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Barn som har upplevt våld i nära 
relationer: Hur bemöter vi dem?
Strategier för att stödja dessa barn på bästa sätt

• Våld i nära relation är mer än konflikter och bråk 
• Våld i nära relation skrämmer och återkommer över tid 

och kan handla om grova kränkningar, hot, kontroll, 
förtryck, osv. 

• Våld i nära relation består ofta av både psykiskt och
fysiskt våld och sexuella övergrepp. Även ekonomiskt 
våld är vanligt förekommande. 

• Det utförs oftast av biologisk förälder eller styvförälder, 
men kan även utföras av någon annan person som den 
utsatta och barnet har en nära relation till

Vad innebär våld i nära relation? 

• Att se eller höra, eller på något annat sätt märka, att en 
förälder bli misshandlad är en allvarlig form av psykisk 
misshandel. 

• Många barn som lever i våld kan få psykiska och sociala 
problem senare i livet. 

• Forskning har visat att mellan 30 och 75 procent av de 
barn som växer upp i våldsamma relationer själva har 
blivit utsatta för våld.

• Ca 10% av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet 
någon gång och 5% har gjort det ofta. 

• Barn reagerar ofta med tystnad på våldet: traumat 
osynliggörs och skammen flyttas från förövaren till offret.

Att bevittna våld = att uppleva våld

http://www.clefbergpsykologi.se/
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• Barn som upplever våld i sin familj är utsatta för brott 
(och har till och med rätt till skadestånd från 
brottsofferfonden)

• En stor del av barnens energi används till att hantera oro 
och rädsla. 

• Både barnens utveckling och koncentrationsförmåga
hämmas, och långvarig stress och oro kan även påverka 
utvecklingen av deras hjärnor. 

• Barn som upplever våld kan utveckla PTSD, depression , 
ångest eller liknande symtom som barn med ADHD

Hur påverkas barnen?

• De har en förhöjd beredskap

• Tar ofta på sig ansvar och skuld

• Försöker ständigt läsa situationer
• Emotionella och/eller beteendeproblem

• Familjehemligheter
• Svårigheter i skolan och med koncentrationen

• Behov av kontroll

• Deras kamratkontakter kan påverkas: drar sig undan/blir 
väldigt intensiva eller får stor betydelse

Konsekvenser för barnen

• Risk att själva bruka våld
• Risk att själv utsättas för våld
• Lärande 1: Relationer kan fortgå trots våld
• Lärande 2: Våld är en strategi vid konfliktlösning

Variationer kan bero på olika faktorer
• Våldets form, frekvens och varaktighet
• Barnets tolkning av situationen
• Barnets ålder, kön, sociala tillhörighet, personlighet
• Barnets relation till föräldrarna (framför allt mamman)

Konsekvenser på sikt för barnen
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• Försöker gå emellan verbalt eller fysiskt
• Skyddar sig och syskon
• Distanserar sig på olika sätt: håller sig hemifrån/låtsas att 

de inte märker något/stänger in sig i rummet med musik
• Utvecklar egna säkerhetsplaner: försöker förutse risker 

och gör vad de kan för att situationerna inte ska kunna 
uppstå.

• Tillkallar hjälp
• Hjälpsökande på olika sätt

Barns strategier

• Viktigt att utsatta barn inte behöver slussas runt mellan 
flera olika myndigheter, utan man bör försöka se till att 
barnet bara behöver komma till ett ställe.

• Miljön bör vara barnanpassad och det är viktigt att man 
begränsar det antal professionella som barnet behöver 
berätta sin historia för. 

• Viktigt att barnen känner att de vuxna ser dem
• Är barnperspektivet motsatt omsorgsperspektivet? 

• Samband mellan omsorgsperspektiv och 
delaktighetsperspektiv: Barnkonventionen

• Viktigt att ta hänsyn till barnets position i relation till de
vuxna

Barnperspektiv

• Inget samband mellan mängden våld och umgänget med 
den våldsamma föräldern: finns samband med 
socioekonomisk status och förhandlingsförmåga

• 33% har utsatts för hot; 33% för oväntat besök och 20%
för att den fd partnern har väntat/lurat på den 
misshandlade föräldern. 

• 24% har utsatts för hot i samband med umgänge
• Vi vet att många misshandlade föräldrar lever under 

större fara efter separationen: viktigt att erbjuda hjälp, 
stöd och skydd

• Viktigt att vara försiktig med skriftlig information så 
länge båda föräldrarna står som vårdnadshavare

Vad händer efter separationen?
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• Det viktigaste av allt: hotet måste upphöra
• Visa att vi tror på barnet och lyssna på vad barnet har att

säga
• Barnet är expert på sin vardag och sina upplevelser
• Ge hopp och validera, utan att förminska
• Rutiner
• Hjälp och stöd individuellt eller i grupp?
• Samtalskontakt eller psykoterapi?
• Trygghetsperson
• Diskussion kring skam och skuld
• Finns det tabuämnen?

Hur kan vi bemöta på bästa sätt?

• Umgänge: barnets rättighet eller skyldighet?
• Hur tolkar vi barnets berättelse?
• Hur bedömer vi olika faktorer vid umgänge?

• Kravnivå
• Säkerhet och trygghet
• Barnets vilja

• Olika professioner: skola/förskola/socialtjänst
• Perspektiv vid riskbedömning: Säkerhetsperspektiv eller 

trygghetsperspektiv?

Hur förhåller vi oss till barnet?


