon eller han gjorde när 
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det skrämmande hände minskar risken för att utveckla posttrauma-
tiskt stressyndrom.292

Andra skyddande faktorer är att ha en så stabil livssituation som 
möjligt, exempelvis var barnet ska bo någonstans och var han eller hon 
ska gå i förskola eller skola och det viktigaste av allt, att vara skyddat 
från fortsatt utsatthet för våld.293 

Det är även viktigt för mamman som har varit utsatt för våld av pap-
pan eller styvpappan att hon får stöd och information om vad våld i 
nära relationer är och hur det påverkar både mamman och barnet och 
deras relation. Det kan många gånger också vara nödvändigt att mam-
man får hjälp efter separationen från pappan för att återupprätta sin 
föräldraauktoritet och även med att hitta sätt att kunna bestämma över 
barnen utan att behöva vara våldsam eller hotfull.294

Behandling

För barn och ungdomar som har utvecklat posttraumatiskt stress-
syndrom och som har olika relationssvårigheter till jämnåriga och 
vuxna, behövs mer än de generella stödinsatserna. Det handlar då 
många gånger om traumabearbetande behandlingsinsatser, som kan 
ske enskilt eller i grupp. Det är vanligt att den våldsutsatta föräldern 
också går i parallella samtal. Behandlingen kan ske antingen enskilt 
eller i grupp.295 Genom att gå i grupp får barnet möjlighet att dela sina 
erfarenheter med andra vilket kan minska känslan av skam och att 
vara ensam och annorlunda.

EftersträvansväUGD�EHKDQGOLQJVH̆HNWHU�Iör barn och ungdomar kan 
vara att upphäva känslan av overklighet, att återupprätta känslan av 
autonomi, att uppnå en öNDG�D̆HNWWROHUDQV�RFK�återupprätta förmågan 
att tänka och leka och uttrycka sig. I gruppbehandling för barn där fri 
lek ingåU�VRP�HQ�GHO�DY�EHKDQGOLQJHQ�¿QQV�Pöjligheter för barnet att 
lära sig nya sätt att vara tillsammans med andra barn. Behandlingen 
kan också handla om att väcka hopp hos barnet om en möjlig positiv 
framtid och att barnets allmänna tillit till vuxenvärlden ska öka. Det är 
också viktigt att förbättra relationen mellan mamma och barn samt att 
mammans föräldraförmåga kan stärkas. 
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'HW�¿QQV�RFNVå behandlingsinsatser som är inriktade på relationen 
mellan barnet och den förälder som har blivit utsatt för våld. Då är 
fokus inställt på att skapa en tryggare och mer utvecklingsbefrämjande 
relation mellan barnet och föräldern och att hjälpa dem att förändra 
sina beteenden i relation till varandra. Det här barn- och föräldra-
terapeutiska arbetet sker med barnet och föräldern tillsammans.296

Våldsprevention

Det är viktigt med både stöd och behandling för kvinnor och barn som 
har blivit utsatta för våld av partnern, pappan eller styvpappan. Även 
behandling för den våldsutövande föräldern är viktigt. Men ännu bättre 
är det ju om han inte alls hade utsatt dem för våld. Män står för den 
absoluta majoriteten av våldet och för att förebygga mäns våld i nära 
relationer krävs att rådande föreställningar om manlighet och kvinn-
lighet ifrågasätts utifrån ett genus- och maktperspektiv. Det är också 
viktigt att det arbetet görs tidigt, redan hos barn och ungdomar.297

Fokus på skydd och stöd för barnet och mamman

Det här kapitlet har berört olika negativa konsekvenser av att som barn 
uppleva eller själv bli direkt utsatt för våld i nära relationer. Men genom 
nya erfarenheter och relationer, skydd, stöd och terapeutisk behandling 
går det att förändra så att det blir bättre för barnet eller tonåringen. Det 
gäller alla de problem som har tagits upp hittills  an  gående mentalise-
ringsförmåJD��D̆HNWUHJOHULQJ�RFK�WUDXPDWLVHULQJ��

Den här boken har dock fokus på stödjande insatser riktade till bar-
net och mamman på det skyddade boendet. Det handlar om att se och 
synliggöra barnet, hur barnets vardag struktureras och att barnet får 
EH¿QQD�VLJ�L�Iör barnet meningsfulla sammanhang samt hur man kan 
arbeta för att mottagandet och avskedet på det skyddade boendet blir 
så bra som möjligt för barnet. Stödinsatser för mamman handlar dels 
om att stärka henne och hennes föräldraroll, dels om att öka hennes 
förståelse för hur barnet har påverkats av det våld som pappan eller 
styvpappan har utsatt dem för. På så sätt ökar mammans möjlighet att 
hjälpa sitt barn.





111Kvinnojourens stöd till barnet och mamman

Kapitel 4. 
Kvinnojourens stöd till 
barnet och mamman

Barn påverkas starkt av att uppleva pappans våld mot mamman. Det 
gör att barnen har stora behov som vuxna måste kunna bemöta. Det här 
kapitlet beskriver vilket stöd kvinnojouren kan ge till de vålds utsatta 
barnen och deras mammor när de kommer till ett skyddat boende. 
 Frågor som tas upp är bemötande, behovet av tydlighet och trygghet 
och hur barnen kan påYHUNDV�DY�DWW�EH¿QQD�VLJ�Så kvinnojourens skyd-
dade boende. En röd tråd i beskrivningen är vikten av att hålla fokus på 
barnen, det vill säga ha ett barnperspektiv, så att barnens vistelse på det 
skyddade boendet blir så bra som möjligt för dem.

Kapitlet innehåller många råd om hur kvinnojouren kan organisera 
sitt arbete med barnen. Dessa råd bygger huvudsakligen på erfaren-
heter från personer som arbetar eller har arbetat på kvinnojourer. 
,� NDSLWOHW� ¿QQV�även en fördjupning om att samtala med barn och 
deras mammor, där jag ger konkreta råd och delar med mig av mina 
erfarenheter som psykolog. Jag ger exempel på vilka ämnen och frågor 
man kan ta upp i samtalen, men även hur man kan kommentera saker 
som sker i vardagen på kvinnojouren. Exemplen kan förhoppningsvis 
vara ett stöd och en inspiration för alla som samtalar med våldsutsatta 
EDUQ�±�LQWH�EDUD�Så kvinnojourer, utan även inom barn- och ungdoms-
psykiatrin och i socialtjänsten.

Barnens behov av stöd kan behöva konkretiseras. Därför avslutas 
kapitlet med att beskriva svåra situationer som kan uppstå i vardagen 
på jouren. Beskrivningen kompletteras av nio ögonblicksbilder av hur 
barnens behov kan komma till uttryck, följt av förslag på hur kvinno-
jouren kan stötta barnet och mamman i dessa situationer. 
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Kvinnojourerna arbetar utifrån väldigt olika förutsättningar. Det 
kan göra att det som beskrivs i det här kapitlet för vissa ter sig som 
självklarheter och för andra som svåruppnåeligt. Förhoppningen är att 
kapitlet kan väcka tankar och idéer, så att alla kan utveckla sitt arbete 
inom ramen för de resurser de har. 

Barnperspektiv – vad innebär det?
Forskaren Carolina ÖYHUOLHQ�KDU�L�ÀHUD�nU�VWXGHUDW�KXU�EDUQ�SnYHUNDV�
av våld i nära relationer och beskriver hur synen på barn har föränd-
rats på kvinnojourerna. Hon menar att barn tidigare sågs som medföl-
jande paket till mamman. Detta synsätt började förändras under andra 
halvan av 1990-talet och barnen har alltmer börjat bemötas utifrån 
sina egna behov av hjälp och stöd. Synen på barnet har även förändrats 
hos kvinnojourerna.298 
0LWW�LQWU\FN�lU�DWW�GHW�¿QQV�HQ�VWRU�PHGYHWHQKHW�KRV�EnGH�NYLQQR-

jourer och andra samhällsaktörer om hur viktigt det är att ha fokus på 
barnens behov och att lyssna till vad barnen själva säger om det de har 
varit med om och hur de utifrån det önskar att de ska få leva sina liv. 
Men trots den medvetenheten är min erfarenhet att barn och ungdo-
mar bemöts väldigt olika av olika aktörer. Vissa känner sig lyssnade 
till och väl bemötta, medan andra känner sig varken lyssnade till eller 
bemötta på ett bra sätt. 

Vad det är som gör att barn och ungdomar känner sig väl bemötta 
kan till stor del bero på i vilken grad den vuxne förmår att möta barnet 
ur barnets perspektiv. Att ha ett barnperspektiv handlar bland annat 
om att möta barnet på ett respektfullt sätt och att se barnet som en 
aktör i sitt eget liv. Ett barn som kommer till en socialtjänst eller kvin-
nojour på grund av att pappa har slagit mamma och på olika sätt hotat 
och kränkt barnet är ju i alla högsta grad inblandat i det som sker. Där-
för behöver barnet bli både tilltalat och tillfrågat, utifrån dess ålder och 
PRJQDG�±�RFK�GHQ�YX[QH�EHK|YHU�O\VVQD�WLOO�YDG�EDUQHW�VlJHU��

Bemötande med barnperspektiv kan vara en så enkel sak som att du 
som vuxen hukar dig ner när du hälsar på en treåring, så att ni hamnar 
på lite mer jämlik ögonkontaktsnivå. Det handlar också om att inse 
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att tre barn till en mamma inte är en homogen syskonskara, utan att 
de alla tre är unika individer som uppfattar det de är med om på olika 
VlWW�±�RFK�GH�UHDJHUDU�RFNVn�Sn�ROLND�VlWW��

Att ha ett barnperspektiv handlar också om att ständigt fråga sig 
själv och andra vuxna ”… och hur blir det här för barnet?”. Ett av de 
största hindren för att hålla den frågan levande är att vi som vuxna ofta 
har lättare f|U�DWW�OHYD�RVV�LQ�L�RFK�LGHQWL¿HUD�RVV�PHG�KXU�DQGUD�YX[QD�
KDU�GHW��'lUHPRW�lU�GHW�I|U�GH�DOOUD�ÀHVWD�DY�RVV�VYnUDUH�DWW�OHYD�VLJ�LQ�
i hur barn i utsatta livssituationer har det.�'lUI|U�¿QQV�ULVNHQ�DWW�GH�
som arbetar på kvinnojouren lever sig mer in i mammans situation och 
uppmärksammar hennes ansträngningar i vardagen. Men har svårare 
för att ta till sig hur barnet mår i relation till mammans mående och 
nedsatta föräldraförmåga. 

För att kvinnojouren ska ha ett så bra barnperspektiv som möjligt 
är det bra att de som arbetar där kommer fram till vad som är viktigt 
att tillgodose för barnen och hur de ska organisera sitt arbete för att det 
ska kunna uppnås så långt som möjligt. Ett sätt att hålla liv i frågan om 
barnperspektivet är att ha personal och volontärer som är kunniga och 
vana med att arbeta med barn.

Men för att frågan om barnen ska beröra alla som arbetar på kvin-
QRMRXUHQ�NDQ�PDQ�WLOO�H[HPSHO�KD�VRP�UXWLQ�YLG�DUEHWVSODWVWUl̆DU�HOOHU�
morgonmöten att rapportera både om alla kvinnor och om alla barn. 
Hur har de olika barnen det, hur ordnar det sig med skola och förskola, 
har de tillgång till stödsamtal och så vidare. Det är också viktigt att 
försöka avdramatisera frågan om att möta barn i kris och att prata med 
GHP��'HW�NDQ�YDUD�HWW�VlWW�DWW�In�ÀHU�lQ�GH�EDUQDQVYDULJD�DWW�NlQQD�DWW�
de kan möta barnen i vardagen på det skyddade boendet. 

Kvinnojourerna ger stöd på olika sätt
Kvinnojourens uppgifter är att ge skydd, stöd och hjälp. En viktig 
stödjande uppgift är att fungera som spindel i nätet för kvinnorna och 
barnen. Det kan handla om att hjälpa till i kontakter med socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatrin, polis, rättsväsende, skola och förskola. 
Kvinnojouren kan bland annat se till att möten med de olika aktörerna 
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hålls i kvinnojourens lokaler, för att se till att mamman och barnet inte 
behöver åka runt så mycket till de olika mötena.

När det gäller samverkan för barnens räkning handlar det främst 
om frågor kopplade till socialtjänst, skola och förskola. Om samarbetet 
fungerar bra och det är tydligt vem som ska göra vad så ökar möjlig-
heterna för barnet och mamman att få ett ännu bättre stöd. I relation 
till dessa aktörer får kvinnojouren många gånger också fungera som 
språkrör och påtryckare för mammorna och barnen. En annan upp-
gift som kvinnojourerna utför är att ge samtalsstöd. En del av dem har 
själva möjlighet att ge kris- och stödsamtal även till barnen. Kvinno-
jourerna fungerar också som kunskapsförmedlare genom att exempel-
vis föreläsa för socialtjänst och skolor.

Kvinnojourerna har ofta en viktig uppgift i att påminna om barnens 
behov av hjälp och att trycka på så att barnen får det stöd de behöver. 
'HW�NDQ�GRFN�YDUD�RNODUW�YHP�VRP�KDU�DQVYDU�I|U�YDG�±�VRFLDOWMlQVWHQ�
HOOHU�NYLQQRMRXUHQ�±�HIWHUVRP�EDUQHW�LQWH�lU�SODFHUDW�DY�VRFLDOWMlQVWHQ�
på det skyddade boendet. Mamman kan ha tagit kontakt med kvinno-
jouren på egen hand, men det är vanligare att mamman blir placerad 
på kvinnojouren av socialtjänsten. Men barnet är alltid medföljande 
till jouren på mammans ansvar. 

Barnets behov av skola och förskola

En del kvinnojourer tycker att de är mer drivande än kommunen i att 
lösa frågan om skolgången. De betonar att det är viktigt för dem att 
ha ett långsiktigt samarbete med skolorna i närområdet, för att ordna 
omplacering till en annan skola när barnet inte kan gå kvar i sin gamla 
VNROD��,�HQ�GHO�NRPPXQHU�¿QQV�GHW�UHVHUYHUDGH�VNROSODWVHU�RFK�I|U-
skoleplatser för barn som är medföljande till det skyddade boendet. 
Personalen på en kvinnojour berättar att barn som kommer från en 
annan kommun inte nödvändigtvis måste byta skola. Att barnet får gå 
kvar i sin skola kan vara den bästa lösningen, om skolskjutsen går att 
ordna på ett säkert sätt och om man gör bedömningen att det är säkert 
för barnet att gå kvar. Barnet får då ha kvar kontakten med lärare och 
skolpersonal som han eller hon känner och som förhoppningsvis har 
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förståelse för situationen. Dessutom kan barnet ha kvar kontakten 
med sina klasskamrater.

Det är egentligen inte kvinnojourernas uppgift att ta ansvar för hur 
skola och förskola ska ordnas för barnen, men det är ändå en fråga som 
de många gånger får engagera sig i för att lösa. Medföljande barn som 
har skolplikt har rätt till fortsatt skolgång. Det är ofta så att barnet och 
mamman kommer från en annan kommun och de båda kommunerna 
har ett ansvar för att lösa frågan. 

Frågan om placering på skola och förskola försvåras ofta om mam-
man och den våldsutövande pappan har gemensam vårdnad om barnet. 
Det är dessutom många gånger osäkert hur länge mamman och barnet 
ska vara på det skyddade boendet, vilket också försvårar den planering 
som krävs för att ordna med placering på en ny skola eller förskola. 

Barn som inte har någon skola att gå till får i stället följa med mam-
man på hennes möten och får då ta del av vad som sägs där. När barnet 
kan börja skolan får han eller hon sitt eget liv tillbaka, både genom att 
åter få ett socialt liv med jämnåriga och genom att kunna studera igen.
1lU�GHW�JlOOHU�EDUQ�L�I|UVNROHnOGHUQ�XSSJHU�ÀHUD�DY�NYLQQRMRXUHUQD�

att det är svårt att få till nya placeringar på förskola. Ett problem är 
väntetiden, som i vissa fall är fyra månader. Då har barnet antingen 
fått vänta länge på att komma till förskolan eller så har barnet och 
PDPPDQ�UHGDQ�À\WWDW�IUnQ�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��0HQ�PnQJD�JnQJHU�
blir vistelsen längre än beräknat och därför är det bra att skriva in bar-
net så snart mamman vill det.

En del kvinnojourer löser frågan genom att ha en egen förskola på 
det skyddade boendet. Men det är inte många som har möjlighet att 
¿QDQVLHUD�HQ�VnGDQ� O|VQLQJ��'HW�YDQOLJD�lU�DWW�EDUQHQ�KlQYLVDV� WLOO�
öppna förskolan. Men det är inte ett fullgott alternativ. För de äldre 
I|UVNROHEDUQHQ�lU�GHW�LQWH�EUD�HIWHUVRP�GH�DOOUD�ÀHVWD�EDUQ�Sn�|SSQD�
förskolan inte är äldre än två år. Det blir inte heller fråga om någon 
avlastning för mamman i och med att hon måste följa med dit. En 
annan konsekvens är att mamma och barn inte får vara ifrån varandra 
någon tid under dagen, något som annars kan vara bra för dem båda.
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Att staga upp barnets nya vardag
Många barn som kommer till kvinnojourerna har levt i en vardag präg-
lad av otrygghet och oförutsägbarhet. 

Det är viktigt att barn får stöd i vardagen för att kunna klara av 
den här svåra tiden på ett bättre sätt. För att göra dem trygga behöver 
kvinnojouren hjälpa till att skapa en trygg och förutsägbar vardag. 
Det kan handla om att barnen ska veta vad som kommer att hända 
om dagarna. Om barnet inte går i skola eller på förskola blir det extra 
viktigt att det skyddade boendet kan stå för en tydlighet i vardagen när 
det gäller rutiner, och informera barnet när det ska hända något som 
berör honom eller henne. 

De beh|YHU�NlQQD�VLJ�WU\JJD�RFK�KnOOQD��GHW�YLOO�VlJD�DWW�GHW�¿QQV�
andra vuxna personer som hjälper och stöttar både mamman och 
barnet. Stödet handlar också om att erbjuda barnet strukturerade 
DNWLYL�WHWHU�DQSDVVDGH�I|U�EDUQ�RFK�DWW�GHW�WLOO�H[HPSHO�¿QQV�HWW�EDUQ-
rum på boendet. Hit hör också att se till att barnet får frisk luft och 
får leka och röra på sig för att må bättre och känna sig mindre orolig 
i kroppen. Många kvinnojourer har aktivitetsgrupper där volontärer 
ingår. De kan antingen vara med barnen på kvinnojouren och leka, läsa 
och pyssla, eller gå i väg med barnen till exempelvis en lekpark, en sim-
hall eller ett bibliotek. På de kvinnojourer som inte har de resurserna 
blir mamman mer ensam med att ordna sådant för barnet.

Vikten av förutsägbarhet och känsla av kontroll

Barnen på det skyddade boendet behöver en förutsägbar vardag. Det 
LQQHElU�DWW�GHW�VND�¿QQDV�Vn�PnQJD�W\GOLJD�UXWLQHU�VRP�P|MOLJW��Vn�DWW�
barnen så sällan som möjligt känner att de blir hängande i luften och 
inte vet vad som är på gång. Precis som för vuxna är det lättare för barn 
DWW�NlQQD�VLJ�WU\JJD�RP�GH�EH¿QQHU�VLJ�L�HWW�VDPPDQKDQJ�VRP�lU�I|U-
utsägbart och begripligt, och där de också känner att de har kontroll. 

Ett tydligt bemötande för att synliggöra barnet

Ett tydligt bemötande handlar om att barnet, utifrån ålder och mognad, 
från första dagen på det skyddade boendet får en introduktion om var 
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”Det kan handla om att barnen 

ska veta vad som kommer att 

hända om dagarna. Om barnet 

inte går i skola eller på förskola 

blir det extra viktigt att det 

skyddade boendet kan stå för en 

tydlighet i vardagen /…/ Hit hör 

också att se till att barnet får frisk 

luft och får leka och röra på sig 

för att må bättre och känna sig 

mindre orolig i kroppen.”
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han eller hon har hamnat och varför. Redan vid inskrivningssamtalet 
behöver barnet få veta att personalen och volontärerna har tystnads-
plikt och anmälningsskyldighet. 

Tydlighet handlar också om att barnet får information om sådant 
som ska hända, både den här dagen och längre fram i tiden. Det hand-
lar även om att de som arbetar på boendet är tydliga med när de inte 
vet vad som ska hända, men att de återkommer till barnet när de har 
information att ge. Tydlighet handlar också om att inte lova mer än 
man kan hålla. 

När det fattas beslut om exempelvis boendetiden eller umgänge 
med pappan är det viktigt att vara tydlig mot barnet vem det är som 
bestämmer i olika frågor. Annars kan barnet missförstå situationer och 
bli arg på mamman eller på dem som arbetar på kvinnojouren, trots att 
det inte är någon av dem som har fattat besluten.

Avlasta barnet från ansvar för mamman 

Att avlasta barnet innebär att vara tydlig med vad de vuxna på kvinno-
jouren tar ansvar för när det gäller mamman, och att de håller vad de 
lovar. På så sätt får barnet hjälp att koppla av sitt ansvar och sin bevak-
ning av hur mamma har det.

Det är många gånger viktigt för barnet att mamman får uppmärk-
samhet och omsorg innan han eller hon själv kan ta emot något. Barnet 
behöver ofta känna sig säker på att mamman får sitt innan hon eller 
han kan ta emot något för egen del.

En annan form av avlastning för barnet är att få vara i det trygga 
sammanhang som en förskola eller skola ska kunna vara. Förskolan 
och skolan när de är som bäst innebär en vardag som är barnanpassad, 
med en struktur som utgår ifrån att de vuxna tar hand om barnen.

Lokalerna kan påverka barnens vardag

En del kvinnojourer har kontoret och boendet i samma lokaler, och 
andra har dem åtskilda. Vissa tycker att det är en fördel med skilda 
lokaler eftersom det då är lättare att ha möten med mammorna utan 
DWW�GH�VW|UV�DY�EDUQHQ�VRP�EOLU�Q\¿NQD�HOOHU�RUROLJD�|YHU�YDG�GHW�lU�VRP�
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händer. En annan fördel som de nämner är att det blir mindre institu-
tionskänsla när kontoret och boendet är åtskilda. 
0HQ�GHW�¿QQV�RFNVn�QDFNGHODU�PHG�DWW�LQWH�KD�NRQWRU�RFK�ERHQGH�L�

samma lokal eller åtminstone väldigt nära varandra. Till exempel har 
de som arbetar på kvinnojouren då mindre spontan kontakt med mam-
morna och barnen. De separata lokalerna gör också att personalen och 
volontärerna får färre tillfällen att se hur mammorna och  barnen har 
det tillsammans. Därigenom blir det svårare att bedöma vilket stöd de 
kan tänkas behöva. Detta kan göra att barnen och mammorna känner 
sig mer ensamma. 

De kvinnojourer som har lokalerna skilda åt har boendesamordnare 
som tillbringar tid med mammorna och barnen i boendet. Samord-
narna följer också med barnen och mammorna till olika möten. Hur 
mycket tid man har möjlighet att lägga på detta skiljer sig åt mellan 
kvinnojourerna beroende på deras ekonomi och antalet volontärer. 
Det handlar alltså om hur stor del av tiden man har råd att ha perso-
nal i boendet, och hur många volontlUHU�GHW�¿QQV�WLOOJlQJOLJD�VRP�NDQ�
vara där.

Tänk igenom barnrummet

Ett bra barnrum kan bli lite som en fristad för barnen där de kan prata, 
OlVD��ULWD�RFK�OHND�PHG�DQGUD�EDUQ��2P�GHW�¿QQV�XWU\PPH�lU�GHW�EUD�
om rummet kan vara anpassat både för de yngre barnen och för ton-
åringarna. 

Ett barnrum får gärna vara ljust och inbjudande med lugna färger. 
Det är bra att tänka igenom inredningen: vilka behov ska rummet fylla 
RFK�YDG�EHK|YHU�GHW�¿QQDV�I|U�P|EOHU�RFK�VDNHU"�'lU�NDQ�EODQG�DQQDW�
¿QQDV�HQ�VR̆D�DWW�VLWWD�L�RFK�HWW�ERUG�DWW�S\VVOD�YLG��0|EOHUQD�NDQ�RFNVn�
användas som ett sätt att dela in rummet i olika områden. Till exem-
pel kan bokhyllor skärma av så att det skapas någon lugn vrå. Även en 
lekmatta kan fungera som rumsavgränsare. Lösa saker kan förvaras i 
olika lådor som gör dem lätta att hitta och lätta att plocka undan. 
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Aktiviteter för barnen

Flera av kvinnojourerna har anställda som är barnansvariga. De tar 
då hand om aktiviteter riktade till barnen, bland annat barnsamtal. 
Många kvinnojourer har i stället volontärer som är kontaktpersoner 
till barnen och som ordnar aktiviteter för dem. Det kan handla om 
att gå till en lekpark eller park, till biblioteket, till en simhall eller på 
ELR�HOOHU�J|UD�XWÀ\NWHU��+XU�NRVWVDPPD�DNWLYLWHWHUQD�NDQ�YDUD�KlQJHU�
mycket på vilka ekonomiska förutsättningar jouren har.

Aktiviteter för barnen kan vara ett sätt att ge barnet och mamman 
tid ifrån varandra. Men mamman kan också vara med så att de får göra 
något roligt tillsammans. Spela spel eller pyssla tillsammans kan vara 
en rolig aktivitet att samlas kring, eller att sitta tillsammans runt ett 
bord och småprata. En del barn kan vara lite ensamma i relation till 
de andra barnen, och då kan en aktivitet ge dem möjlighet att sitta till-
sammans med de andra barnen och göra något och prata lite. Pyssel 
KDU�RIWD�HQ�OXJQDQGH�H̆HNW��RFK�GHW�NDQ�lYHQ�HUEMXGD�EDUQHW�HWW�WLOOIlOOH�
att få känna sig duktig. 

Det kan också vara stödjande för barnet att vara med i en idrotts-
förening eller i någon annan föreningsverksamhet. Ett hinder kan dock 
vara att mamma har svag ekonomi. Ett annat är om barnet har skyd-
dade personuppgifter, eftersom många föreningar inte vet hur de ska 
sköta det på ett sätt som är säkert för barnet. Det kan också vara svårt 
för barnet att bli medlem i en förening eftersom man inte vet hur länge 
han eller hon kommer bo kvar på det skyddade boendet.

Barnet kan sakna sin vardag

3n�GHW� VN\GGDGH�ERHQGHW� InU� EDUQHW� VN\GG�RFK� VW|G�PHQ�GHW� ¿QQV�
många faktorer som gör att det blir jobbigt för honom eller henne att 
ER�GlU��bYHQ�RP�YDUGDJHQ�KHPPD�YDU�VYnU��Vn�¿QQV�GHW�P\FNHW�VRP�
barnet kan sakna. 

Barnet kan till exempel sakna sitt rum, sina saker och sina vardags-
rutiner där hemma. Barnet förlorar också mycket av sina sociala kon-
takter med kompisar, familj och släkt därhemma. Om han eller hon 
har varit tvungen att byta skola eller förskola försvinner även kontak-
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terna där. Under tiden på det skyddade boendet kan barnet få hälsa på 
hemma hos kompisar men inte själv bjuda hem kompisar till sig. Om 
barnet inte har någon plats på förskola eller skola blir det ännu mer 
påfrestande. Då förlorar barnet både rutiner, aktiviteter avpassade till 
barnet och sociala kontakter. Det betyder dessutom att barnet hamnar 
efter i sina skolämnen. 
2P�GHW�¿QQV�HWW�KXVGMXU�NYDU�KHPPD�NDQ�EDUQHW�OlQJWD�HIWHU�GHW��

men också oroa sig för hur det mår. För barnet kan husdjuret vara väl-
GLJW�EHW\GHOVHIXOOW��'HW�¿QQV�HQ�QDWLRQHOO�RUJDQLVDWLRQ�VRP�NDQ�VH�WLOO�
att även husdjur får skyddat boende på hemlig adress. Den heter Vete-
rinär omtanke om våldsutsatta. 

Allt det här sammantaget kan emellanåt göra att det känns lockande 
I|U�EDUQHW�DWW�À\WWD�WLOOEDND�KHP��+HPPD�YDU�GHW�YLVVHUOLJHQ�LQWH�EUD��
men det var åtminstone som vanligt. 

Checklista och veckoschema som hjälp för att planera vardagen

Kvinnojourerna arbetar på olika sätt när det gäller att planera barnens 
vardag. Det beror bland annat på vilka resurser de har, i form av eko-
nomi, antal personal och volontärer. Men det handlar också om hur 
ofta de tar emot mammor med medföljande barn. 

Även om arbetet ser olika ut så kan det vara bra att kvinnojouren har 
en checklista med punkter som är viktiga ur ett barnperspektiv som 
man sedan bockar av när de är genomförda. Det kan handla om vilken 
information kvinnojouren vill att barnen ska få när de kommer till det 
skyddade boendet och inom vilken tid de ska ha fått den. I checklistan 
E|U�GHW�RFNVn�¿QQDV�HQ�SXQNW�RP�KXU�GHW�RUGQDU�VLJ�PHG�I|UVNROD�RFK��
skola samt när och var barnet får sina barnsamtal.

Ytterligare punkter i checklistan kan vara att hålla koll på hur bar-
net har det i skolan, med de andra barnen på kvinnojouren och med 
sin mamma. 

I checklistan kan det också ingå beskrivningar av hur vissa samtal 
ska genomföras med barnen, exempelvis det första samtalet när mam-
man och barnet kommer till kvinnojouren och avslutningssamtalet när 
det är dags att lämna det skyddade boendet. Beskrivningarna kan vara 
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en hjälp för personalen och volontärerna så att de vet vilka frågor de 
ska ställa och vilken information de ska ge.

Utöver checklistan är det bra om de som arbetar på kvinnojouren 
pratar med mamman om hur viktigt det är med dagliga rutiner. I sam-
råd med mamman kan man även ställa samman ett veckoschema för 
barnet som barnet också har tillgång till. Det kan innehålla de dag-
liga återkommande rutinerna som sovtider, mattider, skola, förskola, 
sagoläsning eller annan tid tillsammans med mamman, lek och frisk 
luft. I schemat bör det också stå om barnet ska gå på något speciellt 
möte eller någon annan aktivitet.

Samtal med barn – ett viktigt stöd
Det är viktigt att barnen på det skyddade boendet får tillgång till sam-
tal. Samtalen kan göra att barnet mår bättre och har lättare att förstå 
vad han eller hon har varit med om och hur det påverkar honom eller 
henne. Samtalen kan vara avlastande, eftersom många barn inte berät-
tat för någon annan vad de har varit med om. De kan också lätta på 
barnets känslor av skuld och skam. 

Det kan behövas andra insatser för barnet

Det kan räcka med stöd- och krissamtal, men barnet kan även behöva 
traumabearbetande behandling. Dessutom kan mamman och barnet 
behöva fortsatt hjälp efter tiden på det skyddade boendet, eftersom 
deras relation kan vara mycket komplicerad på grund av det våld som 
pappan eller styvpappan har utsatt dem för. 

Det är viktigt att barnet får tillgång till kris- och stödsamtal under 
tiden han eller hon bor på det skyddade boendet. Däremot är trauma-
bearbetande samtalsbehandling enskilt eller i grupp något som kan sättas 
LQ�I|UVW�QlU�EDUQHW�RFK�PDPPDQ�KDU�À\WWDW�IUnQ�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��
För en sådan behandling behöver barnet ha en mer stabil livssituation.

Olika metoder för samtalen

Flera kvinnojourer har anställda som är barnansvariga och som också 
har utbildning i så kallade Trappansamtal, som är krissamtal med barn 
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”Det är viktigt att barnet får 

tillgång till kris- och stödsamtal 

under tiden han eller hon bor på 

det skyddade boendet.”
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som har upplevt att någon i familjen har utsatt någon annan i familjen 
för våld. Trappan utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet. 
Det är en stödmodell för att hjälpa barn att börja prata om det våld som 
de har upplevt och att få hjälp att bättre förstå det de har upplevt och 
hur det påverkar dem. 

På en del kvinnojourer arbetar det även personer som är utbildade 
i CAP, Children are people too. Det är ursprungligen en amerikansk 
modell för stödgrupper till barn vars föräldrar har svåra känslo mässiga 
problem. Syftet är att ge barnen bättre möjligheter att hantera sin var-
dagssituation bland annat genom att bättre känna igen och hantera 
VLQD�NlQVORU�VDPW�VlWWD�JUlQVHU��'HW�¿QQV�lYHQ�DQGUD�PHWRGHU�VRP�
används på kvinnojourerna.

Det kan också vara så att barn får gå i samtal utanför det skyddade 
boendet, då oftast hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin 
eller frivilligorganisationer som Rädda Barnen. Att kvinnojourerna 
inte själva genomför samtalen kan bero på att de inte tycker sig ha till-
räcklig kompetens. Det kan också bero på att de tycker att det är bra för 
barnen att ha sina svårare samtal någon annanstans, och på kvinno-
jouren bara ha lättare samtal om det vardagliga och roliga. 

Kvinnojouren kan bevaka barnets rätt till samtal

De kvinnojourer som inte själva ger barnen kris- och stödsamtal har en 
viktig uppgift i att bevaka barnens rätt till samtal och att påtala det för 
socialtjänsten. 

Socialtjänsten kan vara så fokuserade på frågan om föräldraförmåga 
att de glömmer att tillgodose barnens behov av stöd- och krissamtal 
under tiden som en utredning pågår. Om socialtjänsten bedömer att 
samarbetet mellan föräldrarna är tillräckligt bra kan det dessutom 
bli så att utredningen läggs ner utan att något insatsbeslut har fattats 
för barnets räkning. De kan också fokusera på att utreda om vårdnad 
och umgänge och barnens säkerhet, men missar att barnet behöver 
 krissamtal.
1lU�EDUQHW�RFK�PDPPDQ�VHGDQ�À\WWDU�IUnQ�NYLQQRMRXUHQ�J|U�VRFLDO�

tjänsten ofta bedömningen att mamman kan skydda barnet i fortsätt-
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ningen. Fokus hamnar då på skyddet. Om skyddet anses tillfredsstäl-
lande så kan frågan om barnets behov av bearbetande samtal hamna 
så mycket i bakgrunden att den glöms bort. I slutänden får då barnet 
varken något ordentligt krissamtal eller bearbetande samtal. 

När det pågår polisutredning om våld mot barn 

Om pappan misstänks ha utsatt barnet för fysiskt våld tillsätts en 
brottsmålsutredning där polisen förhör barnet. Under tiden som 
utredningen pågår ska de som arbetar på kvinnojouren inte prata med 
barnet om våldet. Tyvärr kan det dra ut på tiden med polisförhören 
och barnet får då inte möjlighet att få kris- och stödsamtal där barnet 
får prata om sina upplevelser. Om det drar ut på tiden med att få gå på 
förhör är det viktiga att kvinnojouren påtalar barnets behov av egna 
kris- och stödsamtal. En del jourer ser till att barnet i alla fall får möj-
lighet till samtal om hur han eller hon mår just nu, hur det är på det 
skyddade boendet, i skola och med kompisar, eller om barnet har svårt 
att sova och är oroligt.

Det är svårt att planera upplägget av samtal med barnen

En svårighet med barnsamtal på ett skyddat boende är att de är svåra 
att planera, eftersom placeringen plötsligt kan upphöra. Det kan bero 
på att socialtjänsten inte beslutar om så lång tid i taget eller att mam-
PDQ�EHVWlPPHU�VLJ�I|U�DWW�À\WWD�GlULIUnQ��(WW�VlWW�DWW�KDQWHUD�GHW�lU�DWW�
se till att varje samtal är avslutat i sig, det vill säga att det inte ska vara 
XSSE\JJW�VRP�HQ�VHULH�DY�ÀHUD�VDPWDO��

”Alla borde kunna prata med barn”

$WW�ÀHU�ERUGH�NXQQD�SUDWD�PHG�EDUQ�YDU�HQ�|QVNDQ�VRP�IUDPNRP�YLG�
studiebesöken hos en del av kvinnojourerna. De som uttrycker denna 
önskan tror att många är mer rädda för att prata med barn än vad som 
är rimligt. Det verkar också som att verksamheten blir mer sårbar när 
ansvaret för barnsamtalen ligger så tydligt på någon barnansvarig. Om 
GHQ�EDUQDQVYDULJD�¿QQV�HOOHU�LQWH�¿QQV�Sn�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW�J|U�
att det blir skillnad på mottagandet när barnet och mamman kommer 
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WLOO�NYLQQRMRXUHQ�RFK�QlU�GH�VND�À\WWD�GlULIUnQ��2P�GHQ�EDUQ�DQVYDULJD�
¿QQV�WLOOJlQJOLJ�Sn�NYLQQRMRXUHQ�HOOHU�LQWH�SnYHUNDU�WLOO�H[HPSHO�YLOND�
frågor som tas upp vid samtalen. Fler skulle nog kunna hålla i den 
typen av samtal om de hade någon checklista, eller ett rutinkort där det 
står hur samtalet ska gå till och vilka frågor som ska tas upp.299 

Det behövs goda kunskaper för att genomföra kris- och stödsamtal, 
PHQ�GH�ÀHVWD�ERUGH�NXQQD�KD�YDUGDJVVDPWDO�L�VWXQGHQ�PHG�EDUQ��$WW�
prata med barn handlar inte bara om de inplanerade barnsamtalen. 
När de som arbetar på kvinnojouren är tillsammans med barnen kan 
det dyka upp många tillfällen att prata om hur barnet har det. Det kan 
vara när de är ute och går eller när man sitter och pysslar med något 
tillsammans. Det är viktigt att kunna hantera dessa tillfällen.

Tänk på att barn har olika sätt att söka kontakt

Barn har olika tempo och sätt att söka kontakt med vuxna. En del 
är tillbakadragna och försiktiga och de behöver få tid på sig. Andra 
är  väldigt kontaktsökande och snabba i sitt sätt att närma sig och ta 
 kontakt. Dessa skillnader gör att man som vuxen behöver möta  barnen 
på olika sätt, men oavsett vilket sätt så behöver barnen få känna att 
GH�KDU�NRQWUROO�|YHU�VLJ�VMlOYD�RFK�KDU�LQÀ\WDQGH�|YHU�P|WHW�PHG�GHQ�
vuxne. Det är lätt hänt att vuxna tränger sig på för fort och vill för 
mycket med samtalet. Men barnen behöver tid för att känna sig trygga 
och våga lita på den som de pratar med.

Vad kan man behöva prata om med barnen?

'HW�¿QQV�PnQJD�VDNHU�VRP�EDUQHQ�NDQ�EHK|YD�SUDWD�RP�RFK�In�K|UD�
under sin tid på det skyddade boendet. De ämnen som tas upp här är 
relevanta oavsett vilken vuxen barnen har sina samtal med, det vill 
säga oavsett om det är någon från kvinnojouren eller någon från social-
tjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller en frivillig organisation.
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”Fler skulle nog kunna hålla i den 

typen av samtal om de hade någon 

checklista, eller ett rutinkort där 

det står hur samtalet ska gå till 

och vilka frågor som ska tas upp.”
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Barnets skuldkänslor och vuxnas ansvar

En viktig sak att prata om är vad vuxna och föräldrar får och inte 
får göra mot barn. Det är viktigt att påtala för barnet vad vuxna inte 
får göra: 

�f ”Det är olagligt att göra så.” 
�f ”Så där får inte vuxna göra mot barn.” 

Man kan prata om det utifrån det våld som man vet att pappan eller 
styvpappan har utövat emot mamma och barnet, eller utifrån sådant 
som barnet själv berättar. För yngre barn som har levt i skuggan av 
 våldet hela sitt liv är det ofta svårt att själv veta vad som är tillåtet och 
inte. Barn utgår för det mesta ifrån att det föräldrarna gör är rätt. 

Det går också att prata om skuld och ansvar för våldet, att den våld-
samme vuxne alltid har ansvar för sitt handlande. Ofta är det fråga om 
situationer som ter sig obegripliga för barnet, och då är det vanligt att 
barnet lägger skulden på sig själv för det som har hänt. Särskilt barn i 
förskoleåldern tar ofta på sig skulden när någon av föräldrarna blir arg 
eller våldsam. 

Barnets reaktioner mot pappans våld

Man kan också prata med barnet om olika händelser när pappan eller 
styvpappan var hotfull eller våldsam och vad barnet gjorde som reak-
tion på det för att tydliggöra vad som hände. På det viset kan man 
hjälpa barnet att få syn på det motstånd som han eller hon gjorde, och 
därigenom kan barnet känna sig stärkt. Detta gäller även om det är så 
att barnets motstånd inte hade någon verkan. Då kan man påtala för 
barnet att det faktiskt var för svårt att påverka något, och att det inte 
var barnets fel att pappa inte slutade slå. 

Det är även bra att prata med barnet om vanliga reaktioner hos barn 
som upplever våld i nära relationer, det vill säga hur andra barn som är 
i samma situation brukar känna.
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Om att bo på det skyddade boendet

'HW�NDQ�YDUD�VYnUW�I|U�EDUQ�DWW�VWn�XW�PHG�HOOHU�I|UVWn�YDUI|U�GH�KDU�À\W-
tat från hemmet till det skyddade boendet och även det kan de behöva 
prata om. De kan också behöva prata om vad de kan säga och göra när 
de är hemma hos kompisar, till exempel hur de ska svara på frågor om 
var de bor. I samtalen kan man hjälpa barnen att formulera svar på 
sådana frågor. 

Andra frågor att prata om med barnen är hur de har det på det skyd-
dade boendet, till exempel hur de fungerar tillsammans med syskon, 
mamma, de andra barnen och de andra mammorna. 

Förebyggande säkerhetsplanering

Samtalen kan också handla om barnets oro inför att pappan ska söka 
upp dem, exempelvis på skolan, och vad de i så fall ska göra. Ett sådant 
samtal blir som en säkerhetsplanering. Vad ska barnen göra, vart ska 
de gå, vem ska de vända sig till när de behöver hjälp? På liknande sätt 
kan man i förberedande syfte prata om att en del mammor väljer att 
À\WWD�WLOOEDND�WLOO�SDSSD�HOOHU�VW\YSDSSD��0DQ�NDQ�SUDWD�RP�YDG�EDUQHW�
WlQNHU�RP�DWW�À\WWD�WLOOEDND�KHP�RFK�KXU�EDUQHW�WURU�DWW�GHW�VNXOOH�EOL��
Även då blir det en form av säkerhetsplanering: Vad kan barnet göra 
RP�GH�VNXOOH�À\WWD�KHP�LJHQ�RFK�RP�GHW�EOLU�GnOLJW�I|U�EDUQHW"�9HP�NDQ�
barnet kontakta i så fall för att få hjälp?

Barnets känslor och hur det kan kännas i kroppen

Barnet behöver också få prata om sina olika känslor, både inför det 
som har varit och i nuet. En utgångspunkt kan vara att prata om hur 
det kändes i kroppen och vilka känslor som väcktes vid olika skräm-
mande händelser som barnet har varit med om när pappa har varit 
hotfull och mamma rädd. Man kan också prata om vilka händelser som 
skrämmer och oroar barnet nu, vad barnet gör när hon eller han blir 
rädd, arg, ledsen och glad. 

En annan ingång kan vara att prata om stora och små känslor, det 
vill säga att känslor kan vara olika starka och att det känns olika starkt 
i kroppen när man har dem. Det är nämligen ganska vanligt att barn 
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som har upplevt våld i nära relationer har en rätt så svartvit syn på 
känslor: antingen är en person arg eller inte, och om den är arg så kan 
det bli jättefarligt. Då är det bra att prata om gråskalan, de känslor som 
EH¿QQHU�VLJ�PHOODQ�GH�WYn�\WWHUOLJKHWHUQD�VYDUW�RFK�YLWW��*HQRP�DWW�
prata om känslor på det här sättet kan man hjälpa barnet att förstå en 
bredare repertoar av känslor.

Ytterligare ett tema är bra och dåliga hemligheter. Bra hemligheter 
är sådana som man blir pirrig i magen och glad av att tänka på. Dåliga 
hemligheter får man ont i magen av och blir orolig av att tänka på. Bra 
hemligheter kan vara härliga att ha för sig själv medan dåliga hemlig-
heter är bra att dela med någon vuxen så att man inte är ensam med 
det jobbiga. 

Barnets oro och känslor för mamman

Barnen kan även behöva prata om sina tankar och känslor inför mam-
man. De har ofta varit med om händelser när pappan eller styvpappan 
har varit våldsam mot mamman, och barnen har då ofta blivit rädda 
för att mamma skulle dö. Detta är känslor som barnen måste få prata 
om. Över huvud taget bär barnen som kommer till skyddade boenden 
ofta på en oro för hur mamma mår och om hon ska orka. 

Andra teman som kan dyka upp är att barnen känner sig arga på 
eller svikna av sina mammor. 

För barn är det viktigt att få prata både om pappan och om mam-
man och hur det känns i förhållande till dem, att få prata om både det 
som är bra och det som är dåligt hos dem båda. 

Teman i samtal med barnet om pappan

Många av samtalen med barn på ett skyddat boende handlar om pap-
pan, det vill säga den person som har utövat våldet som barnet har 
upplevt. Därför ägnar vi nu ett särkskilt avsnitt åt olika teman som kan 
vara bra att ta upp i dessa samtal.
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Barnets dubbla känslor inför pappan

I samtalen kan man tillsammans med barnet utforska pappans goda 
och dåliga sidor, vad som är roligt och vad som är skrämmande med 
pappna. Barnets goda stunder med pappan kan ha färgats av oron för 
att han när som helst kan bli arg. Barnet behöver få prata om det som 
han eller hon tycker är positivt och negativt, få hjälp att sortera bland 
sina tankar och känslor inför pappan. 

Ett viktigt tema är dubbelheten i barnets känslor inför pappan. 
1lU�EDUQHW�lU�WLOOVDPPDQV�PHG�SDSSDQ�¿QQV�GHW�RIWD�HQ�RUR�DWW�HQ�EUD�
VWXQG�VND�|YHUJn�L�QnJRW�VNUlPPDQGH�±�om pappans humör plötsligt 
ändras och han blir arg, hotfull eller kontrollerande. Barnet kan se 
SDSSDQ�VRP�HQ�DUJ�RFK�HQ�VQlOO��VRP�¿QQV�L�VDPPD�SHUVRQ��RFK�EDUQHW�
kan vilja ha närhet till honom men samtidigt vara rädd för att närma 
sig honom.

Prata om pappans ansvar som vuxen

För barnet kan pappan vara som ett mysterium. Han kan ha gjort saker 
som barnet inte förstår. I samtalen kan man bekräfta att det är svårt att 
förstå, men samtidigt hålla fast vid vad barnet berättar att pappan har 
gjort. Då bör man även kommentera för barnet om det är handlingar 
som pappan faktiskt inte får göra. Man behöver också prata om att han 
är vuxen och därför har ett eget ansvar för det han gör. 

Man kan också prata med barnet om vad som är rimliga reaktio-
ner från en vuxen. Det kan till exempel vara så att barnet berättar att 
han eller hon en gång råkade hälla saft över tangentbordet till pappas 
dator, varpå pappan blev rasande, kastade datorn i väggen och sedan 
ställde sig och skrek på mamma. Barnet kan ha skuldkänslor för det 
här. Då kan man prata med barnet om vad som hade varit en rimlig 
reaktion från pappans sida, och att det är pappan själv som har ansvar 
för hur han reagerar.

Många barn önskar att pappa ska säga förlåt och stå för det han har 
gjort. Denna önskan kan man också prata om. Hur skulle det kännas 
för barnet om pappan gjorde det? 
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Barnets oro för vad som ska hända pappan

Barnet kan vara oroligt för att pappan ska komma i fängelse. Då kan 
PDQ�SUDWD�PHG�EDUQHW�RP�SDSSDQV�KDQGOLQJDU�RFK�DWW�GHW�¿QQV�YLVVD�
saker som man inte får göra och att man till och med kan hamna i fäng-
else om man gör dem. Man kan också prata om hur det i så fall går till 
och att det är domstolen som bestämmer över det här. 

I dessa samtal kan man som vuxen tänka på att avlasta barnet om 
han eller hon känner skuld och ansvar inför pappan och situationen 
som råder. 

Barnets längtan efter pappan

Om barnet längtar efter pappan är det bra att prata om vad det är 
KDQ�HOOHU�KRQ�OlQJWDU�HIWHU��bU�GHW�Vn�DWW�EDUQHW�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ�I|U�
att han eller hon saknar pappan, vill se pappan, undrar hur pappan 
har det? Eller vill barnet att det ska vara rättvist, det vill säga att även 
SDSSDQ�VND�In�WUl̆D�EDUQHW��LQWH�EDUD�PDPPDQ"�0DQ�NDQ�RFNVn�SUDWD�
om ifall barnet saknar pappan när han gör saker som är bra, eller 
om barnet längtar efter ”en pappa”. Det kan också vara så att barnet 
JHQRP�DWW�WUl̆D�SDSSDQ�InU�P|MOLJKHW�DWW�WUl̆D�KXVGMXU��NRPSLVDU�HOOHU�
 släktingar.  Oavsett varför barnen längtar efter sin pappa, så behöver de 
ges utrymme att uttrycka det. 

Att vilja eller inte vilja träffa pappan – och varför

2IWD�EOLU�EDUQHQ�WLOOIUnJDGH�RP�GH�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ��'HW�¿QQV�HQ�ULVN�
att ett barn blir väldigt ensamt med sitt ja eller nej, om ingen vidare-
utvecklar och undersöker frågan tillsammans med barnet. Här kan 
barnsamtalen fylla en viktig funktion.
%DUQ�VRP�lU�YlOGLJW�W\GOLJD�PHG�DWW�GH�LQWH�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ�NDQ�

XSSIDWWDV�VRP�DOOWI|U�EHVWlPGD��'HW�¿QQV�QlPOLJHQ�HQ�I|UHVWlOOQLQJ�KRV�
många vuxna att barnet åtminstone måste visa sig ambivalent inställt 
WLOO�DWW�YLOMD�WUl̆D�SDSSD��RFK�DWW�GHW�GlUI|U�lU�QnJRW�PLVVWlQNW�PHG�HWW�
barn som alltför kategoriskt säger nej. Då kanske barnets nej inte tas 
på allvar eller till och med misstänkliggörs. Det är viktigt att i samta-
OHW�O\VVQD�WLOO�EDUQ�XU�SHUVSHNWLYHW�´MXVW�QX�YLOO�KDQ�HOOHU�KRQ�LQWH�WUl̆D�
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sin pappa”. Men man kan samtidigt komma ihåg att ”just nu” kan vara 
ROLND�OlQJH�RFK�GHVVXWRP�NDQ�lQGUDV�WLOO�DWW�EDUQHW�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ�

I samtalen kan man ställa frågor om barnets tankar och känslor 
LQI|U�DWW�WUl̆D�HOOHU�LQWH�WUl̆D�SDSSDQ�

�f ´9DG�WURU�GX�GHW�lU�GHW�VRP�J|U�DWW�GX�LQWH�YLOO�WUl̆D�SDSSD�MXVW�QX"´
�f ´+XU�WURU�GX�GHW�VNXOOH�NlQQDV�RP�GX�WUl̆DGH�SDSSD�´
�f ´7URU�GX�KDQ�VNXOOH�EOL�DUJ�HOOHU�OHGVHQ�HOOHU�JODG�RP�KDQ�¿FN�YHWD�DWW�
GX�LQWH�YLOO�WUl̆D�KRQRP"´
�f ´7URU�GX�DWW�PDPPD�YLOO�HOOHU�LQWH�YLOO�DWW�GX�WUl̆DU�SDSSD"´�
�f ”Hur tror du det skulle bli för mamma och vad gör det med dig?”

Det är alltid viktigt att fråga vidare. Vad är det som gör att barnet säger ja 
eller nej? Genom att tillsammans vrida och vända på barnets  argument 
kan barnet själv bli mer på det klara med vad han eller hon egentligen vill. 
bYHQ�QlU�EDUQHW�VlJHU�DWW�KRQ�HOOHU�KDQ�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ�JlOOHU�GHW�

att fråga vidare, för att kunna prata om vad barnet önskar med det. Det 
kan handla om att barnet vill se hur pappan mår, hur han ser ut, om 
han har haft sönder saker eller om han har gett katten mat. Det kan 
också handla om att barnet är arg på mamman och därför uttrycker en 
|QVNDQ�DWW�WUl̆D�HOOHU�YDUD�KRV�SDSSDQ��'HQ�|QVNDQ�NDQ�RFNVn�YDUD�HWW�
sätt för barnet att väcka en reaktion hos mamman. 

I samtalen kan man genom att ställa frågor undersöka vad barnet 
VNXOOH�YLOMD�J|UD�RP�KDQ�HOOHU�KRQ�WUl̆DGH�SDSSDQ�RFK�KXU�GHW�VNXOOH�
kännas:

�f ´9DG�WlQNHU�GX�DWW�GX�YLOO�J|UD�QlU�QL�VND�WUl̆DV"´�
�f ´9DG�WlQNHU�GX�RP�KXU�GHW�VND�EOL�QlU�GX�VlJHU�DWW�GX�YLOO� WUl̆D�
pappa, samtidigt som du har sagt att du är rädd för honom?” 

%DUQHW�NDQ�RFNVn�VlJD�MD�WLOO�DWW�WUl̆D�SDSSDQ�XWLIUnQ�DVSHNWHQ�DY�DWW�
det annars blir orättvist mellan föräldrarna. En del barn kan också vara 
oroliga för att pappan blir arg om barnet säger nej och att det då går ut 
över mammn. Även det kan man behöva prata om.
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Om hur det är att träffa pappan

'HW�lU�EUD�DWW�SUDWD�PHG�EDUQHW�LQQDQ�KRQ�HOOHU�KDQ�VND�WUl̆D�SDSSDQ��
%DUQHW�EHK|YHU�YHWD�UDPDUQD�NULQJ�KXU�GHW�VND�Jn�WLOO�QlU�GH�WUl̆DV��
Blir det i kommunens lokaler eller inte? Kommer barnet vara ensamt 
med pappan eller inte? Exempel på frågor man kan ställa: 

�f ´9HW�GX�KXU�GHW�VND�Jn�WLOO�QlU�GX�RFK�SDSSD�WUl̆DV"´
�f ”Finns det någon annan vuxen med som du känner dig trygg med?”
�f ´+XU�WURU�GX�GHW�NRPPHU�NlQQDV�QlU�QL�WUl̆DV"´

Man kan också prata om både barnets och mammans känslor inför att 
EDUQHW�VND�WUl̆D�SDSSDQ��EODQG�DQQDW�I|U�DWW�DYODVWD�EDUQHW�

�f ”Man kan till exempel bli glad eller ledsen, arg eller rädd när man 
WUl̆DU�SDSSD��HOOHU�DOOD�NlQVORU�Sn�HQ�JnQJ��'HW�lU�RNHM��GHW�lU�GLQD�
känslor och du har rätt att känna som du vill.”
�f ”Mamma har sina känslor om det här och du har dina. Du måste 
inte känna lika som mamma.”
�f ”Om mamma blir orolig eller ledsen när du åker till pappa så är inte 
det ditt ansvar. Vi vuxna tar hand om det, vi hjälper din mamma.”

Tips till dig som samtalar med barn om våldet
Våga lyssna och stanna kvar

I samtalen med barn som har upplevt våld är det viktigt att du  lyssnar 
till de jobbiga ämnen som de kan ta upp, utan att vara för snabb 
med att försöka lägga till rätta, trösta eller säga att allt kommer att 
bli bra. Det är också viktigt att du är tydlig och kallar saker vid deras 
rätta namn.

Om barnet beskriver situationer där han eller hon kände sig skrämd, 
lämnad ensam eller sviken av sina föräldrar, så är det inte bra om du 
försöker släta över med kommentarer av typen ”Pappa kanske inte för-
stod vad han gjorde”, ”Mamma gjorde säkert sitt bästa” eller ”Allting 
kommer att ordna sig ska du se”. Det är bättre att bekräfta att du hör 
vad barnet säger och att fokusera på hur det kan ha blivit för barnet. 
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Det är inte heller bra om du själv blir så illa berörd av det barnet har 
att säga, så att du i stunden tappar kontakten med barnet. Det skulle 
kunna handla om att du blir så ledsen så att barnet måste hålla tillbaka, 
att du blir väldigt arg och upprörd eller börjar prata om något helt 
annat, eller att du utan förvarning avslutar samtalet. Om du reagerar 
på det sättet blir barnet återigen lämnat ensamt med sin upplevelse.

Ge barnet hjälp att berätta

Du kan hjälpa barnet att få till en sammanhängande berättelse genom 
att ställa frågor. I första hand kan du då fokusera på handlingarna 
±�YDG�JMRUGH�SDSSDQ��PDPPDQ�RFK�EDUQHW"�

�f ”Vad hände sedan?”
�f ”Vad gjorde han då?”
�f ”Vad gjorde du då?” 

Med hjälp av frågorna kan det också bli tydligare för barnet vem som 
gjorde vad. 

För många barn kan det vara svårt att svara på direkta frågor om 
dem själva. Som en hjälp kan du som vuxen i stället föreslå möjliga 
exempel på hur det kan vara för det här barnet, genom att hänvisa till 
andra barn. Exempel på vad du kan säga: 

�f ´0nQJD�EDUQ�MDJ�KDU�WUl̆DW�«´�I|OMW�DY�́ «�OLJJHU�YDNQD�RP�QlWWHUQD �́�
”… har blivit rädda för sin pappa” eller ”… får ont i magen när de 
tänker på jobbiga saker som har hänt hemma”. 

På det här viset får barnet möjlighet att signalera om han eller hon 
känner igen sig eller inte. Men när du gör så här behöver du vara upp-
märksam på hur barnet svarar. Känns det som att barnet svarar utifrån 
hur han eller hon själv tycker och tänker, eller är det ett svar utifrån 
vad han eller hon tror att du vill höra?
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Visa att du står på barnets sida

I samtalet är det viktigt att signalera att du tror på barnet och står upp 
för honom eller henne. En situation där det kan behövas är om ett barn 
KDU�SUDWDW�P\FNHW�RP�DWW�LQWH�YLOMD�WUl̆D�SDSSD��PHQ�DWW�WLQJVUlWWHQ�
ändå har beslutat om regelbundet umgänge. Din kommentar till det 
skulle kunna vara så här: 

�f ´-DJ�W\FNHU�DWW�GX�KDU�YDULW�MlWWHW\GOLJ�PHG�YDUI|U�GX�LQWH�YLOO�WUl̆D�
pappa. Nu har domstolen ändå bestämt att du ska göra det. Jag 
tycker att de borde ha lyssnat mer på dig.” 

En annan situation kan vara att ett barn har berättat i polisförhör att 
pappa har slagit honom eller henne, men att polisens förundersökning 
läggs ner. Då kan du säga så här:

�f ”Jag tror på det du berättar. Polisen lägger ner utredningen för att 
de inte har tillräckliga bevis, det handlar inte om att de inte tror 
på dig.” 

Om du tycker att något i samtalet inte blev bra 

Barnsamtal kan vara svårt. Ett samtal kan gå fel, men låt det inte  hindra 
dig från att våga prata med barn om svåra saker. Det är bättre att prata 
med ett barn även om det går fel, än att inte prata med  barnet alls. För 
det mesta går det att reparera misstag och missförstånd. Om ett samtal 
går snett, så ta dig tid efteråt och tänk igenom vad som hände. Prata 
gärna med någon annan om det och sedan med barnet igen. Du kan till 
exempel säga så här: 

�f ”Jag har tänkt på det där jag sa förra gången, jag tycker inte det blev 
riktigt bra, hur blev det för dig?” 

En sådan fråga kan vara en ingång till ett nytt samtal med barnet. Oav-
sett om det leder till ett nytt samtal eller inte, så visar du barnet att du 
tänker på honom eller henne även när ni inte ses. Du signalerar också 
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att du vill höra vad barnet tycker och tänker, och att du är intresserad 
av att ni ska ha det bra tillsammans. 

Det går inte att reparera barnets hela liv med ett samtal, men det går 
att göra något och att göra något litet är stort nog. 

Material som hjälp vid samtalen

I samtalen med barnen kan du gärna använda olika material som hjälp. 
Äldre tonåringar klarar ofta att ha samtal ändå, men många gånger kan 
även de vara hjälpta av olika samtalsmaterial. Här presenteras några 
exempel på material.

Metodstödet ”Ur barnens perspektiv”

Ur barnens perspektiv är ett metodstöd som är framtaget av Unizon. 
Det kan användas i samtalsgrupper med barn eller vuxna, i förebyg-
gande, stödjande såväl som behandlande syfte. Ur barnens perspektiv 
sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, 
våld och kränkningar. Det består av följande: 
�f ¿OPHQ�Jag sa att jag hade en mardröm
�f spelet Måsvägen 12 
�f metodstöd i form av ett litet häfte, Ur barnens perspektiv
�f en broschyr om hur du kan använda materialet inom Kriminal-
vården. 

,�GRNXPHQWlU¿OPHQ�Jag sa att jag hade en mardröm medverkar fem 
barn som är mellan tre och åtta år och bor på kvinnojour.

Barnen har alla upplevt pappas våld mot mamma. De intervjuas av 
Lotta Molander som arbetar med barnverksamheten på Alla Kvinnors 
Hus i Stockholm. Barnens upplevelser och känslor skildras genom 
deras egna berättelser och teckningar. Samtalen är autentiska men av 
VHNUHWHVVNlO�lU�EDUQHQV�QDPQ�¿QJHUDGH�

Spelet Måsvägen 12 innehåller en spelplan som illustrerar ett sam-
hälle med en tom lägenhet i mitten som kan fyllas med barn, vuxna 
och inredning. Lägenheten möbleras sedan som ett dockskåp. Du som 
vuxen kan styra samtalet om barnet har svårt att komma i gång genom 
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DWW�VSHOD�XSS�HQ�¿NWLY�KlQGHOVH�VRP�QL�NDQ�SUDWD�RP��6HGDQ�NDQVNH�
barnet själv vill berätta och skildra egna upplevelser av våld. Du kan 
RFNVn�XWJn�LIUnQ�HWW�IDOOH[HPSHO�VRP�¿QQV�L�HQ�VSHOLQVWUXNWLRQ�VRP�I|O-
jer med spelet.

Spelet Måsvägen 12 är ett bra sätt att få i gång samtal med både barn 
och vuxna. Samtidigt som man pratar och diskuterar kan man göra 
något med händerna vilket kan kännas avslappnande för många.  Spelet 
hjälper dig som vuxen att prata med barn och vuxna som har upplevt 
våld och fokusera på barnets perspektiv och barnets rättigheter.300

Dockhusdockor eller målade trädockor

Ett vanligt material som kan användas i samtal med barn som har 
utsatts för våld är dockor. Du kan till exempel använda dockhusdockor 
eller små målade trädockor, för att låta barnet visa upp skrämmande 
händelser som han eller hon har varit med om. Så gör man bland annat 
i metoden. 

Barnet får själv välja vilka dockor som ska föreställa de olika per-
sonerna som var med. Med den här metoden blir det man pratar om 
externaliserat, det vill säga barnet kan förlägga en del av sina inre 
bilder, tankar och känslor utanför sig själv, ut på dockorna. Det kan 
avlasta barnet genom att det inte blir lika laddat att prata om det som 
hände. Gestaltningen med dockorna gör det också lättare för dig och 
barnet att prata om händelsen tillsammans eftersom ni får en gemen-
sam bild att prata om. För att illustrera det ännu tydligare kan barnet 
på ett papper rita upp platsen där det skrämmande hände. Pappret blir 
då som en scen för dockorna att ställas upp på. 

När du har ett samtal om en situation som var farlig för barnet ska 
du arbeta dig fram i händelsekedjan till dess att barnet får hjälp eller 
någon annan lösning dyker upp som gör att barnet inte längre är kvar 
i det skrämmande. Det kan hända att barnet inte minns vad som hände 
eller om att det inte hände något som gjorde att han eller hon blev trygg 
och skyddad. Då kan du nu i samtalet låta honom eller henne få önska 
vad som skulle hända. 
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En del barn kan bli skrämda och oroliga av att prata om det som har 
hänt. Barnet kan få fatt i känslor som han eller hon kände då och som 
gör honom eller henne orolig och obehaglig till mods. Därför är det 
också viktigt att du i samtalet poängterar att det som barnet nu beskri-
ver hände då. Men nu är inte barnet där, nu är han eller hon skyddat, 
till exempel ”här på boendet”. Det går naturligtvis även att använda 
dockor för att prata om mindre laddade händelser i barnets liv. Det kan 
handla om något som har hänt i vardagen, till exempel på det skyddade 
boendet, när barnet var i skolan eller något annat. 

Kortlek med nallebilder

'HW�¿QQV�ROLND�VDPWDOVNRUW�VRP�lU�WLOO�KMlOS�I|U�DWW�SUDWD�RP�NlQVORU��
Nallebilder är ett sådant exempel på samtalskort.301 Barnet kan vara 
osäkert på hur det känner sig just nu, eller i går i skolan eller för ett 
halvår sedan när pappan skrek åt mamman. Då kan du låta barnet leta 
bland nallebilderna och se vilka som överensstämmer med hans eller 
hennes känslor. 

Med hjälp av bilderna kan ni även prata om vilka olika känslor som 
¿QQV��%DUQ�NDQ�QlPOLJHQ�EHK|YD�KMlOS�DWW�In�IDWW�L�ÀHU�NlQVORU�lQ�GH�
som de har tillgång till, få ett bredare känsloregister. Nallebilderna 
kan också vara ett sätt att hjälpa barnet börja få fatt i känslornas olika 
nyanser. Ett barn som ser det som att man antingen är arg eller inte, 
kan börja urskilja nyanser som irriterad, lite arg och rasande. Genom 
att barnet får tillgång till ett rikare känsloregister öppnar det upp för 
att han eller hon får en bredare förståelse av både sig själv och sin 
omvärld, och barnet kan då även prata om sig själv på ett känslomäs-
sigt rikare sätt. 

Silhuettfigur att rita in känslor i

(Q�DQQDQ�VDPWDOVKMlOS�lU�ULWDGH�VLOKXHWW¿JXUHU��'X�ULWDU�Gn�XSS�HQ�
�VLOKXHWW¿JXU�GlU�EDUQHW�InU�PnOD�PHG�ROLND�IlUJHU�KXU�GHW�NlQQV�L�NURS-
pen, till exempel hur det kändes den där gången när han eller hon blev 
arg på någon på kvinnojouren eller när han eller hon hörde pappan 
skrika åt mamman. 
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Med den här metoden får barnet fatt i både upplevelser i kroppen 
och vilka känslor de motsvarar. På så sätt kan han eller hon få hjälp att 
integrera kroppsupplevelser med känslor. Exempel på sådana upple-
velser är att ha ont i magen eller huvudet, vara spänd i axlarna eller 
käkarna, känna sig tom i huvudet och ha en klump i halsen.

Rita och skriva

Det är ofta skönt för barn att få pyssla med något medan ni pratar, 
exempelvis att rita. Men du kan även låta barnet rita händelser i 
 familjen när det har blivit skrämmande. Barnet kan även rita sina mar-
drömmar eller det som han eller hon är rädd för ska hända. 

Äldre barn och tonåringar kan vilja skriva i stället för att rita. Du 
kan låta dem skriva ner minnen från händelser, men också brev till 
pappa eller mamma. Då kan de skriva det som de egentligen skulle vilja 
säga eller fråga men inte gör. Meningen är inte att brevet ska skickas 
i väg till personen det berör, det är mer ett sätt att hjälpa barnet att 
formulera sig. 

Om barnet är uppfyllt av många tankar kan han eller hon få ha en 
låda som du tar hand om. I lådan kan barnet spara sina teckningar och 
texter. På så sätt kan han eller hon släppa ifrån sig lite av tankarna och 
behöver då inte bära allt inom sig.

Böcker och filmer

Exempel på böcker som du kan läsa med barnet är Den arge av 
Gro Dahle, Min kropp är min eller Liten av Stina Wirsèn och Min hem-
lighet��0HQ�GHW�¿QQV�PnQJD�ÀHU�E|FNHU�VRP�EHKDQGODU�IUnJRU�RP�YnOG�
i nära relationer.302

Enskilt stöd för mamman
Stöd i vardagen

Utöver att erbjuda skydd ger kvinnojourerna mycket stöd och hjälp till 
kvinnorna som kommer dit. Exempel på detta är stödsamtal, avlast-
ning i vardagen och hjälp med möteskontakter med olika myndig-
heter. Personal och volontärer följer även med på möten hos exempel-
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vis social tjänsten och familjerätten. Många kvinnojourer kan också 
erbjuda vittnesstöd vid rättegångar. 

Många kvinnor som sökt skydd på kvinnojourerna har ett svagt 
socialt nätverk och ansträngd ekonomi. En hel del har också  bristande 
VSUnNNXQVNDSHU� L� VYHQVND�� (Q� NYLQQD� VRP� Q\OLJHQ� KDU� À\WWDW� WLOO�
 Sverige för att gifta sig och sedan blir utsatt för våld av sin man riskerar 
att bli utvisad om hon skiljer sig från honom under de första två åren 
VRP�KRQ�EH¿QQHU�VLJ�L�6YHULJH��'HW�J|U�DWW�KRQ�KDPQDU�L�HQ�lQQX�PHU�
utsatt situation och är i stort behov av stöd.

Särskilda behov vid hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinnor som är utsatta för hedersvåld har en ännu mer utsatt situation 
när det gäller hotbilden. Våldet kan då vara planerat och både sank-
tioneras och utövas kollektivt, det vill säga att till exempel släktingar 
utanför den närmaste familjen stöder och uppmuntrar våldet. Dessa 
NYLQQRU�RFK�EDUQ�EOLU�RIWD�DY�PHG�DOOW�VRFLDOW�QlWYHUN�QlU�GH�À\WWDU�WLOO�
GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��1lU�GH�VHGDQ�À\WWDU�GlULIUnQ�WDU�GHW�OnQJ�WLG�DWW�
bygga upp en ny social tillhörighet, och många fortsätter att leva under 
hot lång tid framöver.

Särskilda behov vid missbruk

Många kvinnojourer har svårt att ta emot kvinnor i aktivt missbruk och 
PDPPRU�VRP�EH¿QQHU�VLJ�L�DNWLYW�PLVVEUXN�KDU�PnQJD�JnQJHU�I|UORUDW�
vårdnaden om sina barn. Trots att en mamma inte har barnen med sig 
WLOO�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW�HOOHU�DWW�EDUQHQ�lU�VWRUD�Vn�¿QQV�GH�PHG�L�KHQ-
nes tankar. En stor del av de samtal som förs på det skyddade boendet 
handlar om just barnen, om hur de har det och hur mamman ska kunna 
E\JJD�XSS�HQ�ElWWUH�UHODWLRQ�PHG�GHP�Sn�VLNW��'HW�NDQ��¿QQDV�RUR�I|U�
fosterhemsplaceringar som inte fungerar, eller stora barn som inte vill 
ha kontakt med sin mamma på grund att det som har varit. Men det kan 
också vara så att mammans barn, vare sig de är små eller stora, bär på 
mycket oro för mamman och inte kan släppa på kontrollen av henne.
0DPPRU� VRP� EH¿QQHU� VLJ� L� DNWLYW�PLVVEUXN� KDU�PnQJD� JnQJHU�

 svikit sina barn, och bär en stor skuld och sorg över att de inte har varit 
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den mamma som de hade önskat. Samhällets normer kring moder-
skap och kvinnlighet gör att många kvinnor i missbruk får bära mycket 
skuld och skam för att de har svikit sina barn och inte lyckats skydda 
dem. Ofta kan dessa känslor av misslyckande bli en motor i missbruket 
och göra att det är svårt att sluta.

Många kvinnor i missbruk är ofta våldsutsatta. Det är vanligt att 
dessa kvinnor tvingas till prostitution för att kunna få någonstans att 
sova eller underhålla sitt beroende.  Det är också vanligt att myndig-
hetspersoner som är i kontakt med våldsutsatta kvinnor som är i aktivt 
missbruk bara ser själva missbruket och inte det våld som kvinnan har 
utsatts för. Krav som ställs på kvinnan kan vara att bara hon slutar med 
sitt missbruk så kommer våldet att upphöra, men ofta kan det vara 
tvärtom. När våldet upphör och kvinnan är trygg kan det vara lättare 
att komma ifrån missbruket.
'HW�¿QQV�YlOGLJW� OLWH� I|UlOGUDVW|G� I|U�GH�PDPPRU�VRP�lU�YnOGV�

utsatta och har eller har haft ett missbruk och som också har förlorat 
vårdnaden om sina barn. Många gånger brottas mamman med  tankar 
om vad som är en bra förälder, och om hon kan bli en tillräckligt bra 
I|UlOGHU��0\QGLJKHWVSHUVRQHU�NDQ�RIWD�YDUD�GL̆XVD� L� YDG�PDPPDQ�
behöver göra för att förändras till exempel. Oavsett om mamman kom-
mer få tillbaka vårdnaden eller inte behöver hon ha stöd i att utveckla 
sitt föräldraskap. Det kommer att vara betydelsefullt för barnet.

Stärka mamman genom samtal

I samtal med mamman kan de som arbetar på kvinnojouren hjälpa 
henne att förstå vad våld i nära relationer är och vad det får för konse-
kvenser för henne och hennes barn. Man kan prata om de olika vålds-
tillfällena, vad mannen gjorde och vad hon gjorde som reaktion på 
detta. På så sätt kan hans våldsutövande synas tydligare men också hur 
hon på olika sätt gjorde motstånd emot honom. Det sistnämnda kan 
vara en hjälp för att stärka hennes självkänsla. 

Mamman kan behöva hjälp att sortera upp tankar och känslor som 
rör skuld, skam och ansvar. Vad är hennes ansvar och vad är mannens 
ansvar? Det är bra att bekräfta det positiva i att mamman lämnat man-
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nen och fått slut på våldet. Det är bra för mamma att se att de konse-
kvenser hon upplever är vanliga med tanke på det våld hon har utsatts 
för. Det kan handla om hennes egna reaktioner, barnets reaktioner och 
hur hennes och barnets relation har påverkats. Det kan också handla 
om att stärka mamma i att inte gå tillbaka till mannen. 

Mamman behöver förstå hur barnet har påverkats av våldet

1lU�PDPPDQ�EH¿QQHU�VLJ�Sn�NYLQQRMRXUHQ�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�KMlOSD�
henne att förstå hur mannens våldsutövande har påverkat barnet. Den 
GDJ�KRQ�RFK�EDUQHW�À\WWDU�GlULIUnQ�NRPPHU�KRQ�DWW�YDUD�GHQ�VRP�I|UNOD-
rar barnets beteende om barnet kommer vara i behov av hjälp insatser 
från förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdoms psykiatri.

Att tänka på vid samtal med mamman

Mamman kan vara traumatiserad, som en konsekvens av det våld som 
PDQQHQ�KDU�XWVDWW�KHQQH�I|U��8W|YHU�GHW�EH¿QQHU�KRQ�VLJ�L�HQ�NULV�
situation. Det gör att hon kan ha svårt att i samtal lyssna och ta in vad 
den andre säger. 

Mamman kan ibland ha koncentrations- och minnessvårigheter 
och ha svårt att ta till sig råd och synpunkter som är alltför generellt 
framförda. Om det är så är det bra om de som arbetar på kvinnojouren 
kan prata rakt och konkret i samtalen med henne, men med respekt, 
och att de signalerar att de kan leva sig in i och förstå hennes situation. 
Om mamman har stora svårigheter med det här kan kvinnojouren vara 
en hjälp för henne att påtala hennes behov av hjälp från socialtjänsten 
eller vuxenpsykiatrin.

Om de i samtalet tillsammans kommer fram till saker som mam-
man ska göra framöver, kan det vara en extra hjälp att vid slutet av 
samtalet skriva upp dessa saker som en hjälp för hennes minne. För 
att göra förutsättningarna så bra som möjligt för mamman är det också 
EUD�RP�GHW�¿QQV�EDUQYDNW�I|U�KHQQHV�EDUQ�QlU�KRQ�VLWWHU�L�P|WHQ�HOOHU�
egna samtal. För en del barn kan det vara svårt att lämna mamman 
ur sikte, men det kan gå om barnvakten kan trygga barnet tillräckligt. 
Barnvakten kan till exempel komma överens med barnet att det kan 
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gå till mamma när han eller hon blir orolig. Ibland kan det nämligen 
räcka för barnet att se var mamman ska sitta någonstans. 

Fånga möjliga samtalsstunder i vardagen

För vissa ämnen kan det också fungera bra att ta ett samtal när några 
NYLQQRU�VLWWHU�WLOOVDPPDQV�RFK�¿NDU��'HW�JlOOHU�WLOO�H[HPSHO�IUnJRU�RP�
föräldraskap och relationen till barnet. Då kan det i stället bli en mer 
allmänt hållen diskussion där alla kan vara med, och ingen mamma 
behöver känna sig utpekad.

Olika teman i samtal med mamman 

I samtalen med mamman kan man beröra frågor om hennes sociala 
situation och sociala nätverk: 
�f Vad har mamman för boendesituation och vad har hon möjlighet 
att kunna få till framöver efter tiden på kvinnojouren?
�f Vad ägnar hon sig åt annars, är hon student, har hon arbete, är hon 
arbetslös, är hon sjukskriven?
�f Hur är hennes ekonomi, är hon skuldsatt?
�f Är hon ensam och isolerad eller han hon folk omkring sig som hon 
kan få hjälp, stöd och avlastning av?

Vikten av egen tid för lugn och ro och återhämtning

,�VDPWDOHQ�NDQ�GH�VRP�DUEHWDU�Sn�MRXUHQ�KMlOSD�PDPPDQ�DWW�¿QQD�
GH�NRUWD�VWXQGHUQD�I|U�VLJ�VMlOY��NDQVNH�I|U�HQ�¿ND�HOOHU�DWW�EDUD�VLWWD�
ostörd åtminstone en kvart. De behöver stötta henne i att kunna ta sig 
egen tid för promenader eller vila. 

Mamman kan ha stora skuldkänslor inför sina barn, så stora att det 
enda som känns tillåtet för henne att göra är saker som är direkt foku-
serade på barnen. I så fall behöver hon hjälp att få skuldkänslorna lät-
tade. Hon behöver också få höra att hon gör sina barn en tjänst genom 
att göra något för sig själv, för sin egen skull. Om hon gör sådant som 
hon mår bra av så kommer det ju i sin tur att ha positiva återverkningar 
på barnen.
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Inventera och sortera bland alla frågor mamman sitter med

Mamman kan vara mycket belastad med tankar på allt som situationen 
kräver av henne. På kvinnojouren kan man hjälpa henne att sortera 
dessa tankar. Ett sätt är att synliggöra hennes tankar med en mind-
map. Först skriver man in mammans namn i en cirkel mitt på ett pap-
per. Sedan går man igenom vilka frågor hon sitter med just nu. Det kan 
vara boendet, en rättegång, oro för barnet, socialtjänsten, arbetslöshet, 
sjukskrivning och så vidare. Dessa ord skriver man in som rubriker 
i cirklar runt mammans namn på papperet. Därefter kan man prata lite 
om de olika områdena för att komma fram till vilken av frågorna som 
är mest akut och ägna tid åt den i samtalet och låta de andra frågorna 
vara så länge. 

Man kan spara det man skriver upp och bygga vidare på mammans 
mindmap vartefter nya frågor dyker upp. Efter en tid kan den också bli 
en hjälp för att titta tillbaka och se vad som har hänt. 

I samband med inventeringen kan man också göra en energi budget, 
det vill säga gå igenom hur mycket som är rimligt att mamman för-
söker göra utifrån hur mycket ork hon har. Särskilt bra är det för en 
mamma som vill för mycket eller har svårt att bestämma vart hon ska 
rikta sin energi.

Att ändra på en liten sak i relation till barnet.  
Vad är det viktigaste just nu? 

Ofta är det många saker med barnet och relationen till barnet som 
mamman ser som problem. Då är det bra att ta reda på om det är 
QnJRQ�DY�GHVVD�VDNHU�VRP�KRQ�YLOO�I|UV|ND�lQGUD�Sn�±�JlUQD�HQ�OLWHQ�
sak som är möjlig för henne att göra något åt just nu. På så sätt hjälper 
man henne att välja ut en sak, en kamp, som hon kan tänkas orka med. 
Om hon ska försöka påverka en viss situation med barnet i en annan 
riktning, så är det viktigt att hon orkar driva igenom den. 

Att prata med mamman om vad som  
egentligen är farligt för barnet

Många mammor har fått kritik av pappan om det har hänt barnen 
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något, som att de har haft sönder en leksak, förstört sina kläder eller 
gjort sig illa. För att undvika att han skulle bli arg kan mamman ha 
blivit överdrivet vaksam och orolig gentemot barnen, helt enkelt för 
att inget skulle hända som kunde väcka pappans ilska. I sådana fall är 
det bra om de som arbetar på kvinnojouren kan ge mamman stöd i att 
våga låta barnen göra sådant som hon annars ser som farligt utifrån att 
pappan skulle bli arg. Det kan handla om att klättra i klätterställningar 
eller leka ute med risk för att smutsa ner sig. 

Våga pröva andra sätt att reagera på gentemot barnet

Mamman kan vara inriktad på att barnet inte kommer att lyssna när 
hon säger till. Detta kan göra att hon är arg på barnet redan innan hon 
säger till. Hon kan även ha svårt att tro att barnet ska lyssna på henne 
om hon säger till i vanlig ton och därför ryter hon till eller skriker. De 
som arbetar på kvinnojouren kan i samtalen stötta henne att pröva 
något helt annat, exempelvis att tala tyst till barnet.

Hjälpa mamman att ordna tid för sig och sitt barn

Ett annat tema för samtalen är att stötta mamman i att vara med sitt 
barn, bland annat genom att ge henne små uppgifter. En uppgift kan 
vara att hon fokuserat ska tillbringa tio minuter tillsammans med 
barnet, exempelvis att leka tillsammans. De på jouren får då instru-
era mamman hur hon kan göra sig tillgänglig, till exempel att hon ska 
stänga av telefonen under de här tio minuterna. Det blir också ett sätt 
för mamma att välja vad som är viktigt och att kunna lära sig att det 
går att avsätta tid för det. Om det här blir en för svår uppgift kan man 
säga åt mamman att hon ska läsa en bok eller tidning för barnet i tio 
minuter. Det viktiga är att få till en kort stund av delat fokus. Helst ska 
stunder  na återkomma regelbundet, så att barnet kan börja lita på att 
de kommer. Det kan fungera lugnande för barnet att veta att mamman 
ser till att de har mysiga stunder tillsammans. 
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Att prata med mamman om olika sätt  
som barn kan reagera på våldet

En mamma ser det ofta som ett problem om hennes barn är aggressivt, 
slåss, skriker, använder fula ord och har sönder saker. Men hon ser det 
sällan som ett problem om hennes barn är tyst, inställt på att vara till 
lags, väldigt hjälpsamt och månt om att mamma ska ha det bra. Det här 
blir ännu tydligare om hon har två barn och den ena är aggressiv och den 
andra tystlåten. Då är det viktigt att prata om hur pass olika barn kan 
IXQJHUD�EHURHQGH�Sn�DWW�GH�KDU�XSSOHYW�HOOHU�VMlOYD�XWVDWWV�I|U�YnOG�±�RFK�
att båda de här sätten att fungera kan ses som konsekvenser av våldet.

Samtal om föräldraauktoritet och gränssättning

Ytterligare ett tema för samtalen med mammorna är föräldrarollen, 
eftersom många av dem har problem med att sätta gränser. Att inte 
sätta gränser kan vara ett sätt att kompensera för mannens aggressiva 
och kontrollerande beteende, genom att inte ställa några krav och inte 
bli arg. Många mammor har även varit med om att deras man på olika 
sätt har signalerat till barnen att de inte behöver eller inte ska lyssna 
till vad mamma säger. När mamman sedan blir ensam med sitt barn 
kan det bli svårt för henne att börja bli bestämd och sätta gränser. När 
hon är gränssättande kan det för henne kännas som att hon blir väldigt 
arg, och hon kan då bli orolig för att hon blir som barnets pappa. 

Det kan också väcka skuldkänslor hos mamman att säga ett tydligt 
nej till något som barnet vill. Ur hennes perspektiv kan det kännas som 
att hon då sviker och vänder barnet ryggen. I samtal med  mamman 
kan man resonera om det här och stödja henne i att börja bli mer 
gränssättande.

Att ha negativa känslor kopplade till barnet och inte  
vilja vara så mycket tillsammans med barnet

Mamman kan också behöva prata om att hon inte orkar med sitt barn 
för att hon tycker han eller hon är så krävande. Mamman kan längta 
efter att bara få bli lämnad i fred av barnet. Men när barnet blir oroligt 
så söker han eller hon sig till mamma. Om mamman då inte förmår 
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lugna sitt barn så kommer barnet fortsätta söka mammans närhet och 
mammans trötthet och irritation gentemot barnet ökar. Det här kan 
göra att mamman inte vill göra saker med sitt barn, inte vara tillsam-
mans, eftersom det blir så jobbigt, hon kan känna en önskan att barnet 
bara ska göra som mamma säger. 

Det uppstår ett känslomässigt avstånd mellan mamma och barn, och 
mamman förmår inte att leva sig in i hur olika händelser kan bli för 
EDUQHW�HOOHU�YDG�GHW�NDQ�¿QQDV�I|U�EDNRPOLJJDQGH�VNlO�WLOO�DWW�EDUQHW�J|U�
som det gör. I samtalen kan man prata med mamman om hur viktig hon 
är för barnet och att barnet därför söker kontakt med henne. Då gäller 
det att hjälpa mamman att hitta tillbaka till barnet, att få mamman att 
leva sig in i barnets situation och därigenom kunna känna sympati med 
barnet. Då blir det lättare för henne att vara nära sitt barn.

För en del mammor kan det här vara så svårt att hon behöver mer 
hjälp än enbart stödsamtal. Kvinnojouren har en viktig uppgift att 
stödja mamman i att söka hjälp.

Samtal om barns beteende kopplat till normalutveckling  
och konsekvenser av våld

'HW�NDQ�¿QQDV�HQ�RVlNHUKHW�KRV�PDPPDQ�RP�YDUI|U�EDUQHW�J|U�VRP�
GHW�J|U�±�RP�GHW�lU�HQ�NRQVHNYHQV�DY�GHW�KDQ�HOOHU�KRQ�KDU�YDULW�PHG�
om eller ett uttryck för barns normala psykologiska utveckling. Mam-
man kan behöva få hjälp att reda ut denna osäkerhet. Det kan även 
vara så att barnets beteende visserligen är åldersadekvat, men att det 
kompliceras av att han eller hon har upplevt pappans våld mot mam-
man eller att pappan har varit direkt våldsam emot barnet. Man kan 
behöva prata med mamman om skador av våldet och tydligt kommen-
tera vissa händelser och situationer:

�f ”Så här kan det bli för barn som har varit med om våld.” 

Samtal med mamman om barnens pappa

Mamman kan också behöva prata om barnets pappa. Den som arbetar 
på jouren kan till exempel fråga vad hon tycker kännetecknar en bra 
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pappa, när det gäller både egenskaper och handlingar. Sedan kan hon 
beskriva sin partners egenskaper och handlingar. På så sätt tydliggörs 
skillnaden mellan hennes önskebild och hur hennes egen partner har 
betett sig. Den skillnaden kan man ta hjälp av i det fortsatta samtalet 
om honom. Man kan också prata med mamman om hur hon tror att 
barnet påverkas av att pappan är hotfull och våldsam.

I samtalen kan man också tillsammans undersöka vilka känslor hon 
har inför mannen och deras relation. Man kan stötta henne i att inte gå 
tillbaka till honom, och även prata med henne om vilka konsekvenser 
ett sådant steg skulle få för henne och barnet. 

Syskon har olika relation till sin pappa

Om barnet har syskon har de alla var sin unik relation till sin pappa. 
Det kan handla om att de utifrån sina olika åldrar förstår det som har 
skett på olika sätt. Pappan kan även ha behandlat dem olika, till exem-
pel favoriserat någon eller behandlat något av barnen extra illa. 

Stöd för både barnet och mamman
Benämn och bekräfta för barnet vad som händer  
i relation till mamman

Det är bra att benämna och bekräfta det som händer kring barnet. Det 
kan till exempel vara i en situation där barnet är med när mamman 
börjar gråta. Då kan de som arbetar på kvinnojouren kommentera det:

�f ”Nu blir mamma jätteledsen, men det är inte farligt och jag är här 
och hjälper till.” 

Om mamma har ett upprört samtal på telefon och barnet står och lyss-
nar kan man säga så här:

�f ”Oj, nu pratar mamma i telefon och hon låter jättearg. Vi vuxna 
 hjälper henne sedan. Ska du och jag gå till barnrummet och se om vi 
kan hitta på något att göra?” 
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Att få situationer bekräftade på det här sättet är något som barnen inte 
brukar få hjälp med. De är snarare vana vid att inte bli uppmärksam-
made alls när något jobbigt eller skrämmande händer. Genom att en 
vuxen benämner vad som händer får barnet en bekräftelse på att det 
verkligen sker och att han eller hon inte är ensam med sin upplevelse.

Aggressivitet mellan mamma och barn

En vanlig svårighet i relationen mellan mamman och barnet är aggres-
sivitet. Båda kan ha lätt för att bli aggressiva mot varandra. 

En del mammor kan vara irriterade och arga på sina barn men inte 
vilja erkänna det inför dem. Om en mamma är arg och barnet märker 
det men mamman säger att hon inte är arg, så blir det inte lugnande 
för barnet. Anledningen är att barnet inte får någon bekräftelse på 
sin upplevelse. Om mamman är arg på barnet kan det vara bättre om 
hon säger: 

�f ”Ja, jag är arg, men jag blir inte argare än så här.” 
�f ”Jag är arg men det blir inte farligt.” 

Många barn som har upplevt våld i nära relationer eller blivit direkt 
utsatta för våld är ofta överkänsliga för sådant som de tolkar som en 
möjlig väg till våld och hot. Höjda röster, spända tonlägen, svart blick, 
VSlQG�NURSSVKnOOQLQJ��RURDQGH�W\VWQDG�±�DOOW�VnGDQW�NDQ�YDUD�HQ�LQGLND�
tion för barnet att det nu kommer att bli jättefarligt. Genom replikerna 
ovan kan mamman bekräfta att hon visserligen är arg men samtidigt 
säga till barnet att det inte kommer att bli farligt. Om mamman är arg, 
men inte på barnet, kan hon förklara det för att lugna  barnet: 

�f ”Ja, jag är arg, men jag är inte arg på dig.”

Mamma och barn som har negativt laddade bilder av varandra

Både mammor och barn kan ha väldigt negativt laddade föreställningar 
om varandra som påverkar hur de har det tillsammans. Många gånger 
har barnets bild av mamman som en positivt laddad person förstörts. 
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Det kan bero på att barnet har varit med när pappa har slagit, hotat, 
förnedrat och tagit ifrån mamman hennes föräldraauktoritet. Barnet 
kan ta intryck av det här och tycka att mamman är en dålig person som 
kan behandlas utan respekt. Barnet kan också se mamma som en svag 
person som har svikit, inte skyddat eller valt att stanna kvar hos pappa 
trots att barnet under lång tid har velat att de ska bort ifrån honom. 

Ur mammans perspektiv kan barnet vara upphov till irritation och 
negativa känslor. Hon kan se barnet som efterhängset, klängigt och 
besvärligt, att han eller hon inte lyssnar och inte gör som mamma 
säger. Mamman kan också tycka att barnet är aggressivt och kontrol-
lerande mot henne. 

De som arbetar på det skyddade boendet kan vara ett stöd i den 
här svåra situationen genom att börja påtala positiva sidor hos mam-
man och barnet så att de hör det. Inför barnet kan de lyfta bra saker 
med mamma, till exempel bra saker hon gör, hur hon ser ut, att hon 
är smart och att hon lagar så god mat. Som en konsekvens av det kan 
barnet börjar känna stolthet för sin mamma. På motsvarande sätt kan 
de på kvinnojouren påtala för mamma när barnet gör bra saker.

Mammans nedstämdhet och gråt

Om en mamma på boendet ofta är nedstämd och gråter så väcker det 
P\FNHW�RUR�KRV�EDUQHW�±�lQQX�PHU�RP�EDUQHW�WLOOEULQJDU�P\FNHW�WLG�
ensamt med sin mamma. Det kan då fungera lugnande och avlastande 
för barnet om mammans gråt benämns och barnet avlastas känslan av 
att ha ansvaret för hur det ska gå för mamman.

De som arbetar på kvinnojouren kan även hjälpa mamman genom 
att föreslå vad hon kan säga i olika svåra situationer. Om hon är ensam 
med sitt barn och hon börjar gråta eller om barnet på något annat sätt 
förstår att hon är ledsen, kan hon exempelvis säga:

�f ”Jag är ledsen men det är inget farligt. Det går över.”
�f ”Ja, jag är ledsen för att jag tänkte på något som hände, men det är 
inget som du har gjort.”



152 Kvinnojourens stöd till barnet och mamman

Hon kan också avsluta med att säga:

�f ”Du behöver inte oroa dig, jag får hjälp av de vuxna här.” 

Men även om mamman säger rätt saker är det påfrestande för ett barn 
att vara mycket tid ensamt med en mamma som är så här nedstämd. 
Barnet behöver därför få stöd.

Barnets och mammans rädsla och oro

Många barn är fortsatt rädda även när de har kommit till det skyddade 
boendet. Därför söker de mammans närhet för att bli lugnade och tryg-
gade. Men om en mamman inte kan se beteendet ur barnets  perspektiv 
så blir det svårt för henne att hjälpa barnet. Det kan vara så att mam-
man drar sig undan för att få vara i fred, men då fortsätter barnet att 
vara oroligt och fortsätter söka hennes närhet. Detta sker dock inte om 
 barnet har utvecklat ett anknytningsmönster där han eller hon inte 
visar oron och inte heller söker mammans hjälp, eller om barnet har 
börjat ta hand om mamman för att på så sätt hålla kvar närheten med 
henne. Oavsett vilket så får barnet ingen hjälp i något av fallen med att 
bli  lugnat och känna sig tryggt. 

Det kan också vara mamman som är rädd, till exempel om hon 
drabbas av ofrivilliga minnesbilder som skrämmer henne. När barnet 
märker det blir även han eller hon rädd och vill vara nära mamman. 
Om hon inte förstår hur barnet påverkas av de här olika händelserna 
¿QQV�ULVNHQ�DWW�KRQ�LQWH�OXJQDU�RFK�WU|VWDU�XWDQ�L�VWlOOHW�VlJHU�DWW�EDU-
net kan gå och se på tv eller spela spel medan hon går därifrån.

Både mamma och barn kan vara rädda för olika saker som påmin-
ner dem om det våld som pappan eller styvpappan har utsatt dem för. 
Det kan handla om andra människors tonfall, blickar, röstlägen och 
kroppshållning. 

De kan också bli rädda för plötsliga ljud- eller synintryck. Om per-
sonalen eller volontärerna märker att detta händer, så kan de kom-
mentera att de själva också hörde eller såg. Vet de vad det är kan de 
kommentera det: 
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�f ”Det var något som lät från andra våningen.” 
�f ”Det var ytterdörren som stängdes. Men det är inget farligt, ni är 
säkra här.” 

Understimulering och frustration

Det är påfrestande för barnet att gå och vänta, att inte veta vad som ska 
hända och knappt ha någon möjlighet att påverka situationen. Barnet 
blir socialt isolerat och måste hålla vissa saker om sig själv hemliga för 
andra, exempelvis var han eller hon bor. Om barnet inte går i skola 
eller förskola så förlorar han eller hon även sina vardagliga rutiner och 
ser i stället mycket på tv och sover mycket. Barnet är dessutom mycket 
med mamma som inte mår bra vilket blir en ytterligare belastning. 
 Risken är också att barnet blir understimulerat och rastlöst om det inte 
är ute så mycket. 

Dessa faktorer kan leda till oro, rastlöshet, frustation och aggres-
VLRQ��PHQ� lYHQ�KnJO|VKHW� RFK� NUDIWO|VKHW��2P�GHW� Gn� LQWH� ¿QQV� Vn�
mycket verksamhet för barnet är risken att han eller hon följer med 
mamma i allt hon gör, exempelvis är med på hennes olika myndighets-
P|WHQ�±�P|WHQ�VRP�GHW�VNXOOH�YDUD�ElWWUH�RP�EDUQHW�VODSS�

Gemensamma samtal med barnet och mamman
Syftet med gemensamma samtal är att hjälpa barnet och mamman att 
prata om det våld som pappan eller styvpappan har utsatt dem för. 
Mamman kan få hjälp att få en tydligare bild av vad hennes barn har 
uppfattat av det som har hänt. För barnet blir det en hjälp att kunna 
berätta om minnen, tankar och känslor som barnet annars inte skulle 
våga prata med mamman om av rädsla för att hon skulle bli ledsen eller 
att det skulle bli för jobbigt för mamman. 

Ofta är det så att mamman och barnet inte har pratat med varandra 
om det våld som pappan eller styvpappan har utsatt dem för. Då kan 
samtalet också vara en hjälp för dem att upptäcka att det går att prata 
med varandra om det som har hänt. Genom samtalet får de möjlighet 
att uppleva att det inte är farligt, även om det känns jobbigt i stunden. 



154 Kvinnojourens stöd till barnet och mamman

Förbered barnet och mamman inför det gemensamma samtalet

Inför de gemensamma samtalen kan mamman behöva motiveras och 
stöttas i enskilda samtal till att prata med sitt barn om saker som bar-
net vill ta upp. En del mammor tror att barnet ska skadas ännu mer av 
att prata om det som har hänt. Ofta tror mamman att barnet inte har 
uppfattat så mycket av pappans våld. Då kan hon behöva förberedas på 
att det barnet kommer berätta kan bli jobbigt för henne men att hon 
kommer få stöd av den som leder samtalet. Den som ska genomföra 
samtalet med mamman och barnet kan behöva förbereda mamman 
på att bara lyssna och ta emot, inte gå in och förklara och försvara sig. 

Det kan också vara så att mamman vill låta bli att ta upp vissa saker 
med barnet. Då är det viktigt att höra med henne varför hon vill undan-
hålla det, för att sedan undersöka hur mamman och barnet ändå ska 
kunna ha ett gemensamt samtal. 

Barnet behöver stöd i att få känna att det som han eller hon har 
pratat med till exempel den barnansvariga om även är viktigt att prata 
med mamma om. Barnet kan vara oroligt för att belasta mamma för 
mycket och undra om hon kommer hon att orka. Det handlar ofta om 
att barnet inte vill säga något som gör att mamma kommer börja gråta. 
Då behöver barnet få höra att de vuxna hjälper dem båda att prata 
 tillsammans. 

Den eller de som ska hålla i samtalet kan behöva säga till barnet att 
mamma kan börja gråta, men att det inte är något farligt och att den 
vuxna hjälper henne då. Det är bra om det är två personer så att både 
barnet och mamman känner att de har sin egen person som är med 
och stöttar.

Stötta båda under samtalet

Barnet behöver ges möjlighet att prata om vad det har varit med om:
�f Vad uppfattade barnet av det som hände?
�f Vad såg och hörde barnet? 
�f Vilka känslor har barnet inför det som har skett?
�f Vad är barnet oroligt för ska hända nu framöver?
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Det lU�YLNWLJW�DWW�EDUQHW�VHU�DWW�GHW�¿QQV�VW|G�QlU�KDQ�HOOHU�KRQ�E|UMDU�
berätta för att vnJD�IRUWVlWWD�EHUlWWD��2P�GHW�lU�Vn�DWW�GH�KDU�ÀHU�JHPHQ-
samma samtal kan mamman också hjälpa barnet att få till en mer sam-
manhängande och förståelig berättelse om vad barnet har varit med om.

Den eller de som leder samtalet med mamma och barn behöver vara 
tydliga och stödjande. Barnet kan till exempel börja berätta något som 
blir jobbigt för mamma att lyssna till, vilket gör att hon kanske börjar 
förklara sig för att få barnets förståelse. Då behöver samtalsledaren 
stoppa henne och säga att barnet behöver få berätta färdigt. 

Om mamman börjar gråta kan samtalsledaren kommentera det högt: 

�f ”Nu gråter mamma, men hon vill höra. Visst är det så mamma?” 

Om samtalet på något sätt blir jobbigt för mamma eller barnet kan 
man kommentera det: 

�f ”Just nu är det jobbigt, men vi pratar om det här för att det ska bli 
bättre framåt.” 

Den som leder samtalet kan också behöva påtala att när man pratar om 
skrämmande minnen så kan det kännas i nuet som det gjorde då. Att 
man kan bli orolig i kroppen, bli rädd, få ont i magen eller något annat. 

Det är också viktigt att trygga barn och mamma både under sam talet 
och när det är dags att sluta. Som avslutning kan man säga såhär: 

�f ”Det som ni har pratat om hände då. Men nu är vi här, och här är ni 
trygga och säkra.” 

Positiva konsekvenser av gemensamma samtal 

Efter ett gemensamt samtal kan mamman både ha en tydligare bild av 
vad barnet har upplevt och förstå att barnet har påverkats negativt av 
det som har skett. Hon kan även känna sig starkare inför barnet när 
barnet upplever att hon orkar lyssna. 

Barnet kan känna större tilltro till att mamma orkar lyssna på sådant 
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som har varit jobbigt för barnet. Det kan också bli en stark lättnads-
känsla för barnet att berätta om något som barnet har hållit hemligt.

Dessutom får de en gemensam upplevelse av att det går att prata om 
det som de har varit med om, men som de tidigare inte har pratat om 
av rädsla för att ta upp det. Om de får hjälp att närma sig ämnet en eller 
ett par gånger ökar möjligheten att de ska våga prata om det tillsam-
mans på egen hand. Kanske inte i en nära framtid men längre fram. 
Saker och ting har i alla fall blivit uttalade som de båda två kan knyta 
tillbaka till i framtiden. Det gör att förtroendet får möjlighet att växa.

Umgänge med pappan när barnet  
bor på det skyddade boendet
(Q�GHO�EDUQ�VRP�ERU�Sn�VN\GGDW�ERHQGH�WUl̆DU�VLQ�SDSSD�UHJHOEXQGHW��
Det kan skapa situationer som kvinnojouren behöver förhålla sig till.

Om kvinnojouren bedömer att umgänge inte är lämpligt

Om de som arbetar på kvinnojouren bedömer att det inte är lämpligt 
för barnet att ha umgänge med sin pappa, så gäller det att de är tydliga 
med det i relation till socialtjänsten. 
'HW�NDQ�¿QQDV�ROLND�VNlO�WLOO�DWW�XPJlQJH�lU�ROlPSOLJW��7LOO�H[HPSHO�

NDQ�GHW�YDUD�EDUQHW�VRP�LQWH�YLOO�WUl̆D�VLQ�SDSSD��'HW�NDQ�RFNVn�YDUD�Vn�
DWW�PDPPDQ�RFK�EDUQHW�EH¿QQHU�VLJ�L�NULV�RFK�DWW�GHW�VNXOOH�EOL�I|U�VWRU�
SnIUHVWQLQJ�DWW�Gn�RFNVn�WUl̆D�SDSSDQ��

Från kvinnojourens sida kan man ställa frågor till socialtjänsten 
ut ifrån att det är socialtjänsten som har ansvaret. Vad händer till 
exempel om pappan inte lämnar tillbaka barnet eller om det händer 
barnet något vid umgänget med pappan? Hur ställer sig socialtjänsten 
till det? Tar de på sig ansvaret om något händer barnet? 

Kvinnojouren kan också ta upp med socialtjänsten att umgänget 
kan bli för krävande för barnet, eftersom pappan kan försöka få barnet 
att avslöja var barnet och mamma bor. Om han lyckas med det så upp-
står det också en ökad risk för barnet och mamman. 
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Kvinnojourens stöd om det blir beslutat om umgänge

'HW�NDQ�YDUD�Vn�DWW�EDUQHW�LQWH�YLOO�WUl̆D�VLQ�SDSSD��PHQ�DWW�WLOO�H[HP-
pel domstolen ändå beslutar att det ska bli regelbundet umgänge. Då 
är det bra om någon som arbetar på kvinnojouren pratar med barnet. 
I samtalet kan man nämna att det varken är mamman eller pappan 
som har bestämt hur det ska vara, utan att det är domstolen som 
bestämmer. Det är även bra att bekräfta för barnet att han eller hon 
KDU�YDULW�W\GOLJ�PHG�YDUI|U�KDQ�HOOHU�KRQ�LQWH�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ��PHQ�
att det ändå blir så. 

Umgänget kan ske på olika sätt, barnet och pappan måste inte 
WUl̆DV�I\VLVNW��'H�NDQ�WLOO�H[HPSHO�SUDWD�PHG�YDUDQGUD�Sn�6N\SH�HOOHU�
telefon. För yngre barn kan det vara lättare att prata på Skype (än på 
telefon), eftersom de då kan se pappan. Men såväl telefonsamtal som 
Skypesamtal kan vara nog så ansträngande för ett barn som egentligen 
inte vill ha kontakt med pappa. 

Det är viktigt att en vuxen sitter med barnet och kan avbryta sam-
talet om pappan börjar pressa barnet på uppgifter, till exempel om var 
barnet och mamman bor. 
2P�EDUQHW�WUl̆DU�SDSSDQ�lU�GHW�EUD�DWW�QnJRQ�Sn�NYLQQRMRXUHQ�SUDWDU�

med barnet både innan och efteråt om hur det blev och hur det kändes. 
2P�EDUQHW�HJHQWOLJHQ�LQWH�YLOO�WUl̆D�SDSSDQ�NDQ�KDQ�HOOHU�KRQ�SURWHVWHUD�
YLOW�LQQDQ�GH�VND�WUl̆DV�PHQ�VHGDQ�YDUD�W\VW�RFK�XSSJLYHQ�HIWHUnW��'HW�NDQ�
också vara så att barnet är spänt och oroligt inför umgänget, och sedan 
uppvarvad och arg när han eller hon kommer tillbaka till mamman. 

Umgänget med pappan blir många gånger en påfrestning för bar-
net. Det kan bland annat innebära att barnet får frågor och inte vet 
hur han eller hon ska svara på dem utan att försätta sig själv och mam-
man i fara, till exempel genom att försäga sig om var de bor, eller göra 
pappan irriterad och hotfull. Därför kan stödet från andra vuxna vara 
väldigt viktigt för barnet.

Mammans känslor inför barnets umgänge med pappan 

2P�EDUQHW�VlJHU�DWW�KDQ�HOOHU�KRQ�YLOO�WUl̆D�VLQ�SDSSD�NDQ�PDPPDQ�
EOL�VWUHVVDG�RFK�E|UMD�GULYD�Sn�DWW�EDUQHW�PnVWH�WUl̆D�KRQRP��(Q�VnGDQ�
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reaktion kan vara kopplad till allmänna föreställningar om hur viktigt 
det är att barnet har kontakt med sin pappa, trots det våld som han har 
utsatt dem för. Men det kan också handla om en oro från mammans 
sida för att det kan bli negativa konsekvenser framöver om hon inte ser 
WLOO�DWW�EDUQHW�WUl̆DU�SDSSDQ�
2P�EDUQHW�LQWH�YLOO�WUl̆D�VLQ�SDSSD�lU�GHW�LQWH�EUD�RP�PDPPDQ�lU�

den som måste se till att barnet kommer i väg till honom. Anledningen 
är att det kan skada relationen mellan mamman och barnet. Men ofta 
är det ändå så det blir.

Andra svåra situationer i vardagen  
på det skyddade boendet
Kvinnorna och barnen på ett skyddat boende är präglade av sina upp-
OHYHOVHU�RFK�EH¿QQHU�VLJ�L�NULV��6DPWLGLJW�VND�GH�I|UV|ND�KD�HQ�IXQJH-
rande vardag. Men ibland kan även de mest vardagliga situationer vara 
påfrestande. 

Svårighet att ha fungerande vardagsrutiner

Det kan vara svårt för mammorna att få i gång och upprätthålla funge-
rande rutiner, åtminstone i början av tiden på det skyddade boendet. 
Då är det viktigt att de som arbetar på jouren tar upp med mammorna 
hur viktiga rutinerna är för barnen. De kan till exempel prata med dem 
om vilka rutiner de hade förut, hemma, för att på så sätt hjälpa mam-
morna att styra upp sin nya vardag på det skyddade boendet.

Oro och irritation i köket och vid måltider

Många barn har varit med om skrämmande händelser hemma i köket 
vid matbordet. Till exempel kan det ha hänt att de har kladdat eller 
spillt och att det i sin tur har väckt ett aggressionsutbrott från pap-
pan. Många barn har varit med om pressade måltider, där de har varit 
UlGGD�DWW�QnJRW�VND�KlQGD��,�N|NHW�¿QQV�GHW�lYHQ�IDUOLJD�UHGVNDS�VRP�
barnet kan ha blivit hotat med. Allt detta kan göra att inte heller mat-
situationen på det skyddade boendet känns trygg för barnet. 
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Även för mamman kan det vara svårt att äta, på grund av att hon är 
stressad och mår dåligt. Det i sin tur gör det ännu svårare att få till en 
avslappnad och lugn stund med barnet vid matbordet.

De som arbetar på det skyddade boendet kan hjälpa mammorna och 
barnen att skapa en lugnare miljö för måltiderna. Ett sätt att avlasta 
mammorna är att personalen eller volontärerna äter tillsammans med 
dem och barnen. De som arbetar på jouren är utanför men har ändå 
möjlighet att gripa in. Till exempel kan de avleda eller fånga upp ett 
barn som är på väg att bli oroligt och inte kan sitta still. Ett sådant 
ingripande kan antingen innebära att man får barnet att klara av att 
sitta kvar, eller att man går ifrån bordet med barnet ett tag så att i alla 
fall mamma kan äta upp sin mat i lugn och ro. 

Konflikter mellan mammorna och mellan barnen

'HW�lU�LQWH�RYDQOLJW�DWW�GHW�EOLU�LUULWDWLRQ�RFK�NRQÀLNWHU�PHOODQ�PDP-
mor och barn på kvinnojouren. Kvinnorna är i kris och kan säga saker 
som barnen egentligen inte skulle behöva ta del av men som de nu får 
ta del av. Det blir svårt när barnen hamnar i bråk med varandra och 
mammorna ska ta hand om det tillsammans. Kvinnorna har olika ruti-
ner och regler för städning, matlagning, när barnen ska få äta godis och 
när barnen ska lägga sig. Även det gemensamma köket och mat platsen 
kan ge upphov till irritation mellan kvinnorna. De kan vilja äta vid 
olika tider och en del barn blir oroliga vid matbordet. Några mammor 
kan låta sina barn springa runt och skrika, medan andra försöker se till 
att barnen kan sitta kring bordet. 

Om mammorna eller barnen blir osams kan de som arbetar på 
MRXUHQ�EHK|YD�¿QQDV�WLOO�KDQGV�RFK�SUDWD�PHG�EDUQHQ�RP�GHW�

�f ”Alla som kommer till det skyddade boendet mår dåligt, då kan man 
säga saker utan att tänka sig för för att man har så lite tålamod och 
lätt blir arg. Och så blir det för era mammor med.”
�f ”Det är inte okej att det är så, men så blir det just nu.”
�f ”Alla barn som är här har varit med om bråk hemma och kan göra 
på samma sätt som pappa har gjort.”
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�f ”Det är olika regler i olika familjer om när man ska äta och gå och 
lägga sig och olika hur man gör när det blir bråk.”

Samma frågor kan de ta upp med mammorna, men inte fokusera på 
vem som gör rätt eller fel. I stället kan de försöka lugna och prata med 
kvinnorna om att de har med sig olika vanor och regler. De kan också 
tala om att alla som bor på det skyddade boendet är i kris och då blir 
det lätt rörigt och att man blir irriterade på varandra och osams. 

Irritationen över de andra kvinnorna har ofta att göra med hur 
mammorna själva mår. Till exempel kan den egna tröttheten komma 
ut som irrita tion över hur de andra sköter städning och matlagning. 
Det här kan man prata om tillsammans utifrån perspektivet att ”här 
tycker och gör vi olika”:

�f ”Vi har olika syn på hur man städar och när barnen ska lägga sig.”
�f ”Hur kan vi göra så att det blir så bra som möjligt för alla in blan-
dade?” 

De som arbetar på jouren kan också prata med mammorna om att när 
man har levt med våld så blir man skadad på olika sätt:

�f ”En del barn blir oroliga och arga och förstör vilket ställer till det. Det 
blir problem som vi tillsammans behöver göra något åt, men de bar-
nen är inte monster. De agerar utifrån vad de själva har varit med om.”

Godis, film och spel som tröstare och lugnare

(Q�GHO�PDPPRU�NDQ�OnWD�EDUQHQ�VH�P\FNHW�Sn�¿OP��HOOHU�VSHOD�VSHO�Sn�
datorn eller mobilen, som ett sätt att få lugn och ro ett tag. Det är för-
ståeligt att agera så, men det är inte bra för barnen i det långa loppet 
om de sitter inne för mycket eller sitter uppe för länge på kvällarna. En 
del mammor ger sina barn mycket godis, vilket dels inte är bra för bar-
nen, dels kan leda till irritation hos de andra på det skyddade boendet.
2P�GHW�¿QQV�LUULWDWLRQ�PHOODQ�NYLQQRUQD�RP�GHW�KlU��NDQ�PDQ�GLVNX�

tera med dem i grupp. Man kan prata om att de har olika värderingar, 
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men att man kan försöka få till gemensamma regler på det skyddade 
boendet för hur man gör med exempelvis spel och godisätande. 

De som arbetar på jouren kan även gärna prata enskilt med mam-
morna om till exempel spelandet eller godisätandet. De kan fråga om 
hon tycker att det är bra för barnen. Då kan det komma fram att hon 
är så slut att hon inte orkar göra på något annat sätt, även om hon 
egentligen skulle vilja. I så fall kan de fråga henne hur man kan hjälpa 
henne. De kan även ta upp med mamman att barnen skulle må bättre 
av att vara ute mer, och att även om hon är trött så kan hon tjäna på att 
de springer av sig och blir lugnare sedan. 

Om mamman inte ser att något av detta är ett problem så får de som 
arbetar på jouren lov att berätta vad de själva ser, och prata om vad det 
får för konsekvenser att till exempel äta för mycket godis eller spela för 
länge på datorn. 

De som arbetar på jouren kan också på ett respektfullt sätt prata 
med mamman om svårigheten med att sätta gränser och säga nej: 

�f ”Du vill ditt barns bästa, men det här blir jag bekymrad över. Vill du 
ha hjälp?” 
�f ”Det här kanske inte är något du orkar göra något åt just nu, men 
om någon vecka kanske du orkar mer och kan göra något annat.”

2P�QnJRW�KDU�VHWW�XW�Sn�HWW�YLVVW�VlWW�L�ÀHUD�nU�Vn�NDQVNH�PDQ�LQWH�KLQ-
ner ändra det under mammans och barnets tid på boendet. Men man 
hinner i alla fall att börja diskutera det med henne när hon är där. 

Aggressivitet, hot och våld mellan barn och mamma

På det skyddade boendet kan både barn och mammor bli aggressiva. 
För barnet kan det vara ett sätt att få igenom sin vilja. Det kan även 
vara ett sätt att känna sig stark och drivande och hålla borta känslan av 
att vara liten och rädd. 

Dessutom kan barnet genom modellinlärning ha lärt sig hemifrån 
att ilska och hot är något man kan ta till i nära relationer. Barnet kan 
till exempel ha fått höra av pappa att mamma är ful, dålig och värdelös 
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och många andra kränkande uttryck. Dessa uttryck kan barnet sedan 
också använda mot mamma när det blir svårt i relation till henne.

Om ett barn använder samma fula ord till mamma som pappa har 
gjort, kan de som arbetar på kvinnojouren ha samtal om detta med 
barnet och mamma tillsammans, eller enskilt med barnet. De kan 
exempelvis prata med barnet om att det inte är okej att slåss, hota 
eller kalla mamman för fula ord och tillsammans med barnet försöka 
komma fram till andra alternativ. 

Mamman kan också behöva hjälp att hitta sätt att försvara sina 
gränser, och att på sätt som är bra för henne själv och barnet kunna 
få barnet att sluta kalla henne fula ord, hota eller slå henne. Mamman 
kan även behöva hjälp att hitta nya sätt att uttrycka och få igenom sin 
vilja. Många av mammorna är sedan länge fråntagna all sin föräldra-
auktoritet och det kan ta lång tid att återta den.

Det kan också vara så att mamman har lätt för att bli arg, och då 
exempelvis hota barnet med att hon ska lämna barnet. Det är inte bra 
om hon gör det. Barnet kan mycket väl ha trott att mamman ska dö av 
det våld som pappan har utsatt henne för, och då blir ett hot om sepa-
ration många gånger alltför kraftfullt. De som arbetar på jouren kan 
behöva prata med mamman om att hon skrämmer barnet när hon blir 
för arg. De kan hjälpa henne att se vad hon kan göra när hon känner att 
hon är på väg att bli arg, så att hon kan komma på ett sätt att lugna sig 
själv. Om hon ändå blir arg kan hon säga till barnet att ”jag är arg nu 
men det kommer inte bli farligt”. 

Svårighet att komma till ro på kvällen

Många barn har svårt att komma till ro och somna på kvällen. Det kan 
¿QQDV�ÀHUD�DQOHGQLQJDU�WLOO�GHW��%DUQHW�NDQ�KD�VYnUW�DWW�VRPQD�HQVDP��
hon eller han kan vara mörkrädd och även oroa sig för att drömma 
mardrömmar. Barnet kan generellt ha svårt att komma till ro och 
koppla av, och störs då lätt av ljud från de andra som är på det skyd-
dade boendet. Barnet kan också vara vant vid att inte kunna somna 
förrän det är tyst i hemmet och hon eller han är säker på att mamma 
sover tryggt. 
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Barn på ett skyddat boende är ofta understimulerade och ute för 
lite om dagarna för att leka och springa av sig. De kan känna oro för att 
QnJRW�VND�KlQGD�PDPPD�QlU�GH�lU�LIUnQ�YDUDQGUD��'HW�NDQ�lYHQ�¿QQDV�
en otrygghet kopplad till att pappa har försvunnit, nu när barnet och 
PDPPD�KDU�À\WWDW�IUnQ�KRQRP��%DUQHW�NDQ�Gn�EOL�RUROLJW�I|U�DWW�lYHQ�
mamma kan försvinna. 

Även mamman kan ha svårt att komma till ro och därför ha svårt 
att lugna barnet. Hon kan då dra sig för att försöka få barnet i säng, för 
att hon räknar med att det kommer ta så lång tid och kanske ändå inte 
lyckas. I stället skjuter hon på det hela till dess hon själv behöver lägga 
sig och sova. Under tiden hinner barnet bli övertrött och får då ännu 
svårare att komma till ro vid sängdags. 

De som arbetar på det skyddade boendet kan hjälpa mamman, 
genom att tillsammans med henne undersöka vad det är som gör det 
svårt för henne och barnet att komma till ro på kvällen. Det kan vara 
svårt för henne att ta till sig goda råd när hon är i kris, men man kan 
ändå försöka komma fram till något som hon kan göra för att det ska 
bli bättre för henne och barnet. 

Det kan vara svårt att ändra på mönster som har funnits under lång 
tid och inte bara är ett uttryck för att barnet och mamman är i kris. 
Men här följer ändå några förslag till vad mamman och barnet kan 
vara hjälpta av: 
�f Prata med mamman om att det tar tid att få till fungerande rutiner. 
Motivera därför mamman att se till att barnet kommer ut i friska 
luften om dagarna och får göra av med överskottsenergi genom att 
leka och röra på sig. 
�f Bestäm och håll fast vid en tid på kvällen när det är dags att barnet 
ska börja varva ner, borsta tänderna och lägga sig. 
�f Förbered barnet på att det börjar bli dags att gå och lägga sig. 
�f Kom på något som fungerar som ett sätt för barnet att varva ner. Det 
OXJQDU�LQWH�QHU�DWW�VH�Sn�¿OP�HOOHU�VSHOD�VSHO�Sn�GDWRUQ��LSDGHQ�HOOHU�
mobilen. Kan mamman i stället sitta med barnet ett tag i sovrum-
met, prata lite, läsa en godnattsaga eller bara sitta där så att barnet 
kan känna sig lugnare? 
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�f Finns det någon musik eller saga som barnet kan ligga och lyssna till 
för att lättare somna? Har barnet något gosedjur som gör att barnet 
kan känna sig tryggare? 

Ögonblicksbilder från det skyddade boendet 
I det här avsnittet presenterar vi nio ögonsblicksbilder från vardagen 
på ett skyddat boende. Det är konstruerade exempel utifrån rätt så 
vanliga situationer som kan uppstå mellan barnet och mamman. 

Efter varje beskrivning följer ett resonemang om hur händelsen kan 
tolkas och förslag till vad kvinnojouren kan göra för att hjälpa barnet 
och mamman. Självklart går det att tolka de beskrivna händelserna på 
andra sätt och det går även att hjälpa till på andra sätt. Det här är för-
slag som är tänkta att fungera som inspiration till fortsatta tankar och 
diskussioner om vilket stöd personal och volontärer kan ge.

Mamman pratar illa om pappan inför barnet

Mamma Sara har bott med sina tre barn Molly tre månader, Isa tre år 
och Oliver fem år på Kvinnojouren Hoppet i ett halvår. Under de år 
som hon bodde med barnens pappa utsatte han henne för allvarligt 
fysiskt och psykiskt våld, som två av barnen har upplevt. Han har även 
utsatt två av barnen för direkt våld. 

Personalen på kvinnojouren har under en tid varit extra uppmärk-
samma på familjen, eftersom de upplever att Sara har svårt att här-
bärgera sina känslor inför barnen och de andra som bor på kvinno-
jouren. Personalen tycker också att Sara belastar Oliver med sina 
upplevelser av pappans våld, genom att prata mycket om vad pappa 
har gjort, när Oliver är med. 

Oliver är ganska utåtagerande gentemot andra och då speciellt sin 
treåriga syster Isa och mamman. Vid ett tillfälle när Sara och barnen 
deltar i en gemensam aktivitet blir Oliver arg när han inte får mera 
glass. När han inser att han inte kommer att få sin vilja igenom  skriker 
han rakt ut. Sedan springer han från bordet och ställer sig vid dör-
ren in till samlingsrummet och öppnar och stänger dörren hårt så att 
det smäller och skakar. Mamma Sara är stressad och bebisen Molly 
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har börjat gråta i hennes famn. Hon går fram till Oliver och skriker 
att han ska lugna ner sig. Då sparkar Oliver henne på benet. Sara blir 
fruktansvärt arg och skriker att han är precis som sin pappa, som slår 
och skriker för att få som han vill. Oliver tystnar tvärt och börjar gråta 
 hysteriskt och skriker till mamma att hon inte älskar honom. Sara 
 svarar att det gör hon inte heller när han håller på så där, varpå Olivers 
gråt blir mer och mer desperat och sorgsen. 

Kvinnojourens personal känner sig förvirrade över hur de ska göra 
med Sara. De har jobbat mycket med att försöka stärka hennes föräld-
raroll under tiden på kvinnojouren, men inser att de nu behöver göra 
något i den akuta situationen för att stötta upp henne och barnet.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

Både mamma Sara och sonen Oliver har lätt för att bli arga och svårt 
för att lugna ner sig. Sara lever en vardag som är väldigt ansträngande, 
och då blir det än svårare att tänka klart i situationer som blir laddade. 
När hon inte kan lugna ner sig själv kan hon inte heller lugna ner Oliver. 

I den här situationen försöker Sara att få Oliver lugn genom att skrika 
åt honom att han ska lugna ner sig, vilket inte hjälper. Oliver får också 
höra att han är precis som pappa som slår och skriker när han inte får 
som han vill. Han får också höra att mamma inte älskar honom när han 
beter sig på det här sättet, något som gör att han känner sig ännu mer 
ensam och övergiven av henne. När Sara skriker och är arg kan Oliver 
dessutom bli väldigt rädd för att det ska bli riktigt farligt, utifrån hans 
erfarenheter av hur våldsam pappa kunde bli när han blev arg.

Om någon som arbetar på kvinnojouren var med vid själva 
 händelsen skulle det kunna fungera lugnande att säga ungefär så här 
till  Oliver:

�f ´-DJ�VHU�DWW�GX�YLOOH�KD�PHU�JODVV�RFK�QlU�GX�LQWH�¿FN�GHW�EOHY�GX�Mltte-
arg. Men du får inte slå mamma fast du är arg på henne.” 

Det man gör då är att benämna det som händer och därmed bekräfta 
Olivers känsla. Då känner han sig mer sedd utifrån sig själv. Han får 
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RFNVn�EHNUlIWDW�DWW�NlQVORU�InU�¿QQDV�PHQ�DWW�GHW�¿QQV�JUlQVHU�I|U�YDG�
man får och inte får göra, oavsett vad man känner. Man kan också 
lägga till:

�f ”Jag ser att din mamma är arg just nu, men det kommer inte bli 
farligt. Jag är här och hjälper er.”

Det kan fungera lugnande för Oliver att höra att det inte kommer bli så 
farligt som det har blivit när hans pappa har varit våldsam.

När Oliver har lugnat ner sig kan man prata med honom om vad 
det var som hände när han blev arg. Man kan prata om att alla känslor 
är tillåtna men att man inte får göra vad som helst. Kanske går det att 
komma på något tillsammans med Oliver som skulle kunna vara till 
hjälp för honom när han blir så där arg. Finns det något annat han 
kan göra när han blir så arg? Har man väl gjort det kan det också vara 
lättare att säga något till honom när en sådan situation uppstår igen. 

Det här kan vara ett uttryck för kris hos Sara men det kan också 
vara så här det vanligen blir när hon och Oliver blir arga på varandra. 
Då behöver hon hjälp att kunna bli lugnare i dessa situationer. I stäl-
let för att bli lika arg som Oliver behöver hon lära sig att bekräfta och 
benämna vad som sker. Om hon ändå blir arg, kan hon berätta för 
honom att hon är arg men att det inte kommer bli farligt. Hon kan 
också behöva hjälp att komma på vad hon ska göra innan hon hinner 
bli så där arg. Finns det något hon kan göra för att ge sig själv utrymme 
att tänka och på så sätt kunna lugna ner sig och inte bli lika arg? Man 
kan också hjälpa henne att komma på olika saker att säga till Oliver 
i den här typen av situationer, så att hon säger saker som blir mer 
benämnande och bekräftande för honom samtidigt som hon är tydlig 
med att han inte får sparka henne. 

Någon på kvinnojouren bör också prata med Sara om att det inte blir 
bra för Oliver när hon säger att han är som pappan, att hon i stället ska 
prata utifrån handlingar, det vill säga vilka handlingar som hon tycker 
är bra eller dåliga. Hon behöver visserligen få bekräftelse på sina behov 
av att prata om vad pappan har gjort och hur hon känner inför honom 
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på grund av det. Men det måste bli tydligt att hon inte ska göra det när 
barnen är med. Barnen behöver få vara i fred med sina tankar och käns-
lor inför pappan. För Oliver blir det en påfrestning att höra mamman 
berätta om allt det dåliga och farliga som pappan har gjort och sedan 
själv liknas vid denna negativt laddade bild av pappan. När Oliver blir 
äldre kan det här bli en ännu större belastning om det är så att Oliver 
själv är orolig för att han faktiskt kommer att bli som pappa.

Har man en gång haft den här typen av samtal så kan det också bli 
lättare nästa gång det händer. Då kan den som arbetar på kvinnojouren 
hjälpa Sara genom att hänvisa till det de har pratat om tidigare. 

Ett aggressivt barn slår sin mamma

Sexårige Leo sitter och spelar spel på datorn på kvinnojouren. Mamma 
Kristina har precis lagat mat och ropar att Leo ska komma och sätta 
sig vid bordet och äta. Leo svarar inte utan fortsätter att spela. Kristina 
ropar igen men får inget svar. Hon går bort till Leo och höjer rösten 
och ber honom att komma direkt till matbordet. Leo säger att han inte 
vill ha mat, och att han bara gillar pasta. Kristina säger att han inte 
kan välja det och att han får äta det hon har lagat. Hon tar datorn ifrån 
KRQRP�RFK�VWlQJHU�DY��/HR�IDU�XSS�XU�VR̆DQ�RFK�VNULNHU�RFK�VSDUNDU�
mot Kristina. Han tar hårt i hennes händer och nyper henne i  skinnet. 
Kristina försöker backa och lugna Leo som fortsätter att slå och sparka 
mot hennes kropp. Han skriker att hon är en äcklig hora och att han 
hatar henne. Leo är spänd och arg i hela kroppen och Kristina blir 
 tystare och tystare och Leo fortsätter att skrika fula ord till sin mamma. 
Kristina känner att hon inte behärskar situationen och att hon blir väl-
digt rädd av kraften i Leos aggressivitet. 

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

/HR�KDU�VYnUW�DWW�UHJOHUD�VLQD�D̆HNWHU�RFK�DJHUDU�XW�JHQRP�DWW�VNULND�
och slåss när han blir upprörd. Då har han inte möjlighet att tänka 
om sina känslor och om vad som sker, och han har därför svårt för 
att lugna ner sig själv. Han kan även ha fått höra från pappa att han 
inte ska lyssna till mamma, att hon är värdelös och att man kan säga 
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 taskiga saker till mamma och slå henne. Genom modellinlärning kan 
Leo också ha lärt sig från pappa att våld lönar sig som ett sätt att få 
igenom sin vilja. 

De som arbetar på kvinnojouren kan behöva prata med mamman 
om vilka känslor som väcks hos henne i de här situationerna. Vad skulle 
KRQ�YLOMD�J|UD"�9DG�¿QQV�GHW�I|U�KLQGHU�PRW�DWW�J|UD�GHW�KRQ�VNXOOH�YLOMD"�
Det kan handla både om rädsla för Leo och om känslan av maktlöshet 
eftersom hennes föräldraauktoritet har förstörts av hans pappa.

Mamman kan också behöva hjälp med att sortera upp vad som är 
pappas handlingar och Leos handlingar. För en del traumatiserade 
mammor kan det vara svårt att hålla isär detta när barnet blir argt. 

Leos ilska kan väcka minnesbilder från situationer då hans pappa 
agerade våldsamt och skrämmande, och känslorna som väcks hos 
mamma kan vara så kraftfulla att hon inte kan hålla isär då och nu, 
pappas handlingar och Leo handlingar. Mamman behöver i så fall 
hjälp att bättre förstå vad det är som händer, så att det ska bli lättare 
för henne att kunna agera på ett annat sätt. 

De som arbetar på jouren kan även prata med henne om hur Leo 
 reagerar, att han kan tolka tillsägelser och höjda röster som att han blir 
attackerad. Då kan hans reaktion bli att gå i försvar, genom att själv bli 
aggressiv, göra illa och säga fula ord. 

Leo själv behöver också få stöd. Han behöver hjälp att lugna ner sig, 
så att man sedan kan prata med honom om vad det var som hände. De 
på jouren kan bland annat prata med honom om att man får tänka och 
känna vad man vill, men att man inte får göra vad man vill. Man får till 
exempel inte göra illa varandra genom att slåss eller genom att säga 
saker som gör ont. Han kan behöva hjälp att komma på andra saker att 
göra när han blir arg.

De behöver också tala om för honom om att alla ska kunna känna 
sig trygga på boendet och att man inte får kalla varandra fula ord. Det 
gäller för hans del också gentemot mamma. Det är också bra att prata 
med Leo om att ”det kan vara så att man ibland kan göra och säga saker 
mot mamma som man har hört pappa säga och göra”, men samtidigt 
påtala att man inte får det.
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De som arbetar på jouren kan dessutom inför Leo plussa på sådant 
som mamma gör bra, som ett sätt att visa att man från jourens sida 
tycker att hon är en bra person. Det här kan i förlängningen leda till att 
han kan börja känna stolthet och respekt för sin mamma. 

Mamman har svårt att hantera sin oro och ångest

Mamma Fatima bor på kvinnojouren sedan en månad. Kvinnojour-
ens personal upplever henne som väldigt forcerad. Hon har dessutom 
svårt att komma till ro med sin femåriga dotter Nour för att läsa en 
saga koncentrerat eller vara i ett samtal med Nour på hennes villkor.

Fatima uppehåller sig gärna med praktiska saker i det skyddade 
boendet, som disk och tvätt och att plocka undan saker som ligger och 
stökar. Däremot har hon svårt att vara känslomässigt närvarande för 
sin dotter. 

Vid ett tillfälle störtar hon in på kvinnojourens kontor med Nour 
i handen och storgråter, medan hon osammanhängande berättar att 
hon fått reda på att hennes före detta sambo letar efter henne och 
hotar att döda henne när han hittar henne. Nour kramar mammas lår 
och står helt stilla och tittar med stora ögon på sin gråtande mamma. 
”Han kommer att döda oss, han kommer att döda oss”, säger Fatima 
medan hon gråter. Kvinnan på kontoret känner att hon till varje pris 
vill skydda Nour, både från att se sin mamma så här och från att höra 
henne säga de orden.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

I den här situationen kan den som arbetar på kvinnojouren försöka 
lugna mamma Fatima. Oavsett om det går eller inte så kan hon även 
rikta kontakten till Nour och exempelvis säga ”Mamma är rädd för att 
ni ska bli hittade, det är därför hon gråter, men vi vuxna kommer att 
hjälpa henne.” Hon får hon också försöka lugna ner Fatima så att Nour 
VND�NXQQD�NlQQD�VLJ�OXJQDUH��2P�GHW�¿QQV�QnJRQ�NROOHJD�QlUYDUDQGH�
så kanske det är möjligt att få Nour att känna sig tillräckligt trygg för 
att kunna gå ut ur rummet och lämna mamma ensam med kvinnan 
från jouren. Om det inte är möjligt att vare sig lugna Fatima eller skilja 
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dem åt, och om Fatima fortsätter att prata, så är det viktigt att då och 
då kommentera för Nour vad det är som händer så att inte Nour blir 
helt övergiven känslomässigt.

Vid ett annat tillfälle när det är lugnare kan man prata med Fatima 
om hur hon tror sådana här situationer blir för Nour. På så sätt kan 
man försöka få kontakt med henne genom ett gemensamt fokus på 
Nour och man kan börja prata om hur man kan göra så det blir bättre 
för Nour om en liknande situation uppstår igen. Man kan prata med 
Fatima om vad som kan vara till hjälp för henne för att lugna ner sig när 
hon blir orolig och vad hon kan göra så att Nour inte blir lika inblandad 
i det som hon blir nu. Vad kan Fatima göra själv och vad behöver hon 
hjälp med? Är det möjligt att göra något på kvinnojouren för att det ska 
bli bättre eller behöver de ta kontakt med exempelvis socialtjänsten 
eller barn- och ungdomspsykiatrin? 

Att Fatima ständigt håller på med praktiska uppgifter kan man se 
som ett sätt att hålla hennes oro i schack. Det kan också vara en strategi 
hon har med sig gentemot pappan, att hon genom att hålla städat och 
¿QW�KDU�I|UV|NW�PLQVND�ULVNHQ�I|U�DWW�KDQ�VND�In�HQ�XUVlNW�I|U�DWW�EOL�
våldsam emot henne. 

Barnet bor på skyddat boende och träffar samtidigt sin pappa

Moa som är elva år sitter på en skrivbordsstol inne på kvinnojourens   
kontor och dinglar med benen. Det har varit en mysig och lugn  morgon, 
hon har spelat spel med Emma som är barnansvarig och pratat om 
 sommarlovet som Moa längtar till. 

Emma tycker också att det har varit en bra morgon. Men plötsligt 
kommer hon på att det är det här veckoslutet som Moa ska åka till sin 
pappa. Hon tittar i sin kalender och ser att det har gått tre veckor sedan 
sist. När Moa efter en stund lämnar kontoret känner Emma att hon 
måste kolla med Moas mamma om hon har pratat med dottern om 
helg vistelsen hos pappa. Mamman svarar att hon inte har gjort det, 
eftersom hon har stor ångest inför att prata med Moa om det. Emma 
säger att de kan komma ner till henne tillsammans så att hon kan 
stötta upp i samtalet. 
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1lU�0RD�NRPPHU�QHU�PHG�VLQ�PDPPD�ÀDFNDU�KHQQHV�EOLFN�RUROLJW�
fram och tillbaka mellan Emma och mamma. När de berättar att Moa 
kommer att behöva åka till pappa över helgen sjunker hon ihop i stolen 
och gråter förtvivlat. Emma och mamma försöker trösta, men Moa slår 
bort deras händer. De sitter där och försöker bara vara nära Moa, men 
plötsligt reser hon sig och går ut ur rummet. Innan hon slår igen dör-
ren vänder hon sig mot dem och väser: ”Jag hatar er!”

Efter helgen hos pappa är Moa vresig och kort mot både mamma 
och Emma. Hon sitter mest ensam och spelar på sin telefon. Vid några 
tillfällen har Moa och mamma blivit osams, och då har Moa kastat 
saker och smällt i dörrar. Mamman upplever nu att hon inte får kon-
takt med sin dotter. 

På torsdagar brukar Emma och Moa ha Trappansamtal, men vid 
nästa samtal vill Moa inte säga någonting alls. Hon sitter mest och 
 tittar i golvet och säger att hon inte har lust att rita. Emma börjar se ett 
mönster i hur Moa beter sig efter besöken hos pappa och beslutar att ta 
upp saken med socialtjänstens handläggare.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

Det är inte ovanligt att barnet är oroligt, argt, ledset och uppgivet 
inför umgänget med pappan, som i det här fallet med Moa. När Moa 
åker till pappan är hon troligen försiktig, vaksam och anpasslig, 
som ett sätt att minska risken att pappan ska bli irriterad och arg på 
henne. Det här är förenat med en stor anspänning och kraftansträng-
ning, vilket gör att Moa kan vara helt slut när hon kommer tillbaka till 
det skyddade  boendet. Hos mamman lever då Moa ut sin frustration 
och ilska.

Moa signalerar tydligt att hon inte vill åka till pappan. Då är det vik-
tigt att se till att hon förstår hur det har blivit beslutat att hon ändå ska 
ha umgänge med honom. Hon behöver få veta att det varken är pappan 
eller mamman som bestämmer i det här. Det är också bra om Emma 
eller någon annan på jouren bekräftar att de ser att Moa inte vill och att 
det blir väldigt jobbigt för henne.
2P�GHW�¿QQV�QnJRW�VRP�NYLQQRMRXUHQ�NDQ�J|UD�I|U�DWW�XQGHUOlWWD�I|U�
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Moa så kan de ta upp det, men samtidigt inte lova mer än de kan hålla. 
Kvinnojouren kan bland annat påtala för socialtjänsten vad som sker 
och försöka sätta press på socialtjänsten genom att lägga över ansvaret 
på dem. Till exempel kan kvinnojouren påtala den skada som kan ske 
för Moa och för relationen mellan henne och mamman, och risken att 
pappan får Moa att berätta var hon och mamman bor någonstans.

Eftersom varken Moa eller hennes mamma vill att Moa ska till pap-
pan, är det inte bra att mamman ska hålla på att motivera och tvinga 
i väg henne till umgänget. Det riskerar att skada deras relation. 

Moas mamma behöver också stöd i den här svåra situationen. Det 
handlar bland annat om att prata om hur svår situationen blir för 
KHQQH�NlQVORPlVVLJW�RFK�DWW�VH�RP�GHW�¿QQV�QnJRW�KRQ�NDQ�J|UD�I|U�DWW�
bättre stå ut med situationen. Det handlar också om att ge henne hjälp 
att möta Moa i de här svåra stunderna, att kunna vara ett stöd till Moa 
samtidigt som Moa riktar sin ilska och frustration emot henne.

Moa har tystnat vid Trappansamtalen med Emma. Det kan handla 
om att pappa har sagt till henne att hon inte ska berätta för någon vad 
VRP�KDU�KlQW��'HW�NDQ�RFNVn�YDUD�HQ�W\VW�SURWHVW�IUnQ�0RD�±�KRQ�PnVWH�
WUl̆D�SDSSD�RFK�YDG�lU�GHW�Gn�I|U�LGp�DWW�SUDWD�RP�KXU�KRQ�KDU�GHW"�'HW�
kan också bli för svårt för henne att prata om det våld som pappa har 
XW|YDW�RFK�VHGDQ�WUl̆D�KRQRP��'n�NDQ�W\VWQDGHQ�EOL�HWW�VlWW�DWW�VN\GGD�
sig själv. Det är bra om Emma undersöker om det handlar om något av 
det här eller något annat, för att kunna komma fram till vad hon ska 
göra så att det blir så bra som möjligt för Moa. 

I kontakten med socialtjänsten kan Emma beskriva det mönster 
hon ser och den oro som det väcker. Hon kan också höra sig för om de 
kan fråga pappan om han kan gå med på ett uppehåll i umgänget under 
tiden som Trappansamtalen pågår. 

Det duktiga barnet tar hand om sin mamma

Nasrin som är tolv år sitter och ritar en teckning till mamma. Hon fyl-
ler den med hjärtan och blommor i olika färger. Längst upp på pappret 
står det med spretiga bokstäver ”Jag älskar dig mamma”. Hennes små-
syskon leker på golvet nedanför köksbordet. Nasrin har redan hjälpt 
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dem med frukost och torkat av bordet. Men nu ser hon att det är kladd 
NYDU��+RQ�KlPWDU�WUDVDQ�L�N|NHW�RFK�JQXJJDU�OLWH�Sn�Àlcken. 
0DPPDQ�VLWWHU�L�VR̆DQ�RFK�WLWWDU�Sn�WY��KRQ�KDU�JUnWLW�KHOD�PRUJR-

nen och Nasrin har kramat henne många gånger och sagt att hon älskar 
henne. Nu räcker hon fram sin teckning och när mamman ser vad det 
står börjar hon gråta igen och kramar Nasrin hårt. Tårarna från mam-
man blöter ner Nasrins kind, hon känner att mamman skakar av gråten. 

Mamman har sagt att de inte har några pengar och att de inte kom-
mer att ha någonstans att bo efter tiden på kvinnojouren. Nasrin skulle 
gärna vilja ha en ny jacka. Hon hade tänkt fråga mamman nu på morgo-
nen om de kunde gå ut och handa. Nasrin tittar på sin jacka i hallen och 
tänker att det nog går bra att ha den ett tag till, bara mamman blir glad. 

Nu tittar mamman på Nasrin, klappar henne på handen och säger 
att det är bra att hon har henne, ”Vad skulle jag göra annars?”

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

1DVULQ�lU�HQ�ÀLFND�VRP�WDU�HWW�VWRUW�DQVYDU�I|U�VLQ�PDPPD��+RQ�lU�
van vid att stå tillbaka med sina egna behov och i stället ha fokus på 
vad mamman och syskonen behöver. Man kan tänka sig att  Nasrins 
mamma inte ser det här som ett problem, utan att hon ser Nasrins 
beteende som ett bevis på hur mycket hon tycker om mamma. Hon får 
även bekräftat av Nasrin att hon är en bra mamma. 

De som arbetar på kvinnojouren kan behöva säga till mamman att 
hon inte ska prata med sin dotter om vad som har hänt och om sin oro 
inför framtiden. Även om Nasrin vet vad hennes pappa har gjort och 
även om hon följer med i vad som händer på jouren, så är det viktigt 
att mamma i stället pratar med andra vuxna. Det är ett sätt att avlasta 
Nasrin, så att hon inte behöver vara så vuxen utan tvärtom får vara mer 
som ett barn i relation till mamman. 

För Nasrin kan omhändertagandet och ansvarstagandet skapa en 
känsla av lugn och kontroll över vad som sker och vara ett sätt att hålla 
kvar den känslomässiga närheten till mamman. I vardagen kan de som 
arbetar på det skyddade boendet försöka avlasta Nasrin genom att i 
handling och ord visa henne att de hjälper och stöttar hennes mamma. 
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Om de påtalar för Nasrin att de tar över ansvaret och att hon kan 
släppa på det, så gäller det att göra det på ett varligt sätt. Annars kan 
hon känna att hon får kritik för att hon tar hand om mamman. Och om 
hon släpper på sitt ansvarstagande och omhändertagande så behöver 
hon ändå få uppleva att hon har kvar närheten till mamman. 

Mamman å sin sida kan behöva hjälp i egna samtal, för att komma 
fram till hur hon och Nasrin ska ha kvar den dagliga närheten och att 
omsorgen mer ska börja gå från henne till Nasrin.

Ett barn är försenat i utvecklingen och dissocierar

Gustav pratar väldigt lite trots att han är fem år. Gunnel som jobbar 
som barnpedagog på kvinnojouren får sällan ögonkontakt med honom, 
och när Gustav pratar tycker Gunnel att han har ett väldigt begränsat 
ordförråd. Gustavs mamma har berättat att han kissar på sig varje natt, 
och att han blir förlägen när han vaknar och inser att det har hänt igen. 

En dag är Gunnel med Gustav och två äldre barn i lekrummet. Hon 
håller på att städa i ordning i hyllorna, och plötsligt hör hon att de äldre 
barnen har blivit osams om en nallebjörn som båda vill ha. Gunnel reser 
sig och går fram till barnen. Hon ser då att Gustav sitter tyst på golvet 
en bit ifrån de andra och tittar åt deras håll, men han verkar helt från-
YDUDQGH��'H�DQGUD�EDUQHQ�O|VHU�NRQÀLNWHQ��PHQ�*XQQHO�Inr inte någon 
kontakt med Gustav. Hon böjer sig ner och lägger en vänlig hand på hans 
axel. Han känns helt slapp i kroppen, hon gungar honom lite med han-
den på axeln och säger hans namn för att han ska ”komma tillbaka igen”.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra? 

Gustav behöver terapeutisk hjälp, exempelvis i form av en trauma-
bearbetande behandling. Hjälpen motiveras både av hans försenade 
utveckling och av att han så tydligt dissocierar när han blir skrämd. 
Kvinnojouren har en viktig roll i att påtala det behovet för social-
tjänst en eller barn- och ungdomspsykiatrin. Gustavs mamma kan 
också behöva egna samtal, för att få hjälp att förstå sitt barns beteende 
och vad hon kan göra för att hjälpa honom.

En del barn kan som Gustav också utveckla ett återhållet sätt genom 
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att vara försiktiga med att ta egna initiativ och att ha ögonkontakt. Det 
kan de ha utvecklat som ett sätt att skydda sig från pappans aggressi-
vitet. De minskar helt enkelt riskerna genom att undvika att göra saker 
som kan väcka hans irritation och vrede. 

En del barn som växer upp med hotfulla och skrämmande händel-
ser kan få en försenad språkutveckling. För vissa barn räcker det med 
att de börjar känna sig trygga för att språkutvecklingen ska ta fart. För 
de som arbetar på kvinnojouren är det viktigt att vara observant på 
barn som reagerar som Gustav på skrämmande händelser. 

Det är viktigt att den som arbetar på jouren kommenterar för 
 Gustav vad det är som sker. Till exempel kan hon säga något om att 
de två barnen är osams för att de vill ha samma nallebjörn, men att 
det inte blir farligare än så. För att Gustav ska uppfatta det hon säger 
kan hon behöva ta hjälp av försiktig kroppskontakt och lugnande ord 
för att få honom tillbaka i kontakt med sig själv och omgivningen. När 
ett barn reagerar inför skrämmande händelser med att dissociera, blir 
det  svårare för barnet att försvara sig eller söka skydd och hjälp vid 
hotfulla situationer. 

Men ett barn kan dissociera och samtidigt vara fysiskt aktivt. Barnet 
kan utåt sett fungera som vanligt men själv känna att hon eller han 
tappar kontakten mellan sig själv och omvärlden, att det kan kännas 
overkligt och skrämmande. Då kan en övning vara till hjälp. När bar-
net känner av att det börjar kännas overkligt tar barnet något i handen 
som helst ska vara hårt. Samtidigt ska barnet se sig omkring och för sig 
själv benämna tre saker som barnet ser, tre färger som barnet ser och 
tre ljud som barnet hör. På så sätt kan barnet få tillbaka kontakten mel-
lan sig själv och omvärlden. Det här är en enkel övning som fungerar 
bra för vuxna också. 

Barnet är oroligt och har svårt att vara ifrån mamman

Elin är fyra år och går ofta med en tablettask eller klubba i handen inne 
på kvinnojouren. Så fort hon gråter eller blir arg lockar mamma Maria 
med godis. 

Den här dagen är lite speciell eftersom mammorna på det skyddade 
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boendet har bestämt att de ska ha lite fest på kvällen och äta middag 
LKRS��1X�¿[DU�DOOD�L�N|NHW�PHQ�(OLQ�NDQ�LQWH�VOlSSD�PDPPDQ�XU�VLNWH��
Hon vill hela tiden ha fysisk kontakt med mamman, och hennes hand 
söker efter mammans. 
(OLQ�I|UV|NHU�DWW�KnOOD�PDPPDQ�L�E\[¿FNDQ�QlU�KRQ�VWnU�RFK�SORFNDU�

ur tallrikar i köksskåpet. Maria föser bort henne så fort hon kommer 
QlUD��RFK�KnOOHU�KHQQH�LIUnQ�VLJ�Vn�RIWD�KRQ�NDQ��(OLQ�J|U�ÀHUD�I|UV|N�
XQGHU�WLGHQ�GH�lU�L�N|NHW�RFK�¿[DU��+RQ�VWlOOHU�VLJ�L�YlJHQ�RFK�VWUlFNHU�
upp sina armar för att försöka få tag i mammans tröja så att hon kan 
dra sig upp. Hon gör sin röst liten och skriker att hon vill bli buren. 

Maria går fram till tv:n i det gemensamma vardagsrummet och 
VlJHU�DWW�(OLQ�NDQ�VLWWD�GlU�RFK�WLWWD�Sn�¿OP�PHGDQ�GH�J|U�L�RUGQLQJ��
Elin börjar gråta och säger att hon vill att mamman ska vara med 
KHQQH�L�VR̆DQ��0DULD�VlJHU�DWW�KRQ�VND�OXJQD�VLJ�RFK�DWW�KRQ�lU�GlU��
men ser inte Elin i ögonen utan fortsätter att duka i köket. Elin tröstar 
sig själv och börjar suga på klubban hon har i handen.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

Utifrån ett anknytningsperspektiv kan man säga att Elin har en otrygg 
ambivalent anknytning och är känslig för separation och stora svårig-
heter att lugna ner sig när hon blir rädd eller orolig. Det tar sig uttryck i 
DWW�KRQ�lJQDU�P\FNHW�WLG�nW�DWW�I|UVlNUD�VLJ�RP�DWW�PDPPD�0DULD�¿QQV�
i närheten. 

I det här fallet söker Elin pn�ÀHUD�ROLND�VlWW�NRQWDNW�PHG�0DULD�VRP�
blir både trött och irriterad på det. Därför försöker hon på olika sätt 
skapa ett avstånd mellan sig själv och Elin för att få lite lugn och ro. Men 
det blir istället en ond cirkel. Eftersom Elin blir mer orolig när hon blir 
avvisad av Maria kommer hon än mer att försöka få kontakt med henne. 
Det Maria gör då är att se till att Elin sätter sig framför tv:n med godis.

Man kan tänka sig att Maria är uttröttad och inte har mycket energi 
att möta Elin. Det kan vara så att hon är så psykiskt ansträngd att hon 
i mötet med Elin känner att hon inte orkar med henne och att hon där-
för försöker få Elin att lugna sig genom att äta godis eller se på tv. 

Om det här har pågått under lång tid kan det vara så att Maria kän-
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ner sig så irriterad på Elin att hon undviker att att vara nära henne. Då 
kan det bli så att Elin huvudsakligen får uppmärksamhet från Maria i 
samband med att hon är irriterad på Elin. 

Om det är så att Elins beteende väcker mycket irritation hos Maria 
kan det vara skönt för henne att få lufta det, men hon behöver också 
prata om det utifrån Elins perspektiv. Vad har hon själv för idéer om 
vad Elin håller på med? Om hon får en ökad känslomässig inlevelse i 
att hon är viktig för Elin och att Elin vill vara nära henne så kan Marias 
irritation och känslomässiga avstånd till Elin minska. Det kan göra det 
lättare att sedan prata med Maria om hur hon kan hjälpa Elin så att 
hon känner sig lugnare och tryggare. Man kan prata om hur hon kan 
lugna Elin med rutiner och ökad förutsägbarhet. Man kan också prata 
med Maria om hur hon kan börja ge Elin uppmärksamhet när hon gör 
positiva saker och inte bara när hon gör sådant som väcker Marias irri-
taton. Maria kan också behöva hjälp med hur hon och Elin ska kunna 
göra saker tillsammans som de båda tycker är roliga.

Barnet ”klättrar på väggarna” och mamman orkar inte med

Mirna är fem år. Hon är på det skyddade boendet i stort sett hela 
dagarna eftersom hon inte har någon förskoleplats. 
0LUQD�VWnU�L�VR̆DQ�RFK�KRSSDU�PHGDQ�KRQ�VMXQJHU�Sn�HQ�VnQJ��%UHG-

vid står mamma Erika och pratar högljutt i telefon. Ju högre mamma 
pratar desto högre sjunger Mirna. Hon hoppar och studsar, och ansik-
tet är svettigt och rött. Hon viftar med armarna och råkar stöta till en 
golvlampa som far i golvet med en smäll. Erika skäller på Mirna och 
fortsätter sedan telefonsamtalet. 

Rummet intill kallas barnrummet, där leker några andra barn. 
Mirna går dit och ställer sig vid dörrposten och kikar på barnen. Hon 
hör mamma fortsätta prata högt och argt i telefon. Barnen i rummet 
har byggt en stor borg, de pratar och skrattar med varandra och lägger 
på kloss efter kloss. Mirna går fram till barnen och står där en stund 
och tittar när de bygger. Ett av barnen vänder sig mot Mirna och säger 
att de vill vara i fred. Då sparkar Mirna på borgen så att alla klossarna 
rasar över hela golvet. De andra barnen skriker förargade, och Mirna 
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springer ut ur rummet, förbi mamma och råkar nästan springa in i 
Sanna som jobbar på kvinnojouren. 

Sanna ser att mamma Erika också ser vad som händer, men trots 
skrik och tumult inifrån barnrummet står hon kvar och pratar i telefon. 
Sanna försöker få stopp på Mirna samtidigt som hon försöker påkalla 
Erikas uppmärksamhet. Till slut får Sanna kontakt och Erika lägger då 
WHOHIRQHQ�L�¿FNDQ��WDU�0LUQD�KnUW�L�DUPHQ�RFK�SUDWDU�DUJW�PHG�KHQQH�
om att lugna ner sig. Sanna försöker få Erika och Mirna att mötas på ett 
bra sätt, men det är svårt.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

Mirnas beteende kan vara ett uttryck för den oro, frustration eller 
understimulering som hon känner av att vara på boendet. Det kan 
också vara så att hon blir orolig av att lyssna till mammans högljudda 
telefonsamtal och att hon därför försöker överrösta det och samtidigt 
få kontakt med Erika. 

Erika fortsätter prata i telefon, och när hon slutar lyckas hon inte 
lugna ner Mirna genom att skälla på henne. När Mirna blir ovän med 
de andra barnen kliver Erika inte in och försöker hjälpa till. Det verkar 
som att det blir så svårt för Erika att veta vad hon ska göra att hon 
i stället ger upp och släpper situationen.

Man kan tänka sig att Erika är en slutkörd mamma i kris, vars för-
äldraförmåga är på en lägre nivå än vanligt. Kvinnojouren har visserli-
gen mött upp Erika genom att avlasta henne en hel del, men Mirna kan 
ändå uppleva att mamman mår sämre sedan de kom till det skyddade 
boendet. Då är det bra om de som arbetar på kvinnojouren kan prata 
med Mirna om att det kommer ta tid innan livet blir bättre och mam-
man blir glad igen. 

Om situationen är likadan även efter någon månad på det skyddade 
boendet behöver kvinnojouren undersöka om det här är det vanliga 
tillståndet som Erika och Mirna lever i. I så fall kan de behöva prata 
med Erika om det och säga att de blir oroliga för hur Mirna och hon har 
det tillsammans. 

Om Mirna hade en plats på en förskola skulle hon kunna må bättre. 
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Då skulle hon ha mer tid om dagarna i en miljö och ett sammanhang 
avpassat för barn. Både hon och mamman skulle då kunna få lite mer 
luft mellan varandra genom att få mer tid för sig själva om dagarna. 
0LUQD�VNXOOH�In�WLOOJnQJ�WLOO�ÀHU�DNWLYLWHWHU�GlU�KRQ�NXQGH�J|UD�DY�PHG�
energi, och Erika skulle få mer ostörd tid för sig själv till telefonsamtal, 
möten och vila.

Barnet och mamman blir lätt oroliga och skrämda

Det är kväll och sexårige Lukas ska sova. Mamma Nina har stoppat 
om honom i sängen och de har läst saga och pratat. Lukas ögonlock 
är tunga och han kramar sin gosekanin i famnen. Så fort minsta ljud 
hörs rycker han till och blir alldeles spänd i kroppen och öppnar ögo-
nen. Nina klappar honom över ryggen och efter en stund blir han lugn 
igen. Men hon har glömt att stänga av mobilen och när ett sms får tele-
fonen att vibrera mot golvet vaknar Lukas till igen. Han spänner sig, 
gnyr och kryper närmare Nina. Det är som att han inte riktigt sover 
på  djupet. Varje gång Nina försöker resa sig upp i tron att Lukas har 
somnat  vaknar han. 

Så här har det varit sedan de kom till kvinnojouren, och mamma 
Nina känner sig dålig för att hon inte kan lugna Lukas när han ska 
sova. Vid ett tillfälle har han berättat för henne att han inte vill sova för 
”den läskiga gubben kommer i drömmen”. Nina anar att det handlar 
om våldet som Lukas pappa har utsatt dem för. Ändå värjer hon sig för 
Lukas berättelser och känner skuld.

Vad kan kvinnojouren tänka på och göra?

En del barn kan inte somna förrän de vet att alla andra sover och att 
inget farligt kommer att hända. Det beteendet kan fortsätta även på 
det skyddade boendet. För Lukas del innebär det att det blir svårt att 
komma till ro på kvällen. 

Men det kan också vara svårt att komma till ro och koppla av för att 
MREELJD�WDQNDU�RFK�NlQVORU�Gn�NDQ�NRPPD�IUDP��'HW�NDQ�lYHQ�¿QQDV�
oro för att somna för att det då kan komma skrämmande mardröm-
mar. När barnet har varit med om många skrämmande händelser kan 
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det göra att han eller hon blir ständigt på sin vakt, och väldigt vaksam 
för olika ljud-, syn- och hörselintryck. 

Det kan också vara uttryck för en krisreaktion, att barnet har svå-
rare än vanligt att komma till ro och svårare för att sova ensam. Därför 
kan det vara en tid framöver som mamma behöver sova tillsammans 
med barnet eller ägna mer tid än vanligt för att trygga barnet när det 
är dags att sova. 
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Kapitel 5.  
Vistelsen på 
kvinnojouren,  
från hej till hejdå

I det här kapitlet fortsätter vi att följa det skyddade boendets stöd till 
mamman och barnet. Här beskrivs stödet som en kronologisk process, 
från det första samtalet vid inskrivningen till det avslutande samtalet 
när det lU�GDJV�DWW�À\WWD�LIUån det skyddade boendet. Processen delas 
upp i det första dygnet, den första veckan, den fortsatta tiden och tiden 
HIWHU�À\WWHQ��

Tidangivelserna är ungefärliga. Ett syfte med uppdelningen är att 
förtydliga vad som bör ordnas så snart som möjligt, för barnens skull. 
Ytterligare ett syfte är att kronologin kan fungera som stöd för skyd-
dade boenden som vill utveckla sina rutiner. 

Detta kapitel baseras bland annat på hur Unizons medlemsjourer 
har beskrivit sitt arbete, framför allt i intervjuer vid studiebesök på 
ÀHUD�VN\GGDGH�ERHQGHQ�XQGHU�����±������

Det första dygnet – informera och markera 
sammanhang 
Inom det första dygnet på kvinnojouren bör barnet få en så kallad sam-
manhangsmarkering, som hjälper honom eller henne att bättre förstå 
sin situation. Barnet ska då få svar på åtminstone följande frågor: 
�f Var har jag och mamma hamnat? 
�f Varför har vi kommit hit? 
�f Vilka andra bor här? 
�f Hur kan det kännas att bo på ett skyddat boende? 
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Barnet ska också få veta att de som arbetar på kvinnojouren har 
tystnadsplikt och anmälningsskyldighet och vad det innebär.

Vanligtvis kommer mamman och barnet till kvinnojouren med 
någon från socialtjänsten. Mottagandet på kvinnojouren skiljer sig åt 
EHURHQGH�Sn�YLOND�UHVXUVHU�VRP�¿QQV��3n�GH�MRXUHU�VRP�KDU�EnGH�SHU-
sonal och volontärer brukar det vara personalen som tar emot mam-
man och barnet vid inskrivningen. Det är inte alla jourer som har ett 
eget mottagningssamtal med barnet, som då får vänta tills mamman är 
färdig med sitt inskrivningssamtal. Det första mottagandet av barnen 
skiljer sig också åt beroende på hur kvinnojouren är bemannad. Vissa 
har barnansvarig personal under dagtid på vardagar, men inte på kväl-
lar och helger när det kan vara volontärerna som tar emot. 

Inskrivningssamtal

Inskrivningssamtalet kan göras med barnet och mamman åtskilda 
eller ihop. Det beror på vad som är möjligt och vilka rutiner kvinno-
jouren har. Om det är möjligt för kvinnojouren anser Unizon att barnet 
ska få ett eget inskrivningssamtal.

Information riktad till mamman

Vid inskrivningssamtalet är det många frågor som tas upp. Socialtjäns-
ten ska ha gjort en riskbedömning om det är de som har beslutat om 
placering för mamman på kvinnojour. Vid inskrivningssamtalet går 
man igenom säkerhetsrutiner och gör en handlingsplan 

Andra frågor är om mamman ska göra polisanmälan, om hon ska 
ha ett juridiskt ombud och om hennes eventuella skador av misshandel 
ska dokumenteras på sjukhus. Om barnet har utsatts för fysiskt våld 
tillkommer frågor om dokumentation av skadorna och om målsägande-
biträde. Om mamman gör en polisanmälan är det viktigt att detaljer om 
barnet eller barnen kommer in i anmälan, det vill säga om de var när-
varande vid misshandeln och om mannen även gav sig på dem fysiskt. 

Även frågan om skilsmässa och vårdnad tas upp. Andra frågor är 
RP�GHW�¿QQV�EDUQ�NYDU�KRV�SDSSD�HOOHU�VW\YSDSSD��0DQ�IUnJDU�RFNVn�
RP�GHW�¿QQV�KXVGMXU�NYDU�L�KHPPHW��



185Vistelsen på kvinnojouren

”Barnet ska också få veta att  

de som arbetar på kvinnojouren 

har tystnadsplikt och 

anmälningsskyldighet och  

vad det innebär.”
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Om kvinnojouren kan erbjuda enskilda samtal för barnet så får 
mamman veta hur ofta det i så fall kommer att ske hos jourens barn-
ansvarige. 

Mamman informeras och ger sitt samtycke till att kvinnojouren 
dokumenterar, och hon får information om att de som arbetar på kvin-
nojouren har anmälningsskyldighet och tystnadsplikt. Det kan också 
vara så att hon får ett välkomstbrev med information om kvinnojouren 
RFK�YLOND�UHJOHU�VRP�¿QQV�Sn�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��

Information riktad till barnet

Det är som sagt viktigt att barnet vet vart han eller hon har kommit och 
varför. Frågor som de på kvinnojouren kan ställa till barnet är: 

�f ”Vet du vart du har kommit?”
�f ”Hur kom ni hit?”

Det är ofta så att den på jouren som tar emot mamman och barnet har 
väldigt lite information om vad som har hänt med dem innan de kom 
till jouren. 

Man får tänka på att barnet kan vara hungrigt eller törstigt, och att 
han eller hon kanske knappt har fått med sig sina saker hemifrån och 
till exempel saknar extrakläder.

Information till barn och mamma tillsammans

Det är bra att även ge informationen till barnet och mamman till sam-
mans, oavsett om själva inskrivningssamtalet sker med dem båda ihop 
eller var och en för sig. Den gemensamma informationen  markerar tyd-
ligare att mamman och barnet hör ihop. Det kan också vara lättare för 
EDUQHW�DWW�WD�HPRW�HQ�GHO�LQIRUPDWLRQ�RP�PDPPDQ�¿QQV�PHG�VRP�VW|G��

Om barnet kommer in till mamman efter att hon har haft sitt 
inskrivningssamtal kan man säga så här: 

�f ”Vi har pratat med din mamma om vad som har hänt hemma och 
varför ni har kommit hit. Vi kommer se till att du också får prata 
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med en vuxen här om hur du har haft det. Vi vill hjälpa dig och 
mamma så att ni får det bättre.” 

Om mamman har gråtit under sitt samtal och har tårar i ögonen eller 
är röd runt ögonen, så är det bra att kommentera det för barnet: 

�f ”Din mamma har gråtit när vi har pratat om hur jobbigt ni har haft 
det, men det är inget farligt, vi vuxna hjälper din mamma.” 

Med den här typen av kommentarer benämner man för barnet vad 
som händer, och barnet blir inte lämnat ensamt med sin oro för hur 
mamman mår.

När det gäller sammanhangsmarkeringen handlar det om var 
barnet och mamman har hamnat, varför, vilka andra som är här och 
hur planeringen ser ut för den nära framtiden. De som arbetar på kvin-
nojouren berättar då att barnet och mamman har kommit till ett skyd-
dat boende, och förklarar kort vad det är. Då kan man knyta an till 
något av det man vet har hänt. Det kan vara att pappa har slagits eller 
blivit väldigt arg och hotfull. Man kan också med barnens ord säga vad 
som har hänt, till exempel att det har varit ”bråk hemma”. Sedan tar 
man upp att det bor andra barn och mammor på boendet som har varit 
med om liknande saker. 

Det är också bra att sätta ord på hur det kan bli för barnet och mam-
man på det skyddade boendet. Här följer några exempel på vad man 
kan säga: 

�f ”Det kommer att bli jobbigt att vara här.” 
�f ”Mamma kommer att bli ledsen.” 
�f ”Du kommer att kunna bli arg och irriterad.” 
�f ”Du kommer att se andra mammor och barn som är ledsna och arga.” 
�f ´1lU�PDQ�lU�EDUQ�RFK�KDU�À\WWDW�Vn�KlU�EOLU�GHW�MREELJW��RFK�GHW�lU�
det för de andra barnen också.” 
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Det kan även vara bra att ta upp något om barnets pappa: 

�f ´9L�YHW�LQWH�RP�GX�VND�WUl̆D�SDSSD��MXVW�QX�NRPPHU�GX�LQWH�DWW�WUl̆D�
honom.” 
�f ´9L�YHW�LQWH�RP�GX�NRPPHU�DWW�WUl̆D�SDSSD�VHGDQ��'HW�lU�LQJHW�VRP�
vi, din pappa eller din mamma bestämmer över.” 

Om man vet hur länge mamma och barn får vara på det skyddade boen-
det kan man säga det. Vet man inte så kan man säga det också. Det vik-
tiga är att det blir så tydligt som möjligt för barnet. Det är även viktigt 
att förklara för barnet vad tystnadsplikt och anmälningsskyldighet är. 
På så sätt får barnet en bättre förståelse för hur långt tystnadsplikten 
gäller och att vissa saker barnet berättar kommer behöva föras vidare 
till mamman eller socialtjänsten. Men barnet behöver veta att det inte 
sker utan att barnet först blir informerat. Man kan exempelvis säga:

�f ”Om du berättar något för mig som gör att jag blir orolig för hur du 
har det kan jag behöva berätta det för mamma eller socialtjänsten. 
Men jag kommer säga till dig om jag blir så orolig. Jag kommer inte 
göra något utan att först ha pratat med dig.”

Syftet med det här första samtalet är också att barnet ska få höra att 
mamman får hjälp. Dels för att minska barnets känsla av ansvar för 
mamman, dels för att underlätta för barnet att ta emot hjälpen från 
kvinnojouren. Om barnet vet att mamman får stöd så blir det oftast 
lättare för barnet att själv ta emot. Efter det här samtalet blir barnet 
och mamman visade runt i lokalerna där de ska bo. 

Vem gör orosanmälan för medföljande barn?

Ett antal kvinnojourer har länge haft som rutin att alltid göra en oros-
anmälan till socialtjänsten när det kommer medföljande barn. Detta för 
att vara säker på att en utredning skulle inledas. Sedan som maren 2014 
är det bestämt att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda en utredning 
när socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha upplevt eller 
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”Det är viktigt att kvinnojouren 

gör anmälan i samråd med 

mamman och informerar henne 

om vad en anmälan innebär.  

Det här är ett tillvägagångssätt 

som Unizon rekommenderar.”
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själv blivit utsatt för våld av närstående. Om mamman kommer med 
sitt barn från socialtjänsten är det bra om kvinnojouren frågar social-
tjänsten om barnet är uppmärksammat på socialtjänstens barnenhet 
och hur de tänker kring planeringen för barnet. Om barnenheten inte 
är uppmärksammad så kan kvinnojouren göra en anmälan och sam-
tidigt berätta att de gör det. Det är viktigt att kvinnojouren gör anmälan 
i samråd med mamman och informerar henne om vad en anmälan 
innebär. Det här är ett tillvägagångssätt som Unizon rekommenderar.

Den första veckan – avlasta och tid att landa
Barnet och mamman är i kris 

Hela världen är upp och ner. Även om mamman och barnet har tagit 
sig ur en svår situation så löser sig inte allt för det. Nu är det en lång 
väg kvar att gå. När mamman och barnet kommer till kvinnojouren är 
de i kris, något som kan hålla i sig olika lång tid. Att mamman är i kris 
innebär att hennes föräldraförmåga är nedsatt. Hon behöver därför 
avlastas för att få tid för sig själv men också för att orka ägna sig åt allt 
praktiskt som ska genomföras. Men de uppgifter som kvinnojouren 
avlastar mamman från ska hon sedan få tillbaka.
)|U� EDUQHW� LQQHElU� À\WWHQ� WLOO� ERHQGHW� HWW� XSSEURWW� IUnQ� SDSSD�

eller styvpappa, släktingar, hemmet, det egna rummet, leksakerna, 
 kompisarna och det sociala sammanhanget med skola eller förskola. 
Barnet behöver därför också få tid att landa, bli bekräftad och sedd 
som en egen person skild från mamman, och dessutom bli avlastad 
ansvaret och oron för mamman. Barnet kan behöva få åtminstone en 
vecka innan han eller hon går tillbaka till skolan för att känna sig säker 
på att mamman är i tryggt förvar. Om barnet inte kan gå kvar i sin 
förskola eller grundskola så behöver kommunen ordna med det. En 
viktig avlastning för barnet är att kunna se att de som arbetar på det 
skyddade boendet tar hand om mamman.

Barnet behöver egna samtal

Det är bra att ge barnet möjlighet att få prata om hur han eller hon 
kom med mamman till kvinnojouren. Vad var det som hände innan 
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GH�À\GGH��HOOHU�LQQDQ�SROLVHQ�NRP�KHP�WLOO�GHP"�9DG�W\FNHU�EDUQHW�RP�
att ha kommit till det skyddade boendet? Finns det just nu något som 
oroar barnet? Går det i så fall att trygga barnet på något vis? 

I samtalen om det här kan det visa sig att barnet sitter med frågor som 
mamman behöver hjälpa till att svara på. Det kan också vara så att bar-
net har sett och hört mer än vad mamman tror. Då är det bra om barnet 
och mamman kan få hjälp att prata om det. Barnet kan vara oroligt för 
hur hunden eller katten eller något annat husdjur har det där hemma 
hos pappa. Vad ska kompisarna hemma och i skolan säga om att han 
eller hon helt plötsligt är borta? Och vad ska barnet säga till kompisarna 
om varför han eller hon inte bor hemma och varför det är så?

Riskbedömning och säkerhetsplanering

Socialnämnden ska bedöma risken för ytterligare våld. Hur ser  risker na 
ut för barnet och mamman? Kan de vara ute? Kan barnet gå kvar i sin 
skola eller förskola, eller måste det ordnas på annat håll? Kan barnet 
WUl̆D��HOOHU�KD�DQQDQ�NRQWDNW��PHG�VLQ�SDSSD�HOOHU�LQWH��PHG�WDQNH�Sn�
barnets säkerhet och risken att kvinnojourens plats blir röjd?

Kvinnojouren brukar göra en säkerhetsplanering med kvinnan om 
var det är säkert och inte säkert för dem att vara utanför det skyddade 
ERHQGHW��)LQQV�GHW�ÀHU�SHUVRQHU�XW|YHU�SDSSDQ�VRP�NDQ�WlQNDV�OHWD�
efter mamman och barnet, exempelvis släktingar, när det är fråga om 
hedersrelaterat våld? De pratar också om olika situationer som kan 
uppstå, exempelvis om hon skulle möta barnets pappa, och vad hon 
i så fall ska göra. Det är vanligt att prata om risker förknippade med 
användning av mobiltelefon och internet. 

Skola och barnomsorg

Som nämnts tidigare är det väldigt viktigt att barnet får möjlighet att gå 
L�VNRODQ�HOOHU�Sn�I|UVNRODQ�XQGHU�WLGHQ�VRP�EDUQHW�EH¿QQHU�VLJ�Sn�GHW�
skyddade boendet. Det har bland annat att göra med barnets känsla 
av sammanhang och meningsfullhet i vardagen, något som motiverar 
för barnet varför hon eller han ska gå upp på morgonen. Det ger möj-
lighet att tänka på annat, få göra av med uppdämd energi, få vara i ett 
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sammanhang som är anpassat för barn och inte heller komma efter i 
skolarbetet. Det gör också att mamman får mer egen tid för återhämt-
ning och för att gå på möten, sitta i telefonsamtal och ha tid att prata 
PHG�VLQ�NRQWDNWSHUVRQ�RFK�GH�DQGUD�NYLQQRUQD�VRP�EH¿QQHU�VLJ�Sn�GHW�
skyddade boendet.

Rutiner och aktiviteter för barnet

Mamman behöver ofta stöd för att upprätthålla rutiner. Det handlar 
om så grundläggande saker som att äta frukost, lunch och middag 
vid bestämda tider, gå och lägga sig och gå upp på morgonen vid en 
viss tid, komma ut och få frisk luft och röra på sig. Utöver det behöver 
barnet få tid att leka, pyssla och göra saker som är roliga. Det kan vara 
att göra saker tillsammans med andra än mamma men också tillsam-
mans med mamma.

Det är bra att ha ett schema för barnet som är anpassat utifrån 
barnets ålder och mognad som möjliggör för barnet att få en bättre 
överblick av vad som ska hända under de följande dagarna. Men 
kvinnojourerna har olika förutsättningar att kunna vara ett stöd för 
mamman och barnet när det gäller aktiviteter och att vara barnvakt. 
Barnet är medföljande till jouren på mammans ansvar, vilket innebär 
att det är mamman som har ansvaret för att ta hand om sitt barn. 

Om barnet får gå i skolan eller förskolan så är väldigt mycket gjort 
I|U�DWW�EDUQHWV�GDJDU�VND�YDUD�I\OOGD�PHG�DNWLYLWHWHU��'HW�¿QQV�Gn�HWW�
ställe att gå till där vardagen lunkar på trots att barnets vardag är ställd 
på ända. Om barnet inte har tillgång till skola eller förskola blir han 
eller hon mer belastad och ännu mer indragen i mammans pågående 
process. Barnet kan då till exempel behöva följa med på möten som 
mamma ska gå på och kommer att höra mer av mammas upprörda 
telefonsamtal och att vara med när hon är arg, gråter eller är uppgiven 
och inte orkar göra något. 
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Den fortsatta tiden – vardagen behöver ta form
Hur är mammans föräldraförmåga?

Många av de kvinnor som kommer till kvinnojourerna behöver ett 
konkret stöd i sin vardag. I kris kan mammans föräldraförmåga vara 
kraftigt nedsatt. Dessutom kan hennes föräldraauktoritet vara slagen i 
spillror av pappan, genom att barnet har lärt sig av pappa att man inte 
behöver lyssna på vad mamma säger. 

Om de som arbetar på kvinnojouren inte kan ge tillbaka de upp-
gifter som de har avlastat mamman ifrån efter att hon och barnet har 
varit på det skyddade boendet i några veckor, så väcker det frågan om 
hennes föräldraförmåga. När vistelsen inleds kan man utgå ifrån att 
I|UlOGUDI|UPnJDQ�lU�QHGVDWW��HIWHUVRP�PDPPDQ�EH¿QQHU�VLJ� L�NULV��
Men om den fortsätter att vara nedsatt behöver man fundera på om det 
lU�Vn�GHW�EUXNDU�VH�XW�RFK�RP�GHW�GlUPHG�¿QQV�VNlO�DWW�J|UD�HQ�RURVDQ-
mälan till socialtjänsten.

Det är viktigt att de på kvinnojouren som har ansvar för att göra oros-
anmälan är tydliga i samtal med mamman om varför de över väger att 
göra en orosanmälan. Att de är skyldiga till det enligt lag och att de gör 
det med barnets bästa för ögonen. Det är bra om det går att göra oros-
anmälan tillsammans med mamman i vilken de ansöker om stöd och 
hjälp. Det kan fungera utan större problem att göra en orosanmälan 
men det kan också bli en besvärlig situation för mamman och de som 
arbetar på kvinnojouren. Det kan bland annat bero på att mamman 
känner sig arg och besviken på de som gjorde anmälan och samtidigt 
är hon beroende av det skydd hon kan få ifrån boendet.

Beror mammans och barnets beteende på kris eller på våldet?

Det är inte så lätt att bedöma om mammans nedsatta föräldraförmåga 
och barnets och mammans samspel ska ses som uttryck för en kris eller 
som konsekvenser av det våld som pappan eller styvpappan har utövat 
emot dem. Hur mamman och barnet har det tillsammans på kvinno-
jouren kan vara så som de har det till vardags.

Barnet har alltför ofta fått vara med om händelser där hat och rädsla 
har varit dominerande känslor. Föräldrarnas omsorg om barnet har 
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många gånger sviktat under barnets uppväxt. Både barnet och mam-
man kan lida av posttraumatiskt stressyndrom och barnets relations-
mönster till mamman kan domineras av aggressivitet och misstänk-
samhet eller omhändertagande och överdriven anpasslighet. Det våld 
som pappan eller styvpappan har utövat emot mamman påverkar även 
barnets beteende mot henne. Medan det för mamman kan vara så att 
hon har häftiga svängningar i humöret, är orolig, nedstämd och inte 
orkar med sina barn och låter dem ta hand om sig själva när hon drar 
sig undan och vilar. 

Barnets och mammans beteende kan alltså ses som uttryck för en 
kris men också för hur deras anknytnings- och samspelsmönster har 
XWYHFNODWV�XQGHU�ÀHUD�nUV�WLG�VRP�HQ�NRQVHNYHQV�DY�SDSSDQV�YnOGVXW�
övande. Om det är frågan om mer än en krisreaktion så räcker inte 
skyddet och tryggheten på kvinnojouren till för att deras svårigheter 
ska gå över.303 De kommer behöva mer hjälp än så, något som kvinno-
jouren i så fall behöver påtala för socialtjänsten.

Hur är barnets umgänge med pappan?

En del barn har umgänge med pappan under tiden som de bor på det 
VN\GGDGH�ERHQGHW��2P�HWW�EDUQ�LQWH�YLOO�WUl̆D�VLQ�SDSSD�EOLU�GHW�YlOGLJW�
slitsamt både för barnet och för mamman. Barnet kan på olika sätt sig-
nalera att hon eller han inte vill, och frustrationen över att ändå behöva 
WUl̆D�SDSSDQ�JnU�RIWD�XW�|YHU�PDPPDQ��8W|YHU�DWW�EDUQHW�PnU�GnOLJW�
DY�DWW�WUl̆DV��NDQ�GHW�¿QQDV�ULVN�DWW�SDSSDQ�O\FNDV�In�reda på var barnet 
och mamman bor. 

Om de som arbetar på kvinnojouren märker att barnet mår dåligt 
RFK�GHW�¿QQV�ULVN�I|U�DWW�QnJRW�VND�KlQGD�EDUQHW�QlU�GHW�är hos pappa 
är det viktigt att det förs vidare till socialtjänsten. Då kan man påtala 
riskerna och göra tydligt att det är socialtjänsten som har ansvaret för 
vad som sker, inte kvinnojouren.

Fortsatta egna samtal för barnet

Under den första tiden på kvinnojouren kan samtalen med barnet 
handla mycket om det våld som pappan eller styvpappan har utsatt 
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mamma och barnet för. När barnet har varit där ett tag kan våldet 
KDPQD�PHU�L�EDNJUXQGHQ��,�VWlOOHW�EOLU�GHW�ÀHU�IUnJRU�RP�KXU�EDUQHW�KDU�
det på kvinnojouren med de andra barnen och med mamman. Sam-
talen kan även handla om hans eller hennes tankar om pappan. Kanske 
har barnet inte haft någon kontakt med pappa på länge eller så har bar-
net regelbundet umgänge med pappa. Båda situationerna kan väcka 
tankar och känslor hos barnet som är bra att få prata om. 

Barnet kan också ha frågor om kompisarna hemma eller i sko-
lan. Vad ska barnet säga till dem om att han eller hon bor på skyddat 
boende? Frågor om framtiden kan också dyka upp: ”Hur länge ska bar-
net och mamman vara kvar?” och ”Vad kommer att hända sedan?”.

Barnet kan tycka att det är sämre på kvinnojouren än hemma

Barnet kan pendla mellan att tycka det är skönt och att tycka att det är 
jobbigt att vara på kvinnojouren. Även känslorna inför föräldrarna kan 
skifta. Tiden går långsamt och om barnet inte har så mycket sysselsätt-
QLQJ�VRP�lU�DQSDVVDG�I|U�EDUQ�Vn�¿QQV�HQ�ULVN�DWW�KDQ�HOOHU�KRQ�WLOOEULQJDU�
mycket tid med mamma och dras in alltför mycket i hennes process. 

Barnet känner också av att det är en påfrestande tid för mamman. 
+RQ�VHU�DOOW�VRP�EHK|YHU�J|UDV�HIWHU�DWW�KRQ�KDU�À\WWDW�LIUnQ�PDQQHQ�
och hon kan uppleva att hon visserligen har lämnat honom men att 
inget blir bättre. Hon får kanske ingen lägenhet, har dålig ekonomi, 
och sitter i många möten med socialtjänsten och andra instanser. Allt 
detta kan göra att hon blir ledsen, arg och förtvivlad. 

Ur barnets perspektiv kan hela situationen ses som en försämring. 
+DQ�HOOHU�KRQ�EH¿QQHU�VLJ�Sn�HQ�SODWV�XWDQ�VLQD�NRPSLVDU��OHNVDNHU�
och spel. Dessutom mår han eller hon dåligt och ska fungera i varda-
gen tillsammans med andra barn som inte heller mår bra. Många var-
dagsrutiner har försvunnit och barnet kanske inte ens går till skolan 
eller förskolan. Då behöver barnet bekräftelse från dem som arbetar 
på kvinnojouren:

�f ”Det kommer att ta tid innan livet blir bättre och mamma blir glad 
igen, men det kommer att bli bättre”.
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Rutiner och aktiviteter för barnet

Det är fortsatt viktigt att barnets vardag fungerar så bra som möjligt, 
att rutinerna håller och att barnet har möjlighet att göra aktiviteter 
som känns meningsfulla för honom eller henne. Barnet behöver även 
P|MOLJKHW�DWW�In�HJHQ�WLG�VNLOW�IUnQ�PDPPDQ�±�GHWWD�lU�HQ�H[WUD�YLNWLJ�
fråga om barnet inte har någon plats på skola eller förskola. 

Fortsatta egna samtal för mamman

Även i fortsättningen handlar samtalen med mamman om praktiska 
frågor och olika myndighetskontakter som hon har. Samtalen syftar 
också till att stötta och stärka henne. 

I samtalen ges även utrymme för att prata om hur mamman och 
barnet har det på det skyddade boendet. Kan hon behöva hjälp med 
något för att hon och barnet ska ha det bättre tillsammans? Om man 
från kvinnojourens sida är orolig för hur hon eller barnet mår och hur 
de har det tillsammans är det viktigt att prata om det. Särskilt om man 
från kvinnojourens sida överväger att göra en orosanmälan. 

Mammans ilska mot mannen börjar ta plats

Efter en tid på boendet brukar mammorna få fatt i sin ilska gentemot 
barnens pappor och styvpappor och då får de ett stort behov att prata 
med varandra om det. Det är viktigt att mamman får möjlighet att 
prata om sin ilska, men samtidigt viktigt att barnet blir lämnat i fred 
med sina egna tankar och känslor om pappan. Det är något som per-
sonalen och volontärerna kan påminna mammorna om ifall barnen är 
med när kvinnorna pratar om det här. 

Bra att fira när tillfälle ges

Tiden på kvinnojouren är slitsam för mammorna och barnen, och det 
är bra att uppmärksamma sådant som kan ge glädje. Det kan handla 
RP�DWW�¿UD�GH�VWRUD�KHOJHUQD�RFK�NYLQQRGDJHQ�RFK�XSSPlUNVDPPD�
mammornas och barnens födelsedagar. 
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Mammans och barnets tankar om framtiden

Under den första tiden på kvinnojouren är det många praktiska frågor 
som ska lösas när det gäller polisanmälan, dokumentation av skador, 
skilsmässa, vårdnadstvist, skola, förskola, med mera. Med tiden blir 
det mer utrymme för mamman att tänka på framtiden, det vill säga 
YDG� VRP�KlQGHU�GHQ�GDJ�KRQ�À\WWDU�GlULIUnQ��'HW� NDQ� YDUD� WDQNDU�
som väcker hopp men också oro, beroende på hur det verkar kunna 
ordna sig med bostad och annat efter tiden på kvinnojouren. Barnet 
NDQ�IXQGHUD�Sn�YDG�VRP�VND�KlQGD�L�IUDPWLGHQ�HIWHU�DWW�GH�À\WWDU�LIUnQ�
GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��2P�GH�NRPPHU�DWW�À\WWD�WLOO�HWW�VWlOOH�QlUD�HOOHU�
långt ifrån där barnet har bott och hur mycket barnet kommer att 
WUl̆D�SDSSD��

Boendetiden på de skyddade boendena blir allt längre

Kvinnor och barn blir kvar allt längre på skyddade boenden, på grund 
av att det är svårt att ordna med egen lägenhet. Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, påpekade 2014 att det saknas tillgång till bostä-
GHU�L�ÀHUD�NRPPXQHU�RFK�DWW�NYLQQRUQD�RFK�EDUQHQ�GlUI|U�EOLU�NYDU�
på kvinno jouren under lång tid. Det kan även leda till att de inte ser 
nnJRQ�DQQDQ�XWYlJ�lQ�DWW�À\WWD�WLOOEDND�WLOO�GHQ�YnOGVXW|YDQGH�PDQ-
nen.304 Forskarna Kerstin Almqvist och Anders Broberg har påtalat att 
boende tiden måste kortas, bland annat för att det är negativt för barn 
att komma ifrån sin vanliga sociala vardag på skola och förskola.305

När vistelsen på boendet ska avslutas
Om avslutet är planerat

När vistelsen följer en planering är det lättare att se till att den avslutas 
med ett genomtänkt avslutningssamtal och ett tydligt hejdå. 

Med ett planerat avslut blir det även möjligt att göra en utvärde-
ring tillsammans med mamman och barnet, antingen med ett formulär 
eller i samtal. Frågor som kan tas upp i utvärderingen är hur tiden på 
kvinnojouren har varit, hur mottagandet och den första tiden var och 
om de tycker att något skulle ha varit annorlunda. 
,QI|U�À\WWHQ�NDQ�GHW�YDUD�EUD�RP�NYLQQRMRXUHQ�JHU�PDPPDQ�HQ�OLVWD�
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med kontaktuppgifter till dem som hon har varit i kontakt med under 
tiden som hon har varit på det skyddade boendet. 

Det kan också vara bra att informera barnet om vad som kommer 
DWW�KlQGD�HIWHU�DWW�GH�À\WWDU�GlULIUnQ��2P�PDQ�LQWH�YHW�YDG�VRP�VND�
hända så kan man säga till barnet att det just nu är osäkert vad som 
NRPPHU�DWW�KlQGD��2P�EDUQHW�RFK�PDPPDQ�VND�À\WWD�WLOO�HQ�SODWV�GH�
inte vill till, så är det bra att klargöra för barnet vem det är som har 
bestämt att de ska dit. Annars kan barnet tro att mamman har bestämt 
det och riktar då sin irritation mot henne. Det är även bra om kvinno-
jouren hinner göra en säkerhetsplanering med barnet innan han eller 
KRQ�À\WWDU�IUnQ�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��

Om det har skett en positiv förändring för barnet under tiden på 
kvinnojouren så är det bra att säga det vid det avslutande samtalet, 
exempelvis så här:

�f ”I början när du var här blev du ofta arg och slog sönder saker, nu 
blir du inte arg lika ofta och nu kan du prata med oss vuxna när det 
händer.” 
�f ”När du kom hit var du ofta tyst och hade svårt att säga till när du 
ville ha hjälp. Men nu säger du ifrån om du tycker något blir fel och 
du kan be om hjälp också.”

Vid avslutet kan kvinnojouren göra en ny sammanhangsmarkering för 
barnet om 
�f hur det var för barnet och mamma när de kom till det skyddade 
boendet,
�f hur länge de har bott på det skyddade boendet, 
�f vad som har hänt under den tiden, 
�f YDUW�GH�VND�À\WWD�YLGDUH�
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”Barnet kan få med sig 

kontaktkort med telefonnummer 

dit han eller hon kan vända sig om 

det skulle bli sämre igen.”



200 Kvinnojouren och socialtjänsten

2P�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�I|U�EDUQHW�DWW�KD�NRQWDNW�PHG�NYLQQRMRXUHQ�
lYHQ� HIWHU� DWW� GH� KDU� À\WWDW� Vn� lU� GHW� EUD� DWW� EHUltta det, både för 
mamman och för barnet. Barnet kan få med sig kontaktkort med 
telefonnummer dit han eller hon kan vända sig om det skulle bli sämre 
igen. När det gäller barn i förskoleåldern kan den vuxne i stället säga 
till barnet att hon eller han ska vända sig till någon vuxen, exempelvis 
någon personal på förskolan.

Vad som väntar påverkar hur avskedet känns för barnet

Att ta avsked från kvinnojouren kan vara väldigt olika för olika barn, 
beroende på vad som väntar där ute. För en del barn kan vägen vidare 
vara positivt laddad. Så kan det vara när boendet är ordnat på ett sätt 
som känns bra, när det är tydligt vad som ska hända framöver och när 
barnet känner sig rätt så skyddat, eller i alla fall inte hotat. Men vägen 
YLGDUH�NDQ�RFNVn�YDUD�HQ�YlJ�XW�L�RVlNHUKHW�RFK�HQVDPKHW��DWW�À\WWD�
till en plats där man inte har några kompisar, till exempel för att man 
À\WWDU�WLOO�DQQDQ�RUW�HOOHU�EHK|YHU�E\WD�VNROD��'HW�NDQ�lYHQ�YDUD�Vn�DWW�
man måste ha skyddade personuppgifter och är rädd för att pappan 
ska hitta var man bor. 

När avslutet sker plötsligt

Det kan vara svårt för kvinnojouren att få till ett bra avslutnings samtal 
PHG�PDPPD�RFK�EDUQ��'DWXPHW� I|U�DYVOXWHW�RFK�XWÀ\WWQLQJHQ�NDQ�
ändras vilket påverkar möjligheten att planera. Om den som är bar-
QDQVYDULJ�LQWH�lU�Sn�NYLQQRMRXUHQ�QlU�EDUQHW�À\WWDU�NDQ�GHW�EOL�Vn�DWW�
barnet inte får något avslutningssamtal. Om mamman på eget bevåg 
bestämmer sig f|U�DWW�À\WWD�WLOOEDND�PHG�EDUQHW�WLOO�VW\YSDSSDQ�HOOHU�
pappan brukar det gå fort från det att hon har fattat beslutet till dess 
GH�KDU�À\WWDW��2P�PDPPDQ�EHVOXWDU�VLJ�I|U�DWW�À\WWD�WLOOEDND�LQIRUPH-
rar kvinnojouren henne om att de kommer kontakta socialtjänsten och 
göra en orosanmälan. 

Det är sällan man hinner prata med barnet vid sådana här tillfällen 
men om man får tillfälle att prata med barnet kan man prata om att 
PDPPDQ�KDU�YDOW�DWW�À\WWD�WLOOEDND�RFK�DWW�PDQ�LQWH�YHW�KXU�GHW�NRP-
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mer att bli för barnet och mamman. Man kan ta upp att man hoppas 
det blir bra för barnet men också säga något om var barnet kan vända 
sig om det inte blir bra. Man kan också säga till barnet att hon eller han 
inte ska behöva ha det så här. Man kan också ta upp att kvinnojouren 
kommer berätta för socialtjänsten att det här har hänt. Eftersom det 
RIWDVW�LQWH�¿QQV�Qågon tid att prata med barnet vid de här tillfällena 
kan man se till att ha pratat förebyggande om att det här kan hända. 
Då kan man prata om vad hon eller han kan göra om det blir dåligt för 
EDUQHW�QlU�EDUQHW�KDU�À\WWDW�KHP�LJHQ��

Något annat som försvårar ett bra avslut är när socialtjänsten fattar 
beslut om att avsluta vistelsen fastän mamman och barnet inte känner 
VLJ�UHGR�I|U�GHW��'HW�NDQ�RFNVn�YDUD�Vn�DWW�PDPPDQ�RFK�EDUQHW�VND�À\WWD�
någonstans dit de inte vill, exempelvis ett vandrarhem eller hotellhem. 
Detta kan sänka stämningen så mycket att de har svårt att prata om hur 
GHW�KDU�YDULW�Sn�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW�RFK�DWW�GH�QX�VND�À\WWD��

Tiden efter utflyttningen
Fortsatt kontakt med kvinnojouren

(IWHU�À\WWHQ�NDQ�HQ�GHO�EDUQ�OlQJWD�WLOOEDND�WLOO�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��
som var en stabil och trygg plats för dem. Det blir en omställning att 
À\WWD�GlULIUnQ��Sn�ÀHUD�VlWW��0DPPDQ�VND�SO|WVOLJW�RUGQD�DOOWLQJ�VMlOY��
även det som hon kunde få hjälp och stöd med på kvinnojouren. Och 
I|U�EDUQHW�NDQ�OLYHW�HIWHU�À\WWHQ�LQQHElUD�IlUUH�DNWLYLWHWHU�RFK�HWW�PHU�
begränsat socialt liv. 
0DPPDQ�KDU� lYHQ�HIWHU�À\WWHQ�P|MOLJKHW� DWW� IRUWVlWWD� WUl̆D� VLQ�

kontaktperson på kvinnojouren ett antal gånger. Hon kan också få 
vända sig till kvinnojouren för råd och stöd, till exempel när det gäller 
umgängesfrågor. 

En del kvinnojourer har volontärer som har ansökt om att bli 
kontakt personer inom socialtjänsten. De kan då vara kontaktpersoner 
I|U�GH�PDPPRU�RFK�EDUQ�VRP�KDU�À\WWDW�IUnQ�GHW�VN\GGDGH�ERHQGHW��
Detta är bra, eftersom volontärerna har kunskap om och förståelse för 
hur kvinnorna och barnen påverkats av att ha blivit utsatta för våld i 
nära relationer. 
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Mamman och barnet kan komma och hälsa på 

Kontakten med kvinnojouren måste inte ta slut i och med att mamman 
RFK�EDUQHW�À\WWDU�GlULIUnQ��)OHUD�NYLQQRMRXUHU�KDU�WLOO�H[HPSHO�nUOLJD�
fester som mamman och barnet kan komma och vara med på. Det kan 
RFNVn�¿QQDV�VRPPDUOlJHU�VRP�GH�KDU�P|MOLJKHW�DWW�In�YDUD�PHG�Sn��
(Q�GHO�NYLQQRMRXUHU�RUGQDU�UHJHOEXQGQD�WUl̆DU��GLW�NYLQQRUQD�RFK�

barnen kan komma för att umgås med andra som har bott på det skyd-
dade boendet och med dem som för tillfället bor där.
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Kapitel 6.  
Att arbeta på en 
kvinnojour

I det här kapitlet är det arbetssituationen på kvinnojourer som står i 
fokus, men det som tas upp är relevant även för andra liknande verk-
samheter. När det gäller just mötet med våOGVXWVDWWD�SHUVRQHU�¿QQV�
det till exempel många beröringspunkter med arbetet på tjej- och ung-
domsjourer. 

Det här kapitlet handlar om de som arbetar på kvinnojourerna, 
antingen som volontärer eller som anställd personal. Syftet är att 
beskriva deras arbetssituation och att belysa vad jouren som organisa-
tion kan göra för att stödja dem i arbetet.

Att i sitt arbete möta människor i utsatta situationer, särskilt barn, 
kan innebära stora påfrestningar. I kapitlet ägnas därför extra upp-
märksamhet åt just detta. Hur påverkas de som arbetar på jouren av 
kvinnornas och barnens erfarenheter av våld? Är det olika lätt eller 
svårt för volontärer och för personal? Vad kan stärka dem i den delen 
av arbetet, vad kan göra det svårare? Vad kan de själva göra för att inte 
brytas ner av påfrestningarna? Dessa och måQJD�ÀHUD�IUågor besvaras 
och diskuteras här.

Olika förutsättningar för arbetet
På kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer och annan stödverk-
VDPKHW� ¿QQV� Eåde volontärer och anställd personal. Oftast är det 
jouren som anställer personalen men ibland kan det vara kommunen. 

Kvinnojourerna arbetar under väldigt olika förutsättningar. Det 
¿QQV�MRXUHU�VRP�äU�VWRUD�PHGOHPVRUJDQLVDWLRQHU�PHG�ÀHUD�DQVWällda, 
medan andra drivs av ett fåtal ideellt arbetande kvinnor med en mini-
mal budget. 
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Gemensamt för många av dem som arbetar på kvinnojourerna är 
att de har lång erfarenhet och gedigen kompetens, det gäller såväl 
volontärer som personal. Många har gåWW� ÀHUD� LQWHUQXWELOGQLQJDU�
eller har utbildning eller yrkeserfarenheter som är användbara i mötet 
med barn och ungdomar. De kan till exempel arbeta eller ha arbetat 
som lärare, barnskötare, socionom eller fritidsledare. På jourerna 
¿QQV�även en hög kunskapsnivå om våld i nära relationer och vilka 
 konsekvenser det kan få.

Vem gör vad på jouren?
De jourer som har både volontärer och personal har olika rutiner för 
hur arbetsuppgifterna utformas och fördelas. Det är därför svårt att 
säga generellt vad volontärer och personal har för arbetsuppgifter på 
en jour. På�ÀHUD�NYLQQRMRXUHU�VWår till exempel personalen för kon-
tinuiteten medan volontärerna gör punktinsatser utifrån fastlagda 
 scheman. På tjej- och ungdomsjourer och andra stödverksamheter 
är det däremot ofta volontärerna som bär upp det tunga stödarbetet 
som görs. Även en del kvinnojourer drivs helt och hållet av ideellt arbe-
tande kvinnor. 

Volontärer och personal arbetar ofta nära varandra. Det är dock 
stor skillnad på att vara personal och ha en kontinuitet i sitt arbete, 
jämfört med att vara volontär och göra punktinsatser. Bland annat ser 
inte en volontär barnet under en längre sammanhållen period på det 
sätt som personalen gör. Därför är det viktigt att de som gör punkt-
insatser tänker på att inte störa de processer som pågår, i relation till 
både barnet och mamman. 

Ansvarsfördelning när det gäller barnen

Många jourer har utformat sitt arbetssätt så att det är någon eller några 
som till exempel håller i samtal med barnen. Dessa jourer har då ruti-
ner för hur de som inte håller i barnsamtal ska hänvisa barnet vidare 
till den barnansvariga, om barnet kommer med frågor om till exempel 
sina tidigare upplevelser eller om sin vistelse på jouren. 

ÄYHQ�RP�GHW�¿QQV�HQ�Vådan ansvarsfördelning är det bra om alla 
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”Det är därför bra om alla  

på jouren kan känna sig trygga  

i att prata med barn.”
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som arbetar på jouren vågar prata med barn som börjar berätta något 
spontant. Ett barn kan nämligen vända sig till vem som helst av dem 
som arbetar och exempelvis vilja prata om hur han eller hon har det. 
Både som personal och som volontär är det viktigt att kunna möta ett 
barn som har ett behov av att prata om det våld som pappa har utsatt 
barnet och mamma för eller om andra funderingar som han eller hon 
har. Det är därför bra om alla på jouren kan känna sig trygga i att prata 
PHG�EDUQ��0HQ�VDPWLGLJW�VND�GHW�¿QQDV�Qågon att föra frågan vidare 
till om de känner att de inte hanterar samtalet på ett sätt som blir bra 
för barnet.

Hur påverkas personal och volontärer av arbetet?
Oavsett om man är volontär eller personal, om man arbetar mycket 
eller lite, så blir man påverkad av att arbeta inom en jourverksam-
het som vänder sig till personer som har blivit utsatta för våld eller 
övergrepp. Arbetet har både positiva och negativa konsekvenser. Hur 
arbetet påverkar individen beror bland annat på vilka omständigheter 
man arbetar under och vilka egna styrkor eller svagheter man har 
som person.

Tillfredsställelse och egen utveckling

,� MRXUHUQDV� YHUNVDPKHW�¿QQV�GHW�Pånga olika sätt att få utföra ett 
mycket viktigt arbete och få känna att man har en möjlighet att göra 
skillnad. För många är det en tillfredsställelse att få vara med i detta. 
Det gäller oavsett om man möter barn och kvinnor på ett skyddat 
boende, stöttar en tonåring via chatt eller mejl på en tjej- eller ung-
domsjour eller om man informerar ungdomar i en högstadieklass om 
våld i nära relationer. 

När man arbetar på ett skyddat boende får man också uppleva 
 positiva förändringar. Man får vara en aktiv part i processer där man 
följer människor som först är i kris, men som sedan återhämtar sig och 
börjar må allt bättre igen. Man får se hur människor får stöd att kunna 
börja leva ett bättre liv än i en relation där de blir utsatta för våld av sin 
pappa eller partner. 
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I arbetet på en jour har man även möjlighet att själv växa som 
människa, och man lär sig mycket genom praktiska erfarenheter och 
utbildningar. 

En annan aspekt med att stödja barn och kvinnor som har utsatts 
för våld och övergrepp är att man får en tydligare bild av vad som är 
viktigt i livet. På ett personligt plan kan det göra att man känner en 
större tacksamhet för det som är bra i ens eget liv.306

Risker och påfrestningar

Mammorna och barnen på en kvinnojour bär ofta på ilska, sorg, för-
virring, uppgivenhet och känslor av maktlöshet. Detta är känslor som 
även de som arbetar på det skyddade boendet får känna på i sitt arbete. 
De kan till exempel känna frustration, förvirring och maktlöshet inför 
hur barnen och mammorna bemöts av olika samhällsinstanser, inför 
hur frågor om våld i nära relationer debatteras i samhäOOHW�±�RFK�KXU�
dessa värderingar tar sig uttryck hos olika myndigheter, till exempel 
polisen, socialtjänsten, familjerätten och domstolarna. 

För de som arbetar på det skyddade boendet kan känslor av van-
makt och uppgivenhet komma och gå, och då är det viktigt att få stöd 
att hantera dem. Om man som volontär eller personal drabbas alltför 
starkt av dessa tunga känslor, så blir det svårare att bära upp hoppet 
om framtiden. Och just att bära hoppet är en viktig uppgift i mötet med 
de kvinnor och barn som bor på skyddade boenden.

Att möta traumatiserade människor är ofta svårt. Om traumat har 
sitt upphov i andra människors handlingar gentemot en person, så är 
det extra skadligt. Vetskapen om hur människor kan behandla varan-
dra påverkar även dem som möter den drabbade, på så sätt att de inte 
längre kan se världen som i grunden god. Det kan i förlängningen leda 
till att det mörka i tillvaron, allt det de får ta del av från barnen och 
mammorna, kan böUMD�VN\PPD�DOOW�GHW�JRGD�VRP�¿QQV�L�RPJLYQLQJHQ�
och samhället i stort, det vill säga relationer som präglas av hjälpsam-
het, hygglighet, glädje, omsorg och kärlek.307
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Svårigheter för volontärer som gör punktinsatser

Många volontärer har till uppgift att göra aktiviteter med barnen, men 
även med mammorna. Det kan handla om att hjälpa till med sociala 
aktiviteter för barnen, både i jourens lokaler och ute, till exempel ta 
dem med på�XWÀ\NWHU�HOOHU�Jå i väg till någon lekpark eller liknande. 

Många gånger har volontärerna fokus på att göra just roliga saker. 
Men de kan ändå dras in i besvärliga situationer i relation till barn och 
mammor på jouren. Barn kan vilja dela förtroenden som volontären 
inte är beredd på, och volontären kan bli överväldigad av hjälp behovet 
och få svårt att begränsa sin stödinsats. Då är det bra om volon-
tären känner sig trygg och omhändertagen av de andra som arbetar 
på jouren.

När barnen vill berätta

Volontären kan ställas inför att barnet vill börja prata om hur han eller 
hon har det med mamman på det skyddade boendet, eller berätta om 
sina tankar om pappan eller om sin oro kopplad till pappan. Barnet 
kan också dela med sig av sina minnen av skrämmande händelser med 
pappan när han var hotfull eller våldsam. Om barnet berättar något 
som väcker oro hos volontären, så kan volontären säga det: 

�f ”Det du har berättat är allvarligt och jag kommer att berätta det 
vidare.”

När barn vill berätta saker i förtroende är det viktigt att volontären är 
W\GOLJ�PHG�DWW�GHW�¿QQV�YLVVD�VDNHU�VRP�KRQ�lU�VN\OGLJ�DWW�I|UD�YLGDUH��
Om barnet frågar om det går att berätta hemligheter så kan volontären 
svara så här: 

�f ”Vissa saker måste jag föra vidare, till exempel om någon har gjort 
dig illa eller om du är orolig för att något farligt ska hända dig eller 
någon du känner.”
�f ”Om det är så att jag blir orolig för hur du har det och jag inte vill att 
du ska vara ensam med det som oroar dig, då kommer jag berätta 
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det för din mamma eller någon i personalen. Men jag kommer att 
säga till dig om jag blir så orolig.”

Volontären kan också fråga barnet om hur det helst ska gå till när 
mamma eller någon i personalen får veta. På så sätt får barnet en 
möjlighet att vara med och påverka det. Om barnet helt motsätter sig 
volontärens vilja att berätta, så får volontären berätta ändå och helt 
enkelt stå ut med att barnet i stunden blir argt eller besviket på henne. 

I volontärens bemötande av barnet handlar det mycket om att 
signalera att hon gör som hon gör av omtanke och att hon vill stödja 
barnet. Om barnet blir oroligt eller argt eller känner sig sviket, så kan 
volontären återigen förtydliga att hon inte tycker att det är bra för 
 barnet att vara ensamt med sina tankar: 

�f ”Jag tycker inte att det är bra för dig att vara ensam med det här. 
Därför behöver din mamma eller någon i personalen få veta om det 
här. Jag kan gärna hjälpa dig med det.”

Volontären kan också tydliggöra sin egen uppgift i relation till barnet: 

�f ”Jag är bara här för att vi ska ha kul tillsammans. Men jag kan hjälpa 
dig att prata med någon annan.”

Andra situationer som väcker oro

Volontären kan också vara med om annat som väcker frågor eller oro 
i henne. Även då är det viktigt att hon för det vidare till en kontakt-
person eller någon i personalen. Det kan handla om att det inte är bra 
mellan mamman och barnet, till exempel att mamman är elak eller 
hotfull emot barnet eller verkar brista i sin omsorg om barnet. Volon-
tärens oro kan också framkallas av att barnet beter sig hotfullt eller 
säger elaka saker till mamman eller till andra barn på det skyddade 
boendet. Oron kan även handla om att barnet ofta drar sig undan, är 
tystlåtet och verkar spänt eller nedstämt. 
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Begränsad insyn i pågående processer

Det kan även vara så att volontären blir indragen i frågor där hon har 
begränsad insyn, i till exempel vad mammans kontaktperson och mam-
man håller på med för tillfället. Barnet eller mamman kan till exempel 
fråga vad de ska göra i en viss situation. Volontären behöver vara upp-
märksam på om det kan röra något som är kopplat till en process som 
pågår med deras respektive kontaktpersoner. Då gäller det att hon inte 
börjar agera genom att komma med synpunkter och förslag utan i stäl-
let hänvisar till kontaktpersonen eller någon i personalen.

Risk för utbrändhet och empatitrötthet
Den som arbetar under påfrestande omständigheter kan även drabbas 
av stressreaktioner. Några exempel på det är koncentrationssvårig-
heter, minnesstörningar, svåULJKHW�DWW� WD� LQ�ÀHUD� LQWU\FN� VDPWLGLJW��
trötthet, utmattning eller sömnstörningar. Stressen kan också få olika 
fysiska konsekvenser, som att man lättare blir sjuk, har muskelspän-
ningar och problem med hjärtat och magen. 

Den som alltför lång tid arbetar under alltför känslomässigt påfres-
tande omständigheter kan till slut drabbas av utmattningsdepression, 
det som i dagligt tal kallas utbrändhet.308

Den som i medkännande samtal möter personer som har blivit 
utsatta för våld löper även en risk att utveckla empatitrötthet, eller 
sekundärtraumatisering som det också kallas. Tecken på det är att 
man kan känna att man förlorar hoppet, och sådant som tidigare har 
känts meningsfullt kan förlora sin mening. Andra reaktioner kan vara 
att man får sömnsvårigheter, har svårt att koncentrera sig, är lättstörd 
och lättirriterad, och att ens känslor stumnar. Man kan även drabbas 
av påträngande bilder av de traumatiserande upplevelserna som man 
har fått ta del av i samtalen. Empatitröttheten kan också leda till att 
man drar sig undan sina nära och kära och inte orkar engagera sig i 
deras bekymmer.309
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Vikten av att ta hand om sig själv

När man möter människor med stora behov av stöd är det viktigt att 
inte glömma bort att tänka på och ta hand om sig själv. Man behö-
ver tid för att vara med familj och vänner, göra saker man mår bra av, 
sköta om sig själv, äta och sova gott. 

Viktiga frågor att ställa sig själv återkommande är ”Hur mår jag?” 
och ”Hur har jag det?” 
'HW�¿QQV�Qågra signaler man kan vara uppmärksam på: 
�f Känner jag mig ofta arg eller irriterad? 
�f Är jag ofta nedstämd? 
�f Har jag börjat dra mig undan sociala kontakter med vänner och 
bekanta? 
�f Har mina sömn- och matvanor ändrats? 
�f Har jag börjat självmedicinera med alkohol eller sömnmedel?310

Vad gör det lättare att klara av arbetet?
'HW�¿QQV�Pånga faktorer som hjälper de som arbetar på jouren att 
klara av påfrestningarna. De har till exempel lättare att hantera svårig-
heterna om de känner sig kompetenta för arbetet, och att de har till-
räckliga resurser för att utföra ett arbete av god kvalitet. Det är också 
lättare att klara påfrestningarna om de känner att det de arbetar med 
är viktigt och att deras arbetsinsats gör skillnad. 

En annan stödjande faktor i arbetet är tilltro. Dels tilltro till den 
egna arbetsförmågan och ens möjlighet att uppnå goda resultat. Dels 
en tilltro till låQJVLNWLJD�H̆HNWHU�DY�DUEHWHW��Vå att man kan hålla fast vid 
att det man gör kan innebära att man sår ett frö för framtida föränd-
ring. Denna tilltro kan hjälpa, till exempel om en kvinna på ett skyddat 
boende väljer att gå tillbaka till sin partner. I den situationen kan den 
som arbetar på jouren se på det som händer på ett mer uthålligt sätt, 
att ”nästa gång kan det gå bättre, trots att det är svårt nu så kan det bli 
bättre sen”. 

Personer som kan hålla kvar vid en hoppfull grundsyn och som 
 klarar av att se det positiva även i det som ser hopplöst ut har en större 
styrka att möta det svåra. Likaså om de kan hålla kvar en positiv grund-
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syn på människorna och världen, och inte låta allt det mörka de möter 
färga hela upplevelsen av världen. 

Vad gör det svårare att klara av arbetet?
'HW�¿QQV�även faktorer som gör arbetet svårare och som ökar risken att 
den som arbetar på kvinnojouren far illa. Ett exempel är om hon bara 
fokuserar på sin egen styrka, om hon tänker att hon ska klara av sina 
arbetsuppgifter själv och att det vore ett nederlag att be om hjälp. En 
sådan person har svårt att kännas vid sina egna signaler på att hon inte 
klarar sina uppgifter. Det är också svårt för henne att prata med andra 
om det, eftersom hon kopplar sina egna begränsningar till att se sig 
själv som misslyckad och svag. 

En annan risk är om den som arbetar på�MRXUHQ�GH¿QLHUDU�VLWW�HJHW�
värde utifrån hur mycket gott hon kan göra för andra. Då är risken stor 
att hon sätter alla andras behov före sina egna och att hon får mycket 
svårt att ta sina egna behov på allvar. 

Den som arbetar på en kvinnojour kan hamna i känslan av att hon 
nästan drunknar i allt det som hon skulle kunna göra för att hjälpa 
andra. Om hon känner sig otillräcklig kan det bli så att hon till slut 
bara ser det hon inte kan göra för att hjälpa. Ett stöd för att bryta detta 
 mönster är att hon får hjälp att tydliggöra sitt uppdrag i konkreta ter-
mer. Då kan det bli lättare att få syn på det ”lilla” som hon gör och till 
och med känna att det är tillräckligt utifrån vad hon faktiskt har möjlig-
het att göra. Det kan bli ett stöd för henne att tydligare se vad hon ska 
göra och kunna känna sig nöjd med sin insats, trots att hon vet hur 
mycket annat som skulle behöva göras.311

Vilket stöd kan jouren som organisation ge?
Arbetet på en kvinnojour innebär alltså stora påfrestningar för både 
volontärer och personal. Därför är det viktigt att ingen blir lämnad 
ensam med att utföra arbetet och med att hantera de konsekvenser 
som arbetet får för en själv. 
'HW�¿QQV�P\FNHW�MRXUHQ�VRP�RUJDQLVDWLRQ�NDQ�Jöra för att skapa 

goda förutsättningar och minska riskerna. Det handlar framför allt om 
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att erbjuda kompetensutveckling, handledning och hållbara strukturer 
för arbetet.

Introduktionsutbildning, mentorskap, fortbildning

Ett viktigt stöd är att både volontärer och personal erbjuds en intro-
duktionsperiod. I en introduktionsutbildning kan den som ska arbeta 
på jouren till exempel få lära sig om våld i nära relationer, vilka konse-
kvenser det får och hur man kan bemöta och hantera det. Unizon till-
handahåller grundkurser för alla nya medlemmar, och återkommande 
utbildningstillfällen. Ett komplement under introduktionen kan vara 
att den som är ny får en mentor som hon kan prata med om arbetet.

Det är även bra att de som arbetar får gå på fortbildningar och 
workshoppar för att fördjupa sina kunskaper och fortsätta utvecklas i 
sitt arbete. Fortbildningen kan ge en ökad förståelse för hur man kan 
påverkas av arbetet på jouren.312

Genom utbildning kan man även lära sig att känna igen tecken som 
är kopplade till stress och utbrändhet. Då har man större möjlighet 
att märka när man är på väg att bli känslomässigt överlastad. Därmed 
ökar chansen att man kan göra något åt situationen innan allt hinner 
gå för långt. 

Särskilt stöd för volontärer

Ett bra stöd för volontärer som gör punktinsatser är att ge dem tid att 
återkoppla till någon personal eller barnansvarig efter ett arbetspass. 
Om något har hänt som väcker frågor eller oro hos volontären är det 
avlastande för henne att veta att någon annan på jouren vet vad som 
har hänt. Då kan hon gå därifrån lättare till mods än om hon känner att 
det bara är hon som vet vad som hände. 

Extern handledning eller kamrathandledning

Genom extern handledning eller kamrathandledning kan de som arbe-
tar på jouren få möjlighet att prata om det arbete de gör och hur de 
påverkas av det. De kan till exempel prata om vilka tankar och känslor 
som väcks av de situationer de ställs inför. 
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I handledningen har de också möjlighet att prata om hur de kan 
utveckla sitt arbete. På så sätt är handledningen även en sätt för jouren 
att se till att arbetet håller en god kvalitet.313

Strukturering av arbetet

Att jouren har en bra arbetsstruktur är viktigt för att de som arbetar 
där ska kunna hantera dels de svåra uppgifter som de ställs inför, dels 
de starka och många gånger kaosartade känslor som de möter. Struk-
turen gäller till exempel hur ansvar och arbetsuppgifter organiseras 
och fördelas. Det handlar också om organiseringen av gemensamma 
möWHQ�RFK�LQWHUQD�RFK�H[WHUQD�VDPDUEHWHQ�RFK�DWW�GHW�VND�¿QQDV�WLG�Iör 
utvärdering och planering av verksamheten. 
(Q�JRG�VWUXNWXU�NDQ�WLOO�H[HPSHO�KDQGOD�RP�DWW�KD�W\GOLJD�GH¿QL-

tioner av jourens uppdrag och hur det ska utföras i relation till vilka 
resurser jouren har. Det handlar också om att ha en bra blandning av 
arbetsuppgifter som gör att man får ägna sig åt olika uppgifter så att 
inte allt är lika känslomässigt påfrestande.314

Det är också�EUD�RP�GHW�¿QQV�WLG�Iör gemensamma aktiviteter, där 
de som arbetar på jouren kan umgås med varandra. Det kan handla om 
fortbildning och planeringsdagar, men också något så enkelt som att 
KD�WLG�DWW�¿ND�WLOOVDPPDQV��*HQRP�DWW�GH�Oär känna varandra skapas 
tillit. I de gemensamma möWHQD�NDQ�GHW�¿QQDV�WLG�Iör både det roliga 
och det sorgliga, och att påminna varandra om allt det bra som de 
i arbetsgruppen gör tillsammans.315





219Våldets juridiska konsekvenser

Kapitel 7.  
Våldets juridiska 
konsekvenser

I arbetet på en kvinnojour kommer man ofta i kontakt med juridiska 
frågor på ett eller annat sätt. Framför allt beror det på att många av 
NYLQQRUQD�RFK�EDUQHQ�EH¿QQHU�VLJ� L�UlWWVSURFHVVHU�Sn�JUXQG�DY�GHW�
våld som mannen har utsatt dem för. Dessutom kan mamman vara i 
en rättstvist med barnets pappa om vårdnad, boende och umgänge. 
Med det här kapitlet vill vi ge dem som möter kvinnorna och barnen 
grundkunskap om relevanta juridiska frågor, så att de har lättare att 
ge ett bra stöd. 

I kapitlet beskrivs först hur dessa båda rättsliga processer går 
till steg för steg, vilka aktörer som är inblandade och vilka lagar och 
bestämmelser som gäller. I beskrivningen betonas löpande barnets 
situation och rättigheter i processerna. 

Därefter presenteras vilket stöd samhället kan erbjuda barnet och 
mamman så att de skyddas mot den våldsutövande mannen. Exempel 
på insatser är kontaktförbud, skyddade personuppgifter och begräns-
ningar i pappans umgänge med barnet. 

Som avslutning beskrivs vad kvinnojouren kan göra för att stödja 
mamman och barnet i de rättsliga processerna. 

I det här kapitlet förekommer begreppet ”barn som bevittnar 
våld”, eftersom det används i de lagtexter som kapitlet är kopplat till. 
Uttrycket ”barn som upplever våld” beskriver dock bättre vad de är 
med om.

Brottmålsutredning vid misstanke om våld
Ett brottmål är en process mellan staten och den tilltalade i skuld-
frågan. Målsägande är den som har blivit utsatt för brottet och den 
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tilltalade är den som misstänks ha utfört brottet. Åklagaren, som ska 
vara objektiv, är statens företrädare och den som driver processen. 
'HQ�WLOOWDODGH�KDU�UlWW�WLOO�HQ�R̆HQWOLJ�I|UVYDUDUH�RFK�EURWWVR̆UHW�KDU�
rätt till ett biträde, antingen ett målsägandebiträde eller en särskild 
företrädare.316 Misshandel, olaga hot och våldtäkt är brott som hamnar 
under allmänt åtal. Det innebär att polisen ska ta upp en anmälan och 
påbörja en förundersökning när de får kännedom om att ett brott kan 
ha begåtts. Polisen är skyldig att utreda även om den som blivit utsatt 
inte vill det. Polisen eller åklagaren inleder en förundersökning som 
har till syfte att ta reda på om brott har begåtts, vem som kan antas ha 
EHJnWW�EURWWHW�RFK�RP�GHW�¿QQV�WLOOUlFNOLJD�VNlO�I|U�DWW�YlFND�nWDO��2P�
åklagaren, utifrån vad som framkommit i utredningen, anser att brott 
kan styrkas, väcks åtal. Om inte, läggs förundersökningen ner. Om nya 
uppgifter framkommer kan förundersökningen tas upp på nytt.317 

Från polisanmälan till rättegång och domslut
Polisanmälan

3ROLVHQ�NDQ�In�YHWD�DWW�EURWW�KDU�VNHWW�DQWLQJHQ�JHQRP�DWW�EURWWVR̆UHW�
själv anmäler det eller att någon annan gör det. Polisen har en skyl-
dighet att upprätta en anmälan på plats om brott kan misstänkas ha 
skett.318�2P�GHW�¿QQV�EDUQ�QlUYDUDQGH�VND�I|UVWD�SDWUXOO�GRNXPHQWHUD�
vad barnet berättar om det som har hänt samt klarlägga om barnet är 
vittne till våld eller själv har blivit slaget.319 Polisen ska också anmäla 
WLOO�VRFLDOWMlQVWHQ�RP�GHW�¿QQV�EDUQ�QlUYDUDQGH�VRP�KDU�EOLYLW�XWVDWW�
för brott eller bevittnat våld eller andra brott mot en annan person.320

Barnets brottsofferstatus

Ett barn som bevittnat våld mot närstående men inte själv blivit direkt 
XWVDWW�I|U�I\VLVNW�YnOG�lU�LQWH�EURWWVR̆HU�L�VWUD̆UlWWVOLJ�PHQLQJ��0HQ�
EDUQHW�NDQ�lQGn�VHV�VRP�EURWWVR̆HU�HQOLJW�VRFLDOWMlQVWODJHQ��RFK�VRFL-
altjänsten har ansvar för att barnet får stöd och hjälp. Barnet har även 
P|MOLJKHW�DWW�In�EURWWVVNDGHHUVlWWQLQJ��PHQ�GHW�I|UXWVlWWHU�DWW�GHW�¿QQV�
dokumenterat vad som hände. Det behöver skrivas in att barnet var 
närvarande, vad barnet har sett och hört och gärna hur barnet har upp-
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levt det. Det är bra om den dokumentationen görs redan vid upptag-
ningen av polisanmälan.321 

Socialnämnden kan anmäla misstanke om brott mot barn

Socialnämnden kan anmäla misstanke om brott mot barn till polis 
eller åklagare, men nämnden har ingen skyldighet att göra det. Om 
socialnämnden fattar beslut om att anmäla så är det ett beslut som 
inte kan överklagas och socialnämnden har ingen skyldighet att i för-
väg informera vare sig vårdnadshavare eller barnet om sitt beslut.322 
Sekretessregler begränsar vad socialtjänsten kan göra, men när det 
JlOOHU�EDUQ�Vn�¿QQV�GHW�LQJD�VHNUHWHVVUHJOHU�VRP�KLQGUDU�VRFLDOQlPQ-
den att göra polisanmälan vid misstanke om brott mot liv och hälsa, 
det vill säga kroppsskada, misshandel, brott mot frid och frihet eller 
sexualbrott.323

Polisens och åklagarens roll vid förundersökningen

En förundersökning ska komma i gång så snart som möjligt efter att 
polisen har fått kännedom om att ett brott kan ha begåtts. Vid  mindre 
allvarliga brott är polisen förundersökningsledare, vid allvar ligare 
är det åklagare. Vid våld i nära relationer är åklagaren oftast för-
undersökningsledare.324 Åklagaren har en ombudsliknande position i 
UHODWLRQ�WLOO�EURWWVR̆UHW�RFK�VND�WLOOYDUDWD�EURWWVR̆UHWV�LQWUHVVHQ�PHQ�
samtidigt förhålla sig objektiv. Åklagaren kan lämna information av 
DOOPlQ�NDUDNWlU�WLOO�EURWWVR̆UHW�PHQ�InU�LQWH�GLVNXWHUD�HOOHU�JH�UnG�RP�
YDG�EURWWVR̆UHW�VND�VlJD�H[HPSHOYLV�L�KXYXGI|UKDQGOLQJHQ��cNODJDUHQ�
InU�LQWH�KHOOHU�HQJDJHUD�VLJ�SHUVRQOLJW�L�EURWWVR̆UHWV�VDN�PHQ�VND�WD�VLJ�
WLG�DWW�P|WD�EURWWVR̆UHW�LQQDQ�UlWWHJnQJHQ�LQOHGV�325

Målsägandebiträde och stödperson till kvinnan

3ROLV�RFK�nNODJDUH�lU�VN\OGLJD�DWW�LQIRUPHUD�EURWWVR̆UHW�RP�P|MOLJKH-
ten att begära målsägandebiträde, att få en stödperson eller att ansöka 
om kontaktförbud.326 

När det gäller brott som faller under allmänt åtal har den som 
utsatts för brottet ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det är en juri-
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diskt kunnig person som ska vara till hjälp för målsägande under för-
undersökning och vid rättegång. Det kan handla om att närvara vid 
polisförhör eller rättegång och driva frågan om skadestånd och infor-
mera målsägande om hur förundersökning eller rättegång går till. Det 
är kostnadsfritt för målsägande att ha ett målsägandebiträde.327

Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen i målet. 
Biträdet har rätt att närvara vid förhör och se efter att de går rätt till, 
exempelvis att inga irrelevanta eller kränkande frågor ställs. När för-
undersökningen pågår har biträdet till uppgift att förklara för mål-
säganden hur den går till. Innan huvudförhandlingen går biträdet 
igenom syftet med den och vad målsägande kan förvänta sig av huvud-
förhandlingen samt vilken typ av frågor som kommer att ställas. En 
viktig uppgift är också att ge ett allmänt personligt stöd samt under 
förundersökningen, vid behov, hjälpa målsägande med nödvändiga 
kontakter med myndigheter och andra institutioner. Det kan gälla 
socialtjlQVW��VMXNYnUG��EURWWVR̆HU��RFK�NYLQQRMRXU�328

Det går att begära målsägandebiträde redan när man gör polisan-
mälan. Om en förundersökning påbörjas så är det polisens eller åkla-
garens uppgift att föra vidare målsägandes önskan till tingsrätten. 
Målsägande kan också själv vända sig direkt till tingsrätten. Det är vik-
tigt att en kvinna som har utsatts för våld i nära relation får ett måls-
ägandebiträde tidigt under utredningen.329 
'HW�¿QQV�lYHQ�EURWWVR̆HUMRXUHU�UXQW�RP�L�ODQGHW�PHG�LGHHOOW�DUEH-

tande stödpersoner som har till uppgift att stödja och hjälpa brotts-
R̆HU��'H�lU�VlUVNLOW�XWELOGDGH�I|U�DWW�NXQQD�XWI|UD�GHW�DUEHWHW�RFK�GHW�
är kostnadsfritt för kvinnan. De kan motivera och stödja kvinnan att 
göra polisanmälan och kan vara med vid rättegångar. De kan även ge 
stödinsatser till vittnen. Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer ger också 
VW|G�WLOO�EURWWVR̆HU�330 

Målsägandebiträde eller särskild företrädare till barnet

Ett barn som har utsatts för vålds- eller sexualbrott har i regel rätt till 
målsägandebiträde eller en särskild företrädare. Åklagaren ska alltid 
vidarebefordra barnets önskan om målsägandebiträde. Även om inte 



223Våldets juridiska konsekvenser

barnet eller vårdnadshavaren har efterfrågat det så har åklagaren 
ansvar att överväga om det behövs. Det är dock domstolen, inte åkla-
JDUHQ��VRP�SU|YDU�RP�RFK�QlU�EHKRY�DY�PnOVlJDQGHELWUlGH�¿QQV�331

Skäl till att utse särskild företrädare är om en av vårdnadshavarna 
PLVVWlQNV�I|U�EURWWHW�HOOHU�RP�GHW�¿QQV�DQOHGQLQJ�DWW�WUR�DWW�YnUGQDGV-
havaren på grund av sin relation till den brottsmisstänkte inte kommer 
tillvarata barnets intressen rätt.332 

Den särskilda företrädaren kan ses som ett målsägandebiträde med 
extra befogenheter när det gäller att få gå in och bestämma i vård-
nadshavarnas ställe i frågor som rör förundersökning och rättegång. 
 Åklagaren kan ansöka hos domstolen om interimistiskt beslut om sär-
skild företrädare för att barnets rätt ska kunna tas till vara. Det kan 
handla om att barnet behöver förhöras utan att vårdnadshavaren får 
YHWD�GHW�RP�GHW�lU�Vn�DWW�GHW�¿QQV�ULVN�DWW�YnUGQDGVKDYDUHQ�NDQ�I|UV|ND�
påverka barnet eller på annat sätt undanröja bevisning. Har ett interi-
mistiskt beslut fattats ska det expedieras till vårdnadshavaren senast 
den fjärde vardagen efter att beslutet har fattats. 

Den särskilda företrädaren ansvarar för att barnet kommer till 
förhöret. Om skolan eller socialtjänsten hjälper till inför läkarunder-
sökningar eller förhör så får inte socialtjänsten informera vårdnads-
havarna om vad som ska hända. En för barnet känd och trygg person 
bör följa med vid transporten till förhöret. Den särskilda företräd-
aren ska sitta med i medhörningsrummet under förhöret och se till 
att  förhöret blir så bra som möjligt för barnet. Efter att förhöret eller 
 läkarundersökningen har genomförts ska vårdnadshavaren infor-
meras om detta så snart det kan ske utan att det blir till skada för 
 utredningen.333 

Samverkan och barnahus

Det första barnahuset i Sverige inrättades 2004. Syftet med barnahus 
lU�DWW�XQGHUOlWWD�VDPYHUNDQ�PHOODQ�P\QGLJKHWHU�QlU�GHW�¿QQV�PLVV-
tanke om sexual- eller våldsbrott mot barn. På barnahus samverkar 
ofta socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin samt barn- och ung-
domspsykiatrin. På så sätt ska barnen slippa slussas runt mellan de 
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olika myndigheterna. Lokalerna, även förhörsrummen, ska också vara 
EDUQDQSDVVDGH��3n�ÀHUD�EDUQDKXV�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�JHQRPI|UD�OlNDU-
undersökningar.334

Genom en fungerande samordning av de olika insatserna ökar möj-
ligheten att ge barnet skydd och hindra att barnet ska utsättas för nya 
övergrepp eller påtryckningar. Det minskar också risken för att myn-
digheterna ska hindra eller försvåra varandras utredningar.335

Polisförhör inom två veckor

Förhör med barn bör hållas inom två veckor från det att åklagaren har 
beslutat att inleda förundersökning eller om åklagaren har övertagit 
förundersökningsledarskapet från polisen. Endast undantagsvis bör 
det ta längre än två veckor till dess förhör genomförs.336 I en under-
sökning som Barnombudsmannen gjorde 2012 framkom att det i 30 
till 40 procent av fallen tar mer än 14 dagar från anmälan till första 
förhör av barnet.337

Förhör av barn bör hållas så snart som möjligt för att undvika att 
barnets minnesbilder påverkas av andra samtal men också för att barn 
har en annan tidsuppfattning än vuxna. Det är också viktigt att göra det 
snabbt medan barnet fortfarande orkar och är motiverat att berätta. Ju 
snabbare förhören genomförs desto snabbare har barnet möjlighet att 
kunna få tillgång till egna terapeutiska hjälpinsatser, exempelvis kris- 
och stödsamtal.338 

Förhöret ska spelas in på video om barnet är under 15 år eller om 
det av någon annan anledning inte förväntas kunna vara med vid rätte-
gången.339 Frågan om vårdnadshavaren ska vara med vid förhör av 
barn får avgöras beroende på omständigheterna i det enskilda  fallet. 
Om vårdnadshavaren själv ska vittna är det till exempel direkt olämp-
ligt om denne är med vid förhöret av barnet.340 

Åklagaren bör vara med vid barnförhör genom medhörning. På 
så sätt kan åklagaren ge stöd till förhörsledaren och åklagaren får då 
också direkt kännedom om det som barnet berättar och kan direkt 
besluta om kompletterande frågor så att man inte behöver höra barnet 
igen. För att samordna olika utredningar och snabbt kunna ge barnet 
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det stöd och skydd det eventuellt är i behov av kan representanter för 
socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin samt sjukvården närvara 
i medhörningsrummet medan förhöret av barnet genomförs. 

Finns det en skäligen misstänkt ska denne informeras och för-
höras. En förundersökning ska inte läggas ner innan den som är 
 skäligen misstänkt har hörts.341 I Barnombudsmannens skrift Tid för 
rätt framförs åsikten att den misstänktes försvarare borde vara med i 
medhörning vid åtminstone ett av förhören med barnet för att på så 
sätt kunna ställa frågor till barnet genom förhörsledaren. På så sätt 
kan risken minskas för att barnets vittnesmål ska få lägre bevisvärde 
vid huvudförhandling i domstol. Barn närvarar nämligen sällan vid 
huvud förhandling.342 

Förundersökning vid misstanke om hedersrelaterat våld

2P�GHW�¿QQV�PLVVWDQNDU�RP�DWW�GHW�U|U�VLJ�RP�KHGHUVUHODWHUDW�YnOG�lU�
det mycket viktigt att se till att målsägande är i säkerhet. Bara genom 
att den våldsutsatta personen har vänt sig till myndigheterna så har 
personen kränkt familjens heder. Målsägande blir därför ensam och 
förlorar sitt tidigare stöd från familjen och släkten som ofta börjar för-
söka pressa målsägande till att ta tillbaka sina uppgifter.
'HW�¿QQV�RIWD�HWW�VWDUNW�PRWVWnQG�L�IDPLOMHQ�PRW�DWW�OlPQD�XW�QnJRQ�

medlem i familjen eller släkten och därför blir det svårare att i utred-
ningen få någon stödbevisning den vägen. I stället får man i utred-
ningsarbetet vända sig till skol- eller arbetskamrater, lärare, kuratorer, 
skolsköterskor eller personal från socialtjänst eller skyddade boenden. 
'HW�NDQ�¿QQDV�ÀHUD�JlUQLQJVPlQ�lQ�GH�VRP�PnOVlJDQGH�EHUlWWDU�RP��
Det kan också vara så att om någon i familjen eller släkten tar på sig 
skulden, så behöver det inte vara den personen som verkligen har 
utfört våldet.
)|UK|UHQ�PHG�PnOVlJDQGH�E|U�DOOWLG�YLGHR¿OPDV�RP�GHW�lU�Vn�DWW�

målsägande i ett senare skede inte vill medverka eller ändrar sina upp-
gifter. Om man behöver använda sig av en tolk i förhör är det viktigt 
att vara försiktig så att man inte låter en släkting tolka eller har en 
tolk som också delar de värderingar som är kopplade till det heders-
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relaterade våldet. I princip ska ingen släkting heller få vara med i med-
hörningen vid förhör med målsägande.343

Inhämtande av stödbevisning

Stödbevisning kan bestå av vittnesförhör med personer som hört, sett 
eller känner till något som har anknytning till brottet. Dokumentation 
från socialtjänsten och kvinnojouren kan också vara stödbevisning, 
likaså dagboksanteckningar, sms, meddelanden på telefonsvarare 
och mejl på dator.344 Många gånger står hoten i sms och i mejl mellan 
raderna. Det är hot som kvinnan kan se, men som andra läsare inte 
alls ser. Annan bevisning som kan styrka brott kan vara att polis kom-
mer till platsen under pågående brott, att kvinnan tidigare beskrivit för 
anhöriga och vänner vad hon utsatts för eller att äldre barn berättar 
om våldet. 

Vanliga sätt att säkra bevis är att spela in förhör på video, genom 
läkarundersökning dokumentera skador och även inhämta rättsin-
tyg.345 Ett rättsintyg är ett underlag när det ska bedömas om ett brott 
har begåtts. Det är ett läkarintyg om skador som kan vara betydelse-
fulla när ett misstänkt brott ska utredas. Det kan gälla både den som 
har utsatts för brott och den som är misstänkt. Det är endast  polisen 
eller åklagaren som kan begära att ett rättsintyg ska utfärdas.346 
Huvudregel är att samtycke krävs. Men om det gäller misstänkta brott 
som kan ge minst ett års fängelse, eller om det handlar om sexual-, 
PLVVKDQGHOV��HOOHU�IULGVNUlQNQLQJVEURWW�RFK�R̆UHW�lU�XQGHU����nU�Vn�
NDQ�UlWWVLQW\J�LQKlPWDV�XWDQ�EURWWVR̆UHWV�VDPW\FNH�347

Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning

Grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken 1998. Fokus  ligger 
på upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott 
som en man begår mot en kvinna i en nära relation. År 2013 ändrades 
lagen så att även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud 
omfattas av lagen. Kärnan i grov kvinnofridskränkning är att våldet 
är systematiskt och upprepat. Ju allvarligare kränkningarna är desto 
färre  gärningar behövs. Grov kvinnofridskränkning faller under all-
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mänt åtal. Det betyder att åklagaren väcker åtal för samhällets räkning. 
Kvinnan behöver alltså inte själv anmäla brottet för att en brottsutred-
ning ska påbörjas.

Grov fridskränkning gäller i samkönade relationer eller i relationer 
där parterna inte bor tillsammans. Det gäller även handlingar som 
riktas mot andra anhöriga som barn, föräldrar eller syskon. I övrigt 
är det samma bestämmelser som gäller grov kvinnofridskränkning.348 
.UlQNDQGH�KDQGOLQJDU�VRP�DQQDUV�LQWH�lU�VWUD̆EHODJGD�NDQ�YlJDV�LQ�
i bedömningen av ett fridskränkningsbrott och därigenom påverka 
VWUD̆YlUGHW�349

Sexualbrott och preskriptionstid

Sexualbrott mot barn brukar oftast uppdagas först lång tid efter att 
det har skett eftersom det sällan anmäls direkt när det har skett. Det 
har ofta att göra med att barnet klarar av att anmäla först när barnet 
är äldre. Därför gäller särskilda preskriptionstider för sexualbrott.350

Om förundersökningen läggs ner eller leder till åtal

Om förundersökningen läggs ner och det är ett om  fattande eller svår-
EHG|PW�IDOO�E|U�nNODJDUHQ�I|UNODUD�EHVOXWHW�I|U�EURWWVR̆UHW�HOOHU�GHQQHV�
I|UHWUlGDUH��2P�GHW�lU�HWW�EDUQ�VRP�lU�EURWWVR̆HU�lU�GHW�H[WUD�YLNWLJW�DWW�
barnet förstår varför det inte leder vidare till en  rättegång.351 

Att en förundersökning läggs ner beror ofta på att stödbevisningen 
inte räcker för att åklagaren ska tro sig kunna få en fällande dom. Soci-
altjänstens utredningsansvar är inte beroende av förundersökningen 
och de bör fullfölja sin utredning och göra sin egen riskbedömning 
eftersom en nedlagd förundersökning inte betyder att ett brott inte kan 
ha begåtts utan bara att det inte kan bevisas.352

När det gäller brott riktade mot barn ska förundersökningen ske 
VN\QGVDPW��'HW�JlOOHU�RP�EURWWHW�ULNWDU�VLJ�PRW�R̆UHWV�OLY��KlOVD��IULKHW�
eller frid och brottet kan ge mer än sex månader i fängelse. Beslut om 
åtal ska då väckas så snart som möjligt och inom tre månader efter att 
någon har blivit skäligen misstänkt för brottet.353 Enligt Barnombuds-
mannen är det endast en tredjedel av åklagarkamrarna som nästan all-
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tid håller tidsfristen om att väcka åtal inom tre månader från det att det 
¿QQV�HQ�VNlOLJHQ�PLVVWlQNW�354 

Huvudförhandling

Barnet närvarar sällan vid huvudförhandling, men om en förunder-
sökning leder till att åtal väcks och det blir aktuellt att barnet ska höras 
L�GRPVWRO�E|U�nNODJDUHQ�WUl̆D�EDUQHW�LQI|U�GRPVWROVI|UKDQGOLQJDUQD��
Det är bra om det sker tillsammans med barnets målsägandebiträde 
eller särskilda företrädare.355

Målet avgörs i en huvudförhandling i tingsrätten. Domen kan över-
klagas till hovrätten men i vissa fall krävs prövningstillstånd. Hov-
rättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen men då 
krävs alltid prövningstillstånd.356

Om det blir en fällande eller friande dom

Om någon döms till fängelse eller elektronisk fotboja är kriminalvår-
GHQ�VN\OGLJ�DWW�LQIRUPHUD�EURWWVR̆UHW�RP�YDU�GHQ�G|PGH�NRPPHU�SOD-
FHUDV��QlU�KDQ�NRPPHU�EH¿QQD�VLJ�XWDQI|r anstalten, om han har rymt 
och när han friges.357 

Vid grov frids- och kvinnofridskränkning ska fängelse normalt  väljas 
VRP�VWUD̆�PHQ�GHW�NDQ�RFNVn�EOL�VN\GGVWLOOV\Q�PHG�EHKDQGOLQJVSODQ��
En förutsättning för att det senare ska väljas är att man tänker sig att 
det kan leda till att den tilltalade slutar med sina brottsliga handlingar. 
Från åklagarens perspektiv är det också rimligt att den till talade ska 
visa sig mottaglig för behandling genom att ta på sig ansvaret för den 
brottsliga gärningen. Om den tilltalade nekar till brott bör det från åkla-
garens perspektiv inte vara aktuellt med annan påföljd än  fängelse.358

Om det gäller en vuxen och våld i nära relation krävs i princip att 
GHW�¿QQV�HQ�IlOODQGH�GRP�I|U�DWW�EURWWVVNDGHHUVlWWQLQJ�VND�EHYLOMDV��
Barn som själva har utsatts för brott är målsägande och har samma 
UlWW�VRP�YX[QD��9DG�EHWUl̆DU�EDUQ�VRP�KDU�EHYLWWQDW�YnOG�HPRW�HQ�DY�
I|UlOGUDUQD�EHK|YV�DWW�GHW�¿QQV�GRNXPHQWHUDW att barnet har bevittnat 
våldet. Brottet måste vara polisanmält och för det mesta krävs  fällande 
dom. En skriftlig ansökan måste göras för att få ut brottsskade-
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ersättning. Ansökan måste göras senast två år efter att domen har fast-
VWlOOWV�RFK�GHQ�VND�VNLFNDV�WLOO�%URWWVR̆HUP\QGLJKHWHQ�359 

I brottmål är det höga krav för fällande dom. Det ska vara ställt utom 
rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. I ett vårdnads-
mål ska domstolen göra en riskbedömning och beviskraven är då inte 
lika högt ställda som i ett brottmål. Det innebär att även om en tilltalad 
frias i en brottmålsrättegång kan det som denne påstås ha gjort ligga till 
grund för utgången i mål om vårdnad, boende och/eller umgänge.360

Tvist om vårdnad, boende och umgänge
Om civilmål och relationen mellan föräldrabalken  
och barnkonventionen

Vårdnadsmål är en civilrättslig process mellan två parter. Det är ett 
tvistemål där kärande är den förälder som stämmer och svarande 
är den förälder som är stämd. Barnkonventionen är inte svensk lag. 
I stället har de delar som man har behövt införliva i svensk rätt, blivit 
omformaterade i svensk författningstext. På så sätt är barnkonventio-
QHQ�LQYlYG�L�I|UlOGUDEDONHQ��6YHULJH�KDU�UDWL¿FHUDW�EDUQNRQYHQWLRQHQ�
1990 och det innebär att Sverige har bundit sig folkrättsligt att göra sitt 
yttersta för att följa dess artiklar. Barnkonventionen har fyra huvud-
principer och det är artiklarna 2, 3, 6 och 12. De berör frågorna att 
alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska 
komma i första rummet när det gäller åtgärder som rör barn, att alla 
barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga 
sin mening och få den respekterad.361 

Stämningsansökan och snabbupplysning

Processen inleds ofta med att den ena föräldern med hjälp av en advo-
kat skriver till den andra föräldern och frågar om denne kan gå med på 
ändringar när det gäller vårdnad, boende och/eller umgänge med bar-
net. Om föräldrarna inte kan komma överens skickar en av dem eller 
båda två med hjälp av sina advokater en stämningsansökan till tings-
rätten. Tingsrätten skickar stämningsansökan till den andra föräldern, 
svaranden, och begär att den föräldern ska inge ett svaromål med sin 
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inställning till kärandens yrkanden. Därefter inhämtar tingsrätten ofta 
snabbupplysning från socialnämnden.362

När socialnämnden gör snabbupplysning, ett så kallat § 20-  yttran de, 
så är det inte ett lika omfattande arbete som vid en vårdnadsutredning. 
Vanligtvis bör handläggaren ha ett samtal med vardera föräldern. 
 Utifrån samtalen med föräldrarna bör handläggaren ta ställning till 
om ett samtal med barnet också ska göras.

Barnsamtalet brukar betonas på att avlasta och informera barnet 
snarare än att ha ett utredande samtal. Om handläggaren bedömer att 
det inte är lämpligt att ha ett samtal med barnet så bör orsaken till det 
redovisas för domstolen.363 

Det juridiska ombudet kan redan i stämningsansökan hemställa, 
eller, med ett annat ord, efterfråga, att snabbupplysning ska inhäm-
tas och ange om någon särskild information bör redovisas. Det kan 
exempelvis vara ett utdrag ur belastningsregistret. Om det juridiska 
ombudet vet att barnet har haft en samtalskontakt hos barn- och ung-
domspsykiatrin eller liknande, kan ombudet föreslå att referenssamtal 
med behandlaren också ska genomföras.

Muntlig förberedelse 

Tingsrätten håller därefter en muntlig förberedelse. Det innebär att 
I|UlOGUDUQD� RFK� RPEXGHQ� WUl̆DV� WLOOVDPPDQV�PHG� HQ� GRPDUH� RFK�
en protokollförare. Under den muntliga förberedelsen ska domaren 
utreda parternas yrkanden, grunder för yrkandena och inställning till 
varandras yrkanden. Parterna ges också tillfälle att berätta för doma-
ren om omständigheterna i övrigt, det vill säga allt som kan vara av vikt 
för att domaren ska kunna fatta ett juridiskt korrekt beslut. Domaren 
VND�YLG�HQ�PXQWOLJ�I|UEHUHGHOVH�XQGHUV|ND�RP�GHW�¿QQV�QnJRQ�P|MOLJ-
het för parterna att förlikas.364

Samarbetssamtal

Om parterna inte kan komma överens vid den muntliga förberedel-
sen är det vanligt att man kommer fram till att de ska gå på så kallade 
samarbetssamtal. Tingsrätten ger då i uppdrag åt socialnämnden att 
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erbjuda parterna sådana samtal. I samtalen fokuserar man på föräld-
rarollen och hur barnet har det, och syftet är att föräldrarna ska kunna 
samarbeta bättre kring barnet.365 

En förutsättning för att domstolen ska kunna besluta om samar-
betssamtal för föräldrarna är att ingen av dem ställer sig emot det. 
Föräldrarna är inte skyldiga att gå med på samarbetssamtal, men att 
någon av dem ställer sig emot det kan tas med i domstolens bedöm-
ning av den förälderns lämplighet. 

Som förälder har man dock rätt att säga nej till samarbetssamtal, 
exempelvis om den andra föräldern har utsatt en för våld.366 Enligt 
0DULD�(ULNVVRQ��VRP�lU�SURIHVVRU�L�VRFLDOW�DUEHWH��¿QQV�GHW�VWXGLHU�VRP�
YLVDU�DWW�GHW�¿QQV�VWRUD�EULVWHU�QlU�GHW�JlOOHU�DWW�L�VDPDUEHWVVDPWDO�XSS-
täcka när det förekommer våld i nära relationer. Ett annat problem 
hon tar upp är att samarbetssamtal är lösningsfokuserade och fram-
tidsorienterade i sitt upplägg vilket tar bort fokus från våldshistoriken 
och dess konsekvenser för de två parterna och deras relation.367 

Vid samarbetssamtal behöver samtalsledaren ta reda på om det 
har förekommit våld i nära relation mellan föräldrarna. Det är viktigt 
med säkerhet i samtalen. Ingen ska känna sig tvingad att genomföra 
samtalen eller känna sig hotad att behöva ingå överenskommelser. Då 
kan samtalsledaren också fråga om det är något som den våldsutsatta 
föräldern inte vill prata om tillsammans med den andre föräldern eller 
som hon inte vill att han ska få reda på.

Om samtalsledaren uppfattar det som att samtalen används av den 
våldsutövande föräldern som ett sätt att kontrollera den andra för-
äldern bör samtalsledaren avsluta samtalen.368 Om den våldsutsatta 
föräldern av rädsla för den andra föräldern inte vill ha gemensamma 
VDPWDO��VNULYHU�6RFLDOVW\UHOVHQ�RFNVn�DWW�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�I|U�VDP-
talsledaren ha enskilda samtal med föräldrarna var för sig eller ha 
enskilda samtal samtidigt då samtalsledaren fungerar som en bud-
bärare mellan föräldrarna.369
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Interimistiska beslut

Om parterna inte kan förlikas och säger nej till samarbetssamtal  fattar 
domaren interimistiska beslut avseende parternas yrkanden om någon 
av parterna har framställt interimistiska yrkanden. De interimistiska 
besluten gäller bara fram till dess att dom meddelas i målet. Tings rätten 
kan ändra sina interimistiska beslut under handläggning av målet. De 
interimistiska besluten som tingsrätten fattar kan också ändras av hov-
rätten om någon av parterna överklagar besluten och hovrätten medde-
ODU�SU|YQLQJVWLOOVWnQG��%HVOXWHQ�NDQ�RFNVn�lQGUDV�RP�SDUWHUQD�WUl̆DU�
avtal till exempel med hjälp av familjerätten eller sina ombud.370

Vårdnads, boende- och umgängesutredning

Om parterna inte vill gå på samarbetssamtal eller om de inte kan 
komma överens i samarbetssamtalen, begär tingsrätten ofta att en 
utredning om vårdnad, umgänge och boende ska genomföras. Om 
tingsrätten begär utredning om vårdnad, boende eller umgänge så är 
socialnämnden skyldig att göra en utredning. Rätten får ge riktlinjer 
för vårdnadsutredningen och när den ska vara färdig. Den ska vara så 
fullständig att den kan ligga till grund för tingsrättens beslut om hur 
vårdnad, boende och umgänge ska regleras.

Familjerätten som utför utredningen kan hämta in upplysningar 
från föräldrarna, från barn och från personer som har en professionell 
relation till dem. Syftet är att ge ett underlag och förslag till domstolen 
om en lösning utifrån barnets bästa. Utredningens förslag till beslut 
bör vara välmotiverade och innehålla konsekvensbeskrivningar på 
kort och lång sikt.371

Bevisuppgift och huvudförhandling 

När vårdnadsutredningen är klar föreläggs parterna att inkomma med 
sina bevisuppgifter. Därefter håller tingsrätten huvudförhandling och 
efter huvudförhandlingen meddelar domstolen dom. Domen kan över-
klagas först till hovrätten och därefter till Högsta domstolen. Det krävs 
dock prövningstillstånd både i hovrätten och i Högsta domstolen.372
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Barnets bästa, att komma till tals och riskbedömning

Barnets bästa ska vara avgörande för alla fall där det handlar om vård-
nad, boende och umgänge. Dels ska man i bedömningen ta hänsyn till 
barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Dels ska man 
YlJD�LQ�RP�GHW�¿QQV�ULVN�DWW�EDUQHW�HOOHU�QnJRQ�DQQDQ�L�IDPLOMHQ�XWVlWWV�
I|U�|YHUJUHSS�RFK�RP�GHW�¿QQV�ULVN�DWW�EDUQHW�KnOOV�NYDU�PRW�VLQ�YLOMD�
eller olovligen förs bort. Utifrån barnets ökade ålder och mognad ska 
alltmer hänsyn tas till barnets vilja.373

Vid bedömning av vad som är barnets bästa när det gäller vårdnad, 
boende och umgänge behöver familjerätten ta hänsyn till det våld eller 
hot om våld som pågår eller har pågått. Socialstyrelsen betonar vikten 
av att värdera riskerna för barnet med att ha umgänge med en våldsam 
förälder samt vikten av att barnets åsikter framkommer i socialnämn-
dens ställningstagande.374

Om båda föräldrarna anses lämpliga går frågan vidare till om 
 för  äldrarna kan samarbeta kring barnet. Om de inte kan det ska en 
av föräldrarna anförtros ensam vårdnad och då ställs det i relation till 
vilken av föräldrarna som bäst bedöms kunna främja barnets fortsatta 
kontakt med den andra föräldern, möjlighet att bo kvar i sin invanda 
miljö, skola och förskola, släkt och vänner. Hänsyn ska också tas till 
 barnets egen vilja. Ju äldre barnet är desto, mer ska barnets vilja 
vägas in.375 

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets 
boende. För att bestämma vad som är bäst för barnet ska domstolen 
J|UD�HQ�ULVNEHG|PQLQJ��2P�GHW�IUDPNRPPHU�DWW�GHW�¿QQV�ULVN�I|U�DWW�
barnet kan fara illa hos den ena föräldern ska denne ses som olämplig 
boendeförälder. Det krävs dock att det är allvarliga missförhållanden 
för att en förälder ska anses som olämplig boendeförälder.376

När det gäller frågan om att göra en riskbedömning så menar Maria 
Eriksson, utifrån sin forskning, att det inte räcker med att bedöma 
 barnets säkerhet. Det är också viktigt att fokusera på hur tryggt barnet 
kan känna sig hos den förälder som enligt uppgifter har utövat våld. 
'HW�YDQOLJD�lU�DWW�PDQ�IRNXVHUDU�Sn�RP�GHW�¿QQV�ULVN�DWW�GHQ�I|UlOGHUQ�
VND�XWI|UD�ÀHU�YnOGVKDQGOLQJDU��0DULD�(ULNVVRQ�PHQDU�DWW�PDQ�lYHQ�
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�EH��K|YHU�EHG|PD�YLOND�ULVNHU�GHW�¿QQV�I|U�DWW�EDUQHW�NDQ�IDUD�LOOD�XWLIUnQ�
att hon eller han inte kommer att känna sig trygg.377

%DUQHW�KDU�UlWW�DWW�In�NRPPD�WLOO�WDOV�L�YnUGQDGVNRQÀLNWHQ��H[HP-
pelvis när det är fråga om samarbetssamtal eller vårdnadsutredning. 
Men det är endast en tredjedel av alla kommuner som i samband med 
samarbetssamtal även pratar med barnen.378

2P�YnUGQDGVXWUHGQLQJHQ�JlOOHU�ÀHUD�EDUQ�lU�GHW� YLNWLJW� DWW� DOOD�
barn får komma till tals var och en för sig och att det i utredningen är 
tydligt vem som uttrycker vad. Detta för att rätten ska ha möjlighet att 
fatta beslut utifrån alla barnens bästa, med hänsyn till att de är olika 
individer.379

6RFLDOVW\UHOVHQ� VNULYHU� DWW� EDUQHWV� ElVWD� lU� HWW� VYnUGH¿QLHUDW�
begrepp med möjlighet till skilda tolkningar. På så sätt ges möjlig-
het till att göra tolkningar utifrån varje enskilt barns perspektiv men 
�ULVNHQ�¿QQV�RFNVn�DWW�EHJUHSSHW�EOLU�WLOO�LQWHW�I|USOLNWLJDQGH�380 

Karin Röbäck, som är doktor i socialt arbete, tar upp att föräld-
rarna ska ta allt större hänsyn till barnets vilja i takt med att barnet 
blir äldre och mognare. Men trots att kraven ökar på att barnen ska 
vara del aktiga så får barnen sällan tillfälle att yttra sig i familjerättsliga 
 processer. Hon skriver att barnen behöver göras delaktiga men utan 
att man glömmer bort deras utsatthet. Hon skriver också att barnets 
utsatthet samtidigt inte får hindra barnet från att få komma till tals.381

Huvudförhandling och juridiskt bindande beslut

Om parterna inte kommer fram till någon samförståndslösning blir 
det i stället huvudförhandling och då förlorar föräldrarna möjligheten 
att själva bestämma utformningen av vårdnad, boende och umgänge 
eftersom tingsrätten då fattar beslutet.382 En tingsrättsdom kan över-
klagas till hovrätten och hovrättsdomen kan i sin tur överklagas till 
Högsta domstolen. Det krävs prövningstillstånd för att gå vidare både 
till hovrätten och till Högsta domstolen. Ett beslut som är juridiskt bin-
dande är verkställbart. Det betyder att om någon av parterna bryter 
emot beslutet så kan den andra parten vända sig till tingsrätten för att 
få beslutet verkställt.383 
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Bara för att en dom har fattats i rätten så kan inte socialnämnden 
ta handen ifrån ärendet, efter en tid kan det visa sig att det fastställda 
boendet eller umgänget inte fungerar för barnet.384

'HW�¿QQV�WYn�VlWW�DWW�IDWWD�MXULGLVNW�ELQGDQGH�EHVOXW�VRP�U|U�EDUQ��
Det ena är i domstol och det andra är skriftliga avtal som upprättas 
mellan föräldrar och som sedan godkänns i socialnämnden. Föräld-
rarna kan ha tagit hjälp av socialtjänsten eller av juridiska ombud eller 
skrivit ett avtal helt på egen hand.385 Det avtalet har samma status som 
en dom från domstol. Avtalet kan ändras genom att föräldrarna skriver 
ett nytt avtal som godkänns av socialnämnden eller att domstolen i en 
dom beslutar annat. På motsvarande sätt kan en dom i domstol ändras 
genom ett avtal som godkänns av socialnämnden.386 

Stöd och skydd för barn och mamma  
i relation till den våldsutövande mannen
Kontaktförbud

En person som riskerar att utsättas för brott, bli hotad eller trakasse-
rad kan ansöka om kontaktförbud. Det kan personen göra hos poli-
VHQ�HOOHU�nNODJDUHQ��'HW�¿QQV�I\UD�QLYnHU�DY�NRQWDNWI|UEXG��'HW�I|UVWD�
är kontaktförbud och betyder att den andre personen inte får besöka, 
kontakta eller följa efter den skyddade personen. Utvidgat kontaktför-
bud har tillägget att den som förbudet gäller inte får vara i närheten av 
bostaden, arbetsplatsen eller andra ställen där den skyddade personen 
brukar vara. Särskilt utvidgat kontaktförbud är detsamma som utvid-
gat kontaktförbud men det gäller ett större område runt de olika skyd-
dade platserna. Kontaktförbud i gemensam bostad innefattar också att 
den som förbudet gäller inte får vara i den gemensamma bostaden.387 
Även telefonsamtal, brev eller e-postkontakt omfattas av kontaktför-
budet. Det gäller överallt och begränsas inte av vissa platser.388 

De olika kontaktförbuden är tidsbegränsade. Det vanliga kontakt-
förbudet kan förlängas med högst ett år i taget. Det särskilt utvid-
gade kontaktförbudet kan gälla upp till sex månader medan kontakt-
förbudet avseende den gemensamma bostaden som längst får gälla i 
två månader. Om man vill förlänga kontaktförbudet är det viktigt att 
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i god tid kontakta åklagaren, så att inte den sedan tidigare beslutade 
tiden hinner gå ut.389 Om de två personer som kontaktförbudet gäller 
har gemensamma barn under 18 år ska åklagare eller domstol omedel-
bart underrätta socialnämnden om beslutet.390 

Lagen om vård av unga

Socialtjänsten kan med stöd av lagen om vård av unga, LVU, tvångsom-
händerta barnet. Det kan exempelvis handla om att barnet blir miss-
handlat och socialtjänsten inte kan komma överens med vårdnadsha-
varna om en frivillig åtgärd som är till skydd för barnet. Lagstiftningen 
kräver tungt vägande skäl för att tvångsomhändertagande ska bli aktu-
ellt. Socialtjänsten har inte några andra tvingande åt  gärder än LVU. 
En följd av det är att vid beslut om placering på skyddat boende så är 
det bara mamman som blir placerad och barnet blir medföljande.391

Skyddade personuppgifter

Det är kvinnan själv som ansöker om skyddade personuppgifter till 
Skatteverket som utreder och beslutar i frågan om skyddade person-
uppgifter. Ansökan ska ske skriftligt och den behöver styrkas med 
intyg från polis eller sociala myndigheter. Skatteverket har inget 
reglerat ansvar för att informera om vad skyddet innebär. Det är 
social nämnden som har det yttersta ansvaret för barn med skyddade 
 personuppgifter.392

'HW�¿QQV�WUH�JUDGHU�DY�VN\GGDGH�SHUVRQXSSJLIWHU�
�f 6HNUHWHVV��HOOHU�VSlUUPDUNHULQJ�LQQHElU�DWW�HQ�HOOHU�ÀHUD�XSSJLIWHU�L�
folkbokföringsdatabasen har en markering, som en varningssignal, 
så att det först görs en prövning innan uppgifterna lämnas ut.
�f Kvarskrivning innebär att personen är fortsatt skriven på sin gamla 
adress och med adress hos Skatteverket som sköter eftersändning 
av all post. Den nya adressen registreras inte i folkbokbokföringen. 
Kvarskrivning beviljas som längst tre år i taget. 
�f $QV|NDQ�RP�¿QJHUDGH�SHUVRQXSSJLIWHU�J|UV�KRV�5LNVSROLVVW\UHOVHQ�
som sedan gör en ansökan till tingsrätten. Det är tidsbegränsat och 
det är bara Rikspolisstyrelsen som har uppgifterna om de gamla och 
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nya personuppgifterna. Det är ett stort intrång i personens liv att ha 
¿QJHUDGH�SHUVRQXSSJLIWHU�HIWHUVRP�PDQ�PnVWH�EU\WD�PHG�KHOD�VLWW�
tidigare liv.393

Konsekvenser av skyddade personuppgifter  
utifrån barnets perspektiv

'HW� ¿QQV�PnQJD� EDUQ� VRP�KDU� VN\GGDGH� SHUVRQXSSJLIWHU�PHQ� GlU�
föräldrarna har gemensam vårdnad och den ene föräldern är den som 
utgör hotet mot barnet. Är det då så att den föräldern har umgängesrätt 
med barnet så blir det en väldig psykisk press på barnet. Det gäller både 
GHW�DWW�WUl̆D�HQ�I|UlOGHU�VRP�EDUQHW�NlQQHU�UlGVOD�I|U�RFK�DWW�EDUQHW�lU�
rädd för att föräldern ska kunna ta reda på var barnet bor.

Andra konsekvenser för barnet kan bli att behöva lämna sitt hem, 
sin skola och sitt övriga sociala sammanhang. Det kan bli att barnet 
drar sig undan från olika sociala aktiviteter som kan avslöja barnet. 
Det kan handla om att inte vara med klasskamrater eller hålla på med 
några organiserade fritidsaktiviteter, som att vara med i någon fören-
ing eller åka på läger.

Det kan också vara förenat med fara att lägga ut bilder, där barnet 
är med, på sociala medier. Det är extra viktigt att skolan har kunskap 
om hur de ska göra eftersom barnet tillbringar så mycket av sin tid 
där men också när barnet besöker sjukhus, tandläkare, ungdomsmot-
tagning eller vårdcentral. På liknande sätt är det svårt att teckna olika 
abonnemang, lånekort på bibliotek, eller medlemskap utan att ens 
identitet ska röjas.
'HW�lU�YLNWLJW�DWW�GH�YX[QD�SUDWDU�PHG�EDUQHQ�RP�GH�KRW�VRP�¿QQV�

och vad de vuxna gör och vad barnet kan göra för att skydda sig om 
något skulle hända. Det är också bra om de vuxna som är till stöd för 
barnen kan diskutera fram handlingsplaner tillsammans med barnen 
för hur de ska hantera möjliga hotfulla situationer.394

Umgängesstöd

I de fall då umgängesföräldern har brister i sitt föräldraskap eller 
RP� EDUQHW� RFK� XPJlQJHVI|UlOGHUQ� LQWH� KDU� WUl̆DWV� Sn� OlQJH� HOOHU�
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RP�GHW�¿QQV�DQGUD�EULVWHU�L�UHODWLRQHQ�NDQ�GRPVWROHQ�EHVOXWD�DWW�HWW�
umgänges stöd ska närvara vid umgänget eller när umgängesföräldern 
hämtar och lämnar barnet. Den person som ska vara med vid umgänge 
ska utses av socialtjänsten.

Umgängesstödet är tänkt att vara en tillfällig åtgärd för att få 
umgänget att fungera. Umgängesstödet brukar begränsas till en viss 
tid, dock längst ett år. Om det inte bedöms att umgängesstödet kan 
DYVOXWDV�LQRP�HWW�nU�HOOHU�RP�GHW�EHG|PV�¿QQDV�ULVN�DWW�I|UlOGHUQ�VND�
föra bort barnet eller begå övergrepp mot barnet kan följden bli ett 
umgänge där förälder och barn inte trä̆DV��,�VWället kan de ha kontakt 
via telefon eller brev. I vissa fall kan det bedömas att det bästa för bar-
net är att inte ha någon kontakt alls med föräldern.395

Om barnet har umgänge med en våldsutövande pappa som försöker 
pressa barnet på information, exempelvis var barnet och mamma bor, 
så är det viktigt att umgängesstödet är närvarande i rummet, annars 
kan situationen för barnet bli otrygg. Socialstyrelsen har påtalat brister 
med hur umgängesstödet hanteras. Socialnämndens information till 
föräldrar och barn är otydlig, umgängesstödpersonens roll är många 
gånger otydlig för alla inblandade, och det görs sällan uppföljningar 
efter avslutat uppdrag.396

Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som kan ges antingen för att bar-
net har behov av det eller för att föräldern behöver det. Föräldern kan 
själv begära det eller ge samtycke till det. Det är socialnämnden som 
fattar beslut om insatsen. Har barnet fyllt femton år så är det barnet 
själv som antingen ska begära eller ge sitt samtycke till insatsen.397 Om 
kvinnan söker bistånd i form av kontaktperson som ska närvara vid 
överlämnandet vid umgänge så är det kvinnan som beviljas bistånd. 
Då behöver inte den andre vårdnadstagaren samtycka till insatsen.398 
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Vad kan socialtjänsten göra  
för barnet och mamman?
Vid barnutredning

Vid en barnutredning kan utredarna göra skillnad utifrån hur de skri-
ver i utredningen och vilka beslut de fattar. Om man från socialtjäns-
tens sida aktivt avråder mamman att från att lämna ut barnet till pap-
pan så är det bra om det står tydligt uttalat i utredningen i stället för 
att det står mer allmänt skrivet om att mamman har informerats om 
vikten av att barnet är skyddat. Det är viktigt att barnsamtalen doku-
menteras väl så att barnets åsikter kommer fram.

Vid umgängesstöd

Om umgängesstödet ser att umgänget inte är bra för barnet är det vik-
tigt att umgängesstödet berättar det för familjerätten. Då har familje-
rätten möjlighet att ta ställning till om umgänget är skadligt för barnet 
och om det inte ska fortsätta att verkställas. Det är något som familje-
rätten i sin tur behöver informera tingsrätten om så de kan ta ställning 
till vad familjerätten tycker. Det är också viktigt att familjerätten är 
tydliga vid inledningen av uppdraget och att det också görs uppfölj-
ningar efter avslutat uppdrag.

Psykologisk behandling för barnet

Det kan vara svårt för barnet att få tillgång till behandlingsinsatser om 
vårdnadshavarna är oense om det. Även om en av vårdnadshavarna 
inte vill att barnet ska få tillgång till behandling kan socialnämnden 
med hänsyn till barnets bästa ändå besluta om en sådan insats. Det 
gäller då behandling i öppna former som ges i grupp eller enskilt.399 

Socialtjänsten kan behöva övertala den ena föräldern att gå med 
på att barnet ska få vård. Om det exempelvis är så att socialtjänstens 
handläggare har behövt övertala pappan att säga ja till behandling för 
barnet så är det viktigt att det framgår i barnutredningen. Annars blir 
det inte tydligt uttalat hur villig eller ovillig pappan är till att barnet ska 
få behandling.
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Vad kan kvinnojouren göra  
för barnet och mamman?
Vid frågor om umgänge

Om socialtjänsten är angelägen om att pappan ska ha umgänge med 
barnet medan barnet och mamman bor på det skyddade boendet 
kan kvinnojouren stötta kvinnan i att socialtjänsten ska tillhanda-
hålla  personal och lokal där umglQJHW�VND�VNH��2P�GHW�¿QQV�IDUKnJRU�
från mammans sida att pappan kommer ta med sig barnet så är det 
viktigt att ta den diskussionen med socialtjänsten om hur de i så fall 
 tänker agera.

Kvinnojouren kan också hjälpa mamman om hon vill ansöka om 
kontaktperson och även påtala för henne att det är viktigt att hon 
sparar den dokumentationen. Mamman kan känna sig pressad till 
umgänge, av socialtjänsten. Då är det bra om kvinnojouren kan hjälpa 
mamman att förstå vad hon säger ja eller nej till och hjälpa henne att 
formulera sina invändningar på ett tydligt sätt samt se till att dessa 
invändningar dokumenteras.

Barnsamtal och socialtjänstens anteckningar

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en barnutredning när social-
nämnden har fått kännedom om att ett barn kan ha bevittnat eller 
själv direkt utsatts för våld av en närstående. Socialnämnden ska 
också bedöma risken för att det ska hända igen. Men när det gäller 
de allmänna råden för utredningens genomförande står det att social-
tjänst en bör ta reda på barnets egen uppfattning om våldet och hur 
våldet har påverkat barnet och barnets relation till föräldrarna.400

Om utredarna på socialtjänsten inte verkar planera för barnsamtal 
kan kvinnojouren hjälpa mamman att påtala barnets behov av barn-
samtal i kontakten med utredarna på socialtjänsten. Kvinnojouren kan 
också hjälpa kvinnan att få tillgång till sina socialtjänstanteckningar.

Dokumentera vad som händer på det skyddade boendet

Det är bra att skriva ner viktiga händelser i vardagen som rör mam-
man och barnet. Vad hände, när hände det och vem av personalen eller 
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volontärerna var vittne till det? Det är också bra att skriva ner iakt-
tagelser om hur barnet mår och om barnet berättar något om sina upp-
levelser av våldet och vad barnet säger om pappan eller styvpappan. 
Även praktiska saker kan skrivas ner. Om barnet inte har kunnat vara 
kvar på sin skola eller förskola är det bra att dokumentera när barnet 
börjar på en ny förskola eller skola. 

Bevaka mammans och barnets rättigheter vid brottsutredning

Jouren kan hjälpa mamman att se till att det är ordnat med målsägan-
debiträde till dess förhör ska hållas. Barnförhör ska genomföras inom 
kort tid, men om det drar ut på tiden kan kvinnojouren påtala det för 
polisen, om det är så att barnet mår dåligt och snabbt behöver få egna 
kris- och stödsamtal.

Socialtjänsten har ett utredningsansvar även om en brottmåls-
förundersökning har lagts ner. Om förundersökningen läggs ner kan 
kvinnojouren ta kontakt med polisen och höra efter med dem om var-
för förundersökningen lades ner och om polisen ser mamman och bar-
net som trovärdiga vittnen. Om polisen ser dem som trovärdiga kan 
kvinnojouren be polisen se till att socialtjänsten får den informationen. 

Ha ett gott samarbete med övriga aktörer 

Om personalen och volontärerna har ett gott samarbete mellan sig och 
exempelvis med socialtjänsten, polisen och advokaten så kommer det 
mamman och barnet till godo. Det är till exempel viktigt med tydliga 
avtal mellan socialtjänst och kvinnojouren om vem som har ansvar för 
vad. Det är också bra att ha ett tätt samarbete och en tydlig arbetsför-
delning i relation till kommunens kvinnofridssamordnare.

Det är även bra att ha en god dialog med barnutredarna. Om barnut-
redarna nämner något som man från kvinnojourens sida tycker är vik-
tigt att det dokumenteras kan man från kvinnojourens sida säga till 
att man gärna vill att det nämns i socialtjänstens journalanteckningar.

Det underlättar också om man från kvinnojourens sida känner till 
utifrån vilka ramar ens samarbetspartner arbetar, det vill säga vilken 
lagstiftning det är som styr deras arbete och vad som ingår i deras 
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arbetsuppgifter. En försvårande faktor för att lyckas med detta är att 
YDUMH�NYLQQRMRXU�VDPDUEHWDU�PHG�ÀHUD�ROLND�NRPPXQHU�RFK�VWDGVGHODU�
som var och en har sina regler och rutiner för deras arbete.

Därför är det viktigt att förstå  
de rättsliga processerna
Kvinnojourens personal och volontärer har en viktig uppgift i att vara 
kvinnans stöd i de olika processer som pågår. Ju mer kunskap och för-
ståelse kvinnojouren har om den juridiska processen och om social-
tjänstens arbete, desto bättre stöd kommer de att kunna ge kvinnan. 
Det kan handla om att de ringer upp kvinnans advokat och frågar om 
de råd som advokaten har gett, som kan vara svåra att förstå. Men om 
de förstår hur advokaten tänker är det lättare för dem att förklara för 
kvinnan och stötta henne. På liknande sätt kan det vara i relation till 
socialsekreterarna och familjerättssekreterarna. Kvinnan behöver 
många gånger hjälp att landa i sin situation och inte vara så snabb med 
att ta beslut och dra i gång aktiviteter som i stället tjänar på att tänkas 
igenom en gång till. Det är exempelvis viktigt att inte påbörja en juri-
disk process utan att först prata med ett juridiskt ombud. 

Kvinnan är i en krissituation och har ofta lätt för att bli stressad och 
irriterad för att det inte går att ordna saker och ting så snabbt som hon 
skulle önska. Då kan kvinnojouren lugna genom att förklara att proces-
sen tar tid och även hjälpa kvinnan att hålla i minnet vad som har sagts 
vid de olika telefonsamtalen och mötena med olika myndighetsperso-
ner och advokaten. Kvinnojouren kan fungera som spindeln i nätet och 
hjälpa kvinnan att hålla ihop informationen. 
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Avslutande ord
´'HW�¿QQV�ÀHU�VRP�KDU�GHW�VRP�/LWHQ��'HW�¿QQV�ÀHU�VRP�är rädda 

hemma. Om man berättar så�¿QQV�GHW�VWRUD�VRP�KMälper till. För dom 
som är stora ska ta hand om dom som är små. Så är det.”

5DGHUQD�¿QQV�DWW�OlVD�L�6WLQD�:LUVpQV�EDUQERN�Liten. Att vara vuxen 
LQQHElU�DWW�WD�DQVYDU��,�GDJ�¿QQV�P\FNHW�NXQVNDS�RP�YnOGVXWVDWWD�EDUQ�
och den extra sårbarhet som det innebär att som barn uppleva våld och 
bli direkt utsatt. I den här boken har vi samlat en del av den kunskapen.

Vi vuxna kan aldrig backa från vårt ansvar. Vi behöver prata med 
barn om svåra saker. För de barn som är med om hot och våld har det 
hemska redan hänt. Du kan vara den vuxna som gör skillnad, möjlig-
gör ett barns berättelse och får stopp på våldet. Vi hoppas att den här 
boken kan vara en del i den förändringen.
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boende handlar om att stödja och skydda 
barn och unga som upplevt pappas våld mot 
mamma, eller själva utsatts för våld.
 Boken utgår från kvinnojourernas arbete 
och hur du som vuxen kan bemöta och 
förstå!barnet.
 Utifrån en feministisk värdegrund och 
förståelse av mäns våld mot kvinnor och barn 
vägleder psykologen Peter Rösare läsaren 
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