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Sammanfattning  

Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med vuxna individer som 

vuxit upp i hem där det förekommit våld. Uppsatsen behandlar respondenternas upplevelser 

av om och hur det talades om våldet samt den respons de upplevt från utomstående kopplat 

till våldet. Syftet med detta arbete var att utifrån ett barnperspektiv belysa hur respondenterna 

upplevt att de signalerat eller talat om våldet samt hur de uppfattat den respons de fått. 

Metoden som har tillämpats har haft en fenomenologisk utgångspunkt med semistrukturerade 

intervjuer med elva personer; nio kvinnor och två män. Uppsatsens problemformulering 

belyser forskningsfrågans sociologiska relevans och aktualitet.  Med hjälp av vårt val av 

teoretiska utgångspunkter, stigma och responsperspektivet, har det varit möjligt att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar att våldet inte skedde i ett socialt vakuum; 

det har funnits någon/några utanför familjen som har känt till våldet. Endast två av elva 

respondenter uppger att ingen utanför den allra närmaste familjen visste om det. Vi har även 

funnit att barnen i denna studie har kommunicerat att de inte mår bra samt att det i de flesta 

fall funnits personer som vetat om våldet men inte agerat tillräckligt kraftfullt. Vi vill med 

denna studie ta vara på de vittnesmål som respondenterna delar och förhoppningsvis bidra 

med ökad kunskap inom ämnet. Uppsatsens titel är en del av ett citat från en av våra 

respondenter och syftar till att våldet har varit känt även utanför familjen men att det inte 

talats om det.  
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Förord  

STORT TACK till alla er som deltagit i våra intervjuer och så generöst delat med sig av sina 

upplevelser. Upplevelser inget barn borde ha! Era berättelser har givit oss mer än bara 

material till denna kandidatuppsats! Vi hoppas att vi genom denna uppsats bidragit till ett litet 

steg på vägen att öka förståelsen för att barn sällan berättar om våld i hemmet för utomstående 

men att de ofta kommunicerar icke-verbalt att de inte mår bra. Genom ökad kunskap kan fler 

barn och övriga våldsutsatta få hjälp och stöd. 

Slutligen, TACK till våra familjer för stöd och uppmuntran. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden där vi redogör för det område som är uppsatsens fokus. 

I problemformuleringen kommer en motivering varför vi anser att det är viktigt att studera de 

frågor vi valt. Därefter presenteras syfte och frågeställningar. Detta följs upp av de 

avgränsningar vi har förhållit oss till. 

1.1 Bakgrund  

 

Min dotter säger till sina klasskamrater att hon hatar sin pappa. Någon dag senare ber hennes 

mentor om ett enskilt samtal. I samtalet framkommer att kompisarna berättat vad hon sagt. 

Mentorn säger till min dotter att hon måste förstå att klasskamraterna blir ledsna och rädda när 

de hör henne säga sådana saker. Inga frågor om varför. Ingen bekräftelse, förståelse eller oro för 

min dotters situation (Vi bryter tystnaden, 2020). 

 

Utdraget kommer från Instagramkontot Vi_bryter_tystnaden dit våldsutsatta kvinnor och 

anhöriga kan skriva anonymt och få sina upplevelser av våld i nära relationer publicerade.  

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot 

”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp”. Från och med 

januari 2020 antogs konventionen som lag. I definitionen av våld mot barn ingår att som barn 

tvingas bevittna våld i hemmet, då det kan få mycket negativa effekter på hälsan. Det finns 

stora risker med att växa upp i ett hem där en förälder utsätts för våld (Unicef, 2020). Unicef 

(2020) skriver att samma konsekvenser drabbar barn som bevittnar våld i sitt hem som de 

barn som utsätts för direkt våld, trots detta har dessa barn ingen straffrättslig status som 

målsägande.  

 

Den respons som barn får när de kommunicerar verbalt eller icke-verbalt om våld i hemmet 

spelar en viktig roll för om våldet ska upphöra (Hydén et al. 2016, s.1-2). Utdraget ovan är ett 

exempel på en respons som kan öka risken för att våldet fortsätter. Den mesta litteraturen och 

forskningen om våld i hemmet fokuserar främst på mäns våld mot kvinnor och konsekvenser 

för de våldsutsatta kvinnorna, mindre fokus läggs på hur barn som utsätts för detta våld, direkt 

eller indirekt påverkas. Detta trots att bristande fokus på barnen kan resultera i socio-

emotionella problem både när våldet är pågående och senare i livet.  



4 
 

Dessa barn löper ökad risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och symtomen 

tycks vara vanligare när våldet begåtts av en närstående (Warnick et al. 2019, s.406, Överlien 

& Hydén, 2009, s.479, NCK, u.å). Dessa barn kan ses som de tysta/glömda/osynliga (Warnick 

et al, 2019, s.406, Collins, 2003, s.21). Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid (u.å) har tio 

procent av alla barn i Sverige upplevt våld i hemmet någon gång. Intervjustudier visar att 

tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet. Barn berättar sällan för andra vad de varit med 

om när de bevittnat våld. Detta kan bero på bland annat rädsla, lojalitet, skuld och skam och 

kan leda till att traumat osynliggörs och att skammen flyttas från den som utövat våldet till 

den som varit utsatt (Länsstyrelsen, 2019, Socialstyrelsen, 2016). Det är svårt att uppskatta 

hur många barn som berörs av detta våld. Rädda Barnen (2003) menar att mellan 100 000 och 

200 000 barn upplever våld i familjen. Mörkertalet är stort. Uppskattningsvis polisanmäls 

endast 20 procent (Brå, 2002). Vi vill med denna studie ta vara på de vittnesmål som 

respondenterna delar och förhoppningsvis bidra med ökad kunskap inom ämnet. 

 

1.2 Problemformulering  

Då barn som utsatts för våld tar modet att berätta för utomstående, eller signalera att något är 

fel, bemöts det alltid i någon form. De responser barnet får kan avgöra huruvida våldet kan 

fortsätta eller upphöra (Hydén et al. 2016, s.1-2). I många familjer talas det inte om våldet 

vilket kan försvåra möjligheterna att bryta tystnaden och den situation barnet befinner sig i. 

För att barn ska kunna få hjälp behöver våldet upptäckas och någon behöver agera. Responser 

är således avgörande, varpå denna studie ämnar undersöka just upplevelse av responserna. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att synliggöra samt att få större förståelse för hur 

barn upplever att det talas eller inte talas om våldet samt belysa de former av responser de får. 

Mer specifikt utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

  

• Försökte respondenterna berätta om våldet för utomstående, och vad fick de för 

eventuell respons? 

• Upplever respondenterna att de signalerade utåt att det inte stod rätt till hemma, och i 

så fall hur? 
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1.4 Disposition 

Vi har börjat vår uppsats med ett inledningskapitel som innehåller bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar, disposition och de avgränsningar vi har 

förhållit oss till. Därefter följer definitioner av begrepp och sökprocess. Därpå kommer 

resultatet av vår sökning på tidigare forskning. Forskningen är uppdelat på fyra teman, vilka 

är tänkt att ge en allmän kunskapsöversikt över forskningsläget. Sedan följer ett metodkapitel 

där vi diskuterar vår metodologiska ansats begränsningar och förtjänster, forskningsdesign, 

hur vi samlat in vår empiri. I avsnittet etiska överväganden konkretiseras hur vi resonerat 

kring forskningsetiken. Därefter beskriver vi hur vi resonerat kring urval av respondenter, 

forskningsetiska överväganden och själva genomförandet av intervjuerna. Därpå följer en 

presentation av de elva respondenterna. Vi återger hur vi arbetat med intervjumaterialet i 

transkribering, kodning och analys. I kapitlet teori går vi igenom våra val av teorier och en 

motivering till valen. I resultat följer sedan vår tolkning av materialet kopplat till teorierna. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi jämför våra resultat med tidigare forskning. 

Slutligen ger vi förslag till framtida forskning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa denna studie till våld som förekommer i hemmet mellan vuxna 

omsorgspersoner och/eller mellan dessa vuxna och barn. Dock har vi valt att inte behandla 

barns våld mot vuxna eller våld mellan barn. Detta eftersom det är de vuxna som ska stå för 

trygghet och stabilitet i hemmet och barnet naturligt är i underläge. Våldet innefattar både 

fysiskt och psykiskt våld. Sexuellt våld har valts bort på grund av den tidsram vi har behövt 

förhålla oss till. Studien utgår från elva intervjuer med vuxna respondenter som vuxit upp i ett 

hem där det förekommit våld.  

 

2 Definitioner av begrepp och sökprocess   

I detta avsnitt definierar vi de begrepp som vi kommer att använda oss av. Därefter kommer 

en redogörelse för sökprocessen som vi har arbetat med för att skapa oss en överblick över det 

aktuella forskningsläget inom vårt intresseområde.  

 

Genomgående använda begrepp är “våld i nära relationer” och “våld i hemmet”. Genom att 

använda dessa begrepp syftar vi till att våldet förekommer i alla könsroller; våld mot kvinnor, 

våld mot män och våld i samkönade relationer samt barn som upplever våld i sin familj. 
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Gemensamt för dessa två begrepp är att de implicerar att förövaren och offret har en nära 

relation till varandra vilket även försvårar möjligheten att göra motstånd. Begreppen 

inbegriper också att våldet ofta sker i offrets hem (NCK, u.å.). Vi utgår från Per Isdals 

definition av våld. Isdal (2001) uppfattar våld som relationella handlingar, dvs. handlingar 

som utspelas mellan människor och där handlingens kärna är makt. Hans definition är: 

 

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). 

 

Med att ett barn har bevittnat våld avser vi att barnet sett och/eller hört våldet. Vi vill 

poängtera att vi genom att benämna det “bevittna” inte vill förminska upplevelser av våldet 

utan att vara tydlig med att det i det fallet inte rört sig om att barnet själv blivit utsatt för 

fysiskt våld. Vi använder även begreppet barn som upplever våld. Med detta avser vi att våld 

förekommer i hemmet i någon form vilket kan innefatta både våld mellan vårdnadshavare 

eller från vårdnadshavare riktat mot barn.  

 

För att fördjupa oss i det aktuella forskningsläget började vi med att använda sökorden 

”domestic violence silence children” (41 512 resultat), ”witness violence family” (159 443 

resultat) ”violence children response” (302 278) och ”silent victims” (126 429 resultat) i 

Uppsala universitetsbiblioteks sökfunktion. Vi har även sökt på ”barn som bevittnar våld i 

hemmet” (ungefär 103 000 resultat) på Google. Vi har läst många artiklars abstract och valt 

de vi funnit relevanta. I flera fall har en artikels källor lett oss vidare till andra artiklar som i 

sin tur lett oss vidare, i en snöbollsprocess.  

   

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en allmän tematiserad kunskapsöversikt kopplad till vår studies 

problemområde. Det finns rikligt med forskning kring barn som upplevt våld i hemmet 

(Devaney, 2015, Bair-Merritt et al. 2013, Collins, 2003). Mycket forskning fokuserar på vilka 

barn som upplever våld och effekter av våldet både på kort och lång sikt (Huang et al. 2010, 

Sousa et al. 2011, McDowell, 2006). En del av denna forskning handlar om samhällets 

insatser och hur barn upplever dessa insatser (Müngerl & Markström, 2019, Martin, 2002). 

Ytterligare en del av forskningen belyser barnens egna upplevelser av sina egna och 
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familjemedlemmarnas handlingar och reaktioner (Eriksson, 2012, Överlien & Hydén, 2009). 

Utöver detta har vi även hittat viss forskning om respons på våld (Åkerlund 2017, Hydén et 

al. 2016). Däremot har vi inte funnit tidigare forskning som besvarar just våra frågeställningar 

när det kommer till att inte tala om våldet, och den respons som ges av såväl familj som 

personer utanför familjen. En stor del av den forskning vi hittat behandlar föräldrar och 

experters barnperspektiv, medan färre studier utgår från barns egna perspektiv. Att tala om 

och signalera våldet samt den respons barnet möts av har vi inte funnit i tidigare forskning, 

vilket vi tolkar som att det råder en kunskapslucka inom forskningsområdet. Sammantaget 

ledde detta ledde till att vi fick göra en mer allmän, tematisk kunskapsöversikt som kommer 

att ligga till grund för vår egen studie. Följande kapitel är uppdelad i fyra teman vilka är 

kopplade till att växa upp i ett hem där det förekommer våld. 

 

3.1 Föräldraskap  

Ett problem en kan finna med att jämföra tidigare forskning är att våld definieras olika i 

studier samt mäts på olika sätt. I vissa undersökningar mäts det våld ett barn upplevt under ett 

år medan andra studier mäter det våld ett barn upplevt under hela barndomen. Likaså beror 

det på vilken roll uppgiftslämnaren har (Åkerlund, 2017, s.2-3). Exempelvis har studier visat 

en väsentlig skillnad mellan de uppgifter barnet själv lämnat, jämfört med de uppgifter 

modern lämnat. Mödrar tenderar att lämna uppgifter som tyder på att barnet upplevt mindre 

våld än vad barnet själv uppger. Tidigare forskning byggde på uppgifter som bland annat 

mödrar och professionella uttryckte, medan de perspektiv och erfarenhet barnet bar på 

saknades. Detta skriver Åkerlund (2017) i sin avhandling Barns relationer i våldets närhet där 

hon utifrån ett antal forskningsstudier diskuterar barns delaktighet i forskningen. Vidare 

skriver Åkerlund (2017, s.16-17) att barn som upplevt våld, ansågs som ovetande om våldet 

eller som passiva offer.  

 

Studier har visat att våld i hemmet inte är något som barnen ”bevittnar” i den meningen att de 

ser det på passivt avstånd. De flesta barn som bor i dessa hem är medvetna om vad som 

händer och upplever det med alla sinnen. Många har sett och hört våldet och dess 

konsekvenser, som exempelvis moderns depression, traumasymtom och bristande 

föräldraskap (Eriksson, 2010, s.96, Överlien & Hydén, 2009, s.479, Bair-Merritt, 2013, 

s.1673). Devaney (2015, s.82-83) tar också upp att det finns en problematik med att förminska 

barnens upplevelse av våldet till att benämna det som ”bevittna” när det i själva verket borde 

kallas ”barn som utsätts för eller upplever våld i hemmet”.  
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Forskning har betonat att barnens medvetenhet om övergreppen är större än vad deras 

föräldrar vet/erkänner. Barn är varken orörda av våldet eller passiva åskådare.  

  

I artikeln Children Who Witness Violence as Crime Victims and Changing Law in Sweden 

(2010) tas föreställningen om mödrars och fäders olika föräldraskap upp. Genom intervjuer 

med socialarbetare som arbetar med vårdnadstvister framkommer att en våldsutsatt mamma 

ses som ”otillräcklig” eftersom hon antas försumma sina barn. En våldsam pappa däremot, 

förutsätts inte vara ”otillräcklig” då han kan vara en bra pappa i andra situationer och 

exempelvis vara engagerad i barnens skolgång och göra roliga utflykter med barnet. En 

pappas våldsanvändning tillskrivs alltså inte samma uppenbara konsekvenser för hans 

föräldraskap som moderns våldsutsatthet (Eriksson, 2010, s.107-109). Eriksson (2010, s.108) 

tolkar detta som att det är mödrarna som fortfarande tenderar att förknippas med det 

övergripande ansvaret för barnens välbefinnande. 

 

Det finns studier som visar att män och kvinnor utövar våld i samma utsträckning i nära 

relationer. Ett exempel på studier som gjorts är Men´s Experience of Violence in Finland från 

2009 (Heiskanen & Ruuskanens, 2011, s.46-47). Utifrån resultatet framkommer det att 16% 

av kvinnorna och 15% av männen har utsatts för våld av dess nuvarande partner. Studierna 

grundar sig på enkäter som även använts i andra länder, vilka givit liknande resultat enligt 

författarna.  Heiskanen och Ruuskanens (2011) menar att skillnaden är den typ av våld som 

används och den skada våldet orsakar. Det våld som kvinnorna upplevde var ofta grövre och 

de utsattes för dubbelt så mycket fysiska skador. Tidigare forskning om mammor som utsätter 

sina barn för våld tycks vara begränsad. I majoriteten av fallen är det fäderna som är förövare, 

även om mödrar också utsätter sina barn för våld (NCK, u.å). Peled (2011, s.325-330) skriver 

i sin forskning om misshandlade kvinnor som misshandlar sina barn. Hon menar att 

professionella inom välfärdsarbete med barn verkar anta att den utsatta kvinnan är skyldig till 

att inte kunna skydda sitt barn då våld förekommer i hemmet.   

 

Forskning tyder på att våld i hemmet är vanligare i familjer där det finns ekonomiska problem 

och arbetslöshet, i familjer där beslutsprocessen är hierarkisk och där mannen innehar makten 

och kontrollen samt där det finns lite eller inget socialt stöd från samhället, släktingar och 

vänner. Socialt stöd är en skyddande faktor. Övriga riskfaktorer kan vara frånvarande fäder, 

psykiskt sjuka föräldrar, missbruksproblem, lågutbildade föräldrar eller dåliga 

anställningsutsikter (Collins, 2003, s.24, Overstreet et al. 2013, s.109).  Åkerlund (2017, s.13) 
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tar upp riskfaktorer, som innebär att växa upp tillsammans med en vuxen med psykiska 

problem, dålig impulskontroll, svårt att hantera stress och låg självkänsla. Det anses vara en 

viktig skyddsfaktor för att mildra trauma och ångest om barnet har en trygg anknytning till en 

icke-våldsam, förälder eller annan betydelsefull vårdgivare (Devaney, 2015, s.85).  

 

3.2 Tystnad och mörkertal  

Dr John Devaney (2015) har gjort en forskningsöversikt som sammanfattar förekomsten av 

våld i hemmet, och vad den har för inverkan på barn samt hur yrkesverksamma svarar på 

barns behov av säkerhet och stöd. Han hänvisar till den mest omfattande statistiken från Irland 

(en intervjuundersökning om brott med 3077 vuxna). Undersökningen visade att endast 29 

procent av kvinnor och endast fem procent av män som utsätts för våld rapporterar det till 

polisen (Devaney, 2015, s.81). Devaney (2015, s.79-81) poängterar också att sådan 

brottsstatistik endast representerar en bråkdel av alla inträffade incidenter och att storleken på 

problemet sannolikt är mycket högre. 33 % av dem som utsatts för allvarlig misshandel hade 

aldrig berättat om det för någon alls. Som skäl till att inte anmäla till polisen uppgavs att 

övergreppet inte var värt att anmäla, att det var en privat familjeangelägenhet eller att den 

våldsutsatta inte trodde att polisen skulle kunna hjälpa. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har 

också i sin rapport från 2019 listat elva tystnadsmekanismer som kan vara bidragande faktorer 

till att inte anmäla. Bland de mekanismer som motiverar tystnaden nämns bland annat skuld 

och skam, rädsla för hot och våld samt lojalitet/samhörighet med gärningspersonen.  

  

Overstreet et al. (2013, s.109-110) identifierar hur de tre stigmakomponenterna; kulturellt 

stigma, internaliserad stigma och förväntat stigma, kan bidra till varför våldsutsatta inte söker 

hjälp. Kulturellt stigma lyfter fram samhälleliga normer som undergräver offrets trovärdighet, 

exempelvis tron att den våldsutsatta har provocerat gärningsmannen. Internaliserad stigma 

innebär i vilken utsträckning den våldsutsatta införlivar bilden om sig själv, såsom hon/han 

tror att omgivningen ser det. Förväntat stigma betonar oro över eventuella konsekvenser om 

andra människor får reda på våldet (exempelvis fördomar och diskriminering). Genom 

stigmatiseringsmekanismerna beskrivs det hur våld i hemmet konstrueras som en 

’stigmatiserad identitet’ genom etikettering och stereotyper vilket resulterar i statusförlust, 

ogillande och diskriminering (Overstreet et al. 2013, s.109-112). Offeretiketten befriar den 

våldsutsatta från skulden för att ha deltagit i sin egen utsatthet, men konstruerar också en bild 

av misshandlade individer som beroende, passiva, svaga och ansvariga för sin egen utsatthet. 
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Våld i nära relationer har både dolda och synliga komponenter. Olika typer av våld kan vara 

mer eller mindre synliga. I vissa fall kan våldet döljas (till exempel att täcka över blåmärken), 

vid andra tillfällen är det mer synligt (till exempel högljudda bråk som hörs av grannar). 

Eftersom våld i nära relationer varierar i synlighet kan människor som upplever våld i nära 

relationer möta en unik uppsättning utmaningar, inklusive djup oro över vad som kommer att 

hända med identiteten när våldet avslöjas för andra (Overstreet et al. 2013, s.111). Ökat 

kulturellt stigma kring våld i nära relationer ökar internaliserad och förväntad stigma för de 

utsatta. Dessutom kan kulturellt stigma påverka attityder och beteenden hos människor som 

ger stöd till utsatta.  Overstreet et als. (2013, s.111) stigmatiseringsmodell belyser också hur 

internaliserad stigma och förväntad stigma påverkar. Drabbade kan tro att de negativa sociala 

konstruktionerna för utsatta är sanna. De kan också vara oroliga för att de kommer att uppleva 

negativa sociala konsekvenser om andra visste om deras stigmatiserade identitet. Samspelet 

mellan internaliserad stigma och förväntad stigma kan vara dubbelriktad - ju större 

internaliserad stigma som människor upplever, desto mer förväntar de sig stigma från andra; 

men att förvänta sig stigma från andra kan också öka internaliseringen av stigma. Kvinnor 

som uttryckte förväntat stigma berättade om upplevelser där deras familj och vänner 

förstärkte den stigmatiserande övertygelsen om offer som svaga eller dumma för att de 

stannade i ett våldsamt förhållande. De uttryckte också rädsla för att förlora sitt arbete om de 

avslöjade övergrepp till arbetsgivare och kollegor, vilket ledde till att information om 

övergrepp i arbetsmiljöer inte offentliggjordes. Dessutom fruktade kvinnor att vårdgivare 

skulle nedvärdera dem, och denna stigmatisering förhindrade avslöjande (Overstreet et al. 

2013, s.112). 

  

Att utforska attityder och upplevelser av våldsutsatta kvinnor för att identifiera egenskaper 

som hjälpte eller hindrade att söka hjälp, har även varit syftet med McCauleys et al. (1998) 

studie. 21 våldsutsatta kvinnor deltog i studien. Kvinnorna rapporterade en intensiv skam och 

beskrev självförnekelse av övergreppen. De var dock villiga att prata om våldet om de 

upplevde läkaren som omtänksam, lätt att prata med och om de erbjöds ett uppföljningsbesök. 

Kvinnor som lever med våld söker ofta medicinsk vård. Trots den höga förekomsten av våld i 

nära relationer och sammanhängande medicinska problem, screenar de flesta läkare inte 

rutinmässigt sina patienter för våldsutsatthet. Några studier har även beskrivit vilka hinder 

som läkare kan erfara för att ta upp frågan om våld med patienter. Läkare var rädda att öppna 

"Pandoras ask" och släppa lös patientens problem som läkaren varken hade tid eller expertis 

att ta itu med.  Andra hinder var rädsla för att kränka patienten, en känsla av maktlöshet för att 
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hjälpa kvinnorna att lämna förhållandet, och ovillighet att överväga möjligheten att även 

kvinnor med hög socioekonomisk status kan vara drabbade (McCauley et al. 1998, s.549). 

  

McCauley et al. (1998) hänvisar till en kalifornisk fokusgruppsstudie som behandlade 

tystnaden kring våld i hemmet. Deras känslor inkluderade bland annat rädsla för hur vänner, 

familj och läkare skulle reagera, rädsla för konsekvenserna för sina barn och rädsla för 

partnerns reaktion på avslöjande. Skammen och förnekandet var de två vanligaste och mest 

intensiva känslorna. En kvinna sa: jag tror att det att gå till ett sjukhus för våld i hemmet är 

som att söka hjälp för sexuellt överförbar sjukdom… du känner att läkarna ser på dig som om 

du är smutsig eller att du inte skyddar dig själv”. En annan orsak som hindrade hjälpsökande 

var att deras partner hindrade dem att få medicinsk vård eller att vara ensamma med en läkare 

(McCauley et al. 1998, s.550-552). 

 

3.3 Effekter av våldet  

Forskning har konstaterat att barn som växer upp med våld i hemmet är mer benägna att 

tillgripa våld i skolan eller i samhället, missbruka droger, begå sexuella övergrepp och 

självmordsförsök senare i livet (Warnick et al, 2019, s.408). Även om Överlien och Hydén 

(2009, s.492) inte fann att våldet blev normaliserat såtillvida att det aldrig blev en normal och 

accepterad del av livet, så kan barn riskera att normalisera våldet och använda det som 

konfliktlösningsmetod i andra nära relationer, utanför familjen (NCK, u.å). Studier tyder på 

att långvarig exponering för våld kan utgöra en form av tidig socialisering mot våld (Collins, 

2003, s.22). FN:s barnfond (2006) menar att den enskilt bästa förutsägaren för om barn blir 

antingen gärningsmän eller offer för våld i hemmet senare i livet är huruvida de växer upp i 

ett hem där det förekommer våld (Warnick et al. 2019, s.407).  Att växa upp i ett hem där det 

förekommer våld leder ofta till långvariga emotionella problem och känslor av rädsla, ilska, 

skuld, skam och känslor av att vara oönskad och oälskad, vilket har ett djupt inflytande på 

självkänslan och kan leda till depression och självmordstankar (Warnick et al. 2019, s.411, 

416). En serie metaanalyser av forskningsstudier har visat att exponering av våld i hemmet är 

relaterat till en rad efterföljande emotionella, beteendemässiga och sociala problem. I en 

metaanalys av 118 studier på våld i hemmets inverkan på det psykosociala visade signifikant 

sämre resultat på 21 utvecklings- och beteendemått för de flesta barn som var utsatta för våld i 

hemmet jämfört med barn som inte utsatts. Barn som också själva har utsatts för fysisk 

misshandel uppvisar de högsta nivåerna av beteendemässiga och känslomässiga störningar 

(Devaney, 2015, s.84-85).  
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Bair-Merritt et al. (2013, s.1673) skriver i Silent Victims – An Epidemic of Childhood 

Exposure to Domestic Violence att Affordable Care Act (även kallad Obamacare) sedan 2012 

krävt att privata försäkringsbolag ska täcka gratis rutinmässig screening och rådgivning för 

våld i nära relationer. Bair-Merritt et al. (2013, s.1673-1674) gör gällande att mycket 

stressande miljöer, såsom exponering för våld i hemmet, får barn att upprepade gånger 

aktivera kamp-flyktreaktioner i hjärnan vilket kan leda till patologiska förändringar över tid. 

Tidig barndom står för den största sårbarhetsperioden för stressrelaterade förändringar i 

hjärnan på grund av den stora hjärntillväxt som sker under perioden. Exponering av våld i 

hemmet leder till överutveckling det limbiska systemet och underutveckling av hjärnbarken 

som bland annat styr vår förmåga att tolka situationer. Ökade kortisolnivåer kan dessutom 

skada nervceller i hippocampus vilket kan leda till inlärningsproblem och psykisk ohälsa 

(Neuroledarskap i Praktiken, 2018). I artikeln Falling Through the Cracks (2019, s.406) 

skriver Warnick om sin studie som inriktar sig på unga vuxna som utsattes för våld i hemmet 

under barndomen. Deltagarna gav viktig information om påverkan av barns exponering för 

våld i hemmet på deras nuvarande liv. Slutsatsen var att dessa unga vuxna nu behöver hjälp 

från Socialtjänsten för att bearbeta känslor som rädsla, ilska och aggression (Warnick, 2019, 

s.418). Bair-Merritt et al. (2013, s.1674) drar slutsatsen att vuxenvården måste inse att en 

persons livslånga hälsobana etableras redan i barndomen och att förbättra barns hälsa i 

slutändan förbättrar hälsan för vuxenvårdens patienter.  

 

Även Collins (2003, s.22) skriver om symtomen på posttraumatisk stresstörning i Hearing the 

Silence. Symtomen inkluderar emotionell och fysiologisk hyperarousal, då det är vanligt med 

överdrivna skräckreaktioner, oförmåga att koppla av, humörutbrott, konstant överspändhet 

och sömnstörningar. Hyperarousal förekommer vid starka intryck, speciellt i samband med 

hot och skräckupplevelser (Egidius, 2020). Det är viktigt att inse att enskilda barn kan reagera 

på olika sätt på det våld de utsätts för. Vissa barn kan externalisera sina känslor genom 

aggressivt eller antisocialt beteende, medan andra kan internalisera beteenden och resultera i 

högre nivåer av depression, ångest och traumasymtom. Forskning tyder på att våld i hemmet 

påverkar både pojkar och flickor och är lika med avseende på internalisering av beteenden, 

men att pojkar är mer benägna att visa externa beteenden (Devaney, 2015, s.85). Barnets ålder 

verkar inte göra någon väsentlig skillnad i fråga om huruvida de påverkas mer eller mindre av 

våld i hemmet. De påverkas dock ofta på olika sätt. Spädbarn som lever med våld i hemmet 

blir oftare sjuka, skriker mer och har sämre sovvanor. Barn i förskoleåldern tenderar att vara 
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den åldersgrupp som uppvisar mest beteendestörningar som exempelvis sängvätning, 

sömnstörningar och ätstörningar. Det är också den åldersgruppen som oftast tar på sig egen 

skuld för de vuxnas våld. Äldre barn visar ofta effekterna genom underprestation i skolan, 

dåligt utvecklade sociala nätverk, självskadebeteende och antisocialt beteende (Devaney, 

2015, s.85).  

 

Överlien och Hydén redogör för barns agerande under och efter våldshandlingar i artikeln 

Childrens Actions When Experiencing Domestic Violence från 2009. Det vanligaste strategin 

bland barnen i studien var att försöka distansera sig från våldet, till exempel genom att sätta 

på hög musik eller läsa en bok. Forskning tyder emellertid på att ”passiva” copingstrategier 

som att försöka blockera ljudet av våld är förknippat med högre nivåer av psykiska problem, 

medan aktiva/konfronterande strategier, som att försöka ingripa och/eller lösa konflikten, är 

förknippat med färre psykiska problem. Att ingripa mellan föräldrarna kan inte bara vara 

farligt för ett barn som upplever våld i hemmet, utan till och med livshotande. (Överlien & 

Hydén, 2009, s.483-485, 489-491). Den passiva copingstrategin verkar vanligare bland små 

barn; att försöka att göra sig själv osynlig eller stänga ute syn och ljud kan vara den enda 

möjliga åtgärden att undvika att själv bli slagen.  

 

3.4 Myndigheters och utomståendes responser  

I Warnicks et al. (2019, s.413) studie hade flera av deltagarnas familjer fått stöd från 

Socialtjänsten medan våldet fortfarande pågick, men våldet hade inte varit i fokus för 

hjälpinsatsen och socialarbetarna kände inte till våldet. Att dölja våldet var en outtalad regel i 

familjerna, till stor del på grund av de åtgärder som Socialtjänsten kunde vidta, till exempel 

att separera barnen från föräldrarna. För att barn ska kunna få hjälp krävs att myndigheter får 

vetskap om våldet, ett problem som Åkerlund (2017, s.18) belyser i sin avhandling, där hon 

även sammanställt forskning om myndigheters bemötande av barns behov.  Hon tar upp 

reaktioner och bemötande från några av samhällets aktörer, samt hur barn upplevt dessa. 

Vidare skriver Åkerlund (2017, s.19) att barn som upplevt våld efterfrågar ett kraftfullt 

agerande från professionella, samt att fungerande stöd och de resurser som finns i barnens liv 

ska tillvaratas.   

 

Hydén et al. (2016, s.77) kontaktades av tonårsflickor som medverkat i en tidigare studie vilka 

önskade komplettera sina intervjuer. Flickorna berättade att våldet inte varit en dold hemlighet 

utan var känt av flera personer. Hydén et al. (2016, s.77-78) menar att våldshandlingar i 
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hemmet inte är isolerade händelser som sker i ett socialt vakuum. De sker istället i specifika 

sociala sammanhang mellan människor i dess sociala nätverk. Detta nätverk kan innehålla 

familjemedlemmar och släktingar men också vänner och grannar. Tonårsflickorna 

rapporterade att responser från de sociala nätverken hade varit betydelsefulla i deras liv, hos 

vissa av dem på ett positivt sätt och hos andra på ett negativt sätt. Hur de olika aktörerna i 

nätverket beskriver våldet är olika beroende på deras position. Vuxna samt äldre barn tycks ha 

en högre tolerans för våld där våldet uppfattas vara ömsesidigt, medan yngre barn hade en låg 

tolerans för våld mellan vuxna och ville att våldet skulle stoppas till varje pris. Då det är 

vanligt att våldet förekommer i hemmet är de första som responderar på våldet den 

misshandlade, samt de barn som är närvarande, sedan svarar övriga som får reda på våldet i 

dess efterdyningar. Dessa baserar sina svar på exempelvis det de hört eller det någon berättat, 

det kan också vara tecken på kroppen såsom blåmärken (Hydén et al. 2016, s.84-85, 95).  

 

Pratt-Eriksson (2014. s.1-5) poängterar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste lära 

sig att upptäcka tecken på våld i hemmet samt erbjuda adekvat hjälp. De tolv kvinnorna som 

var deltagare i hennes studie avslöjade nämligen att de våldsutsatta ofta kände sig 

förolämpade och upplevde retraumatisering i kontakt med vårdpersonal. När de träffade 

socialarbetare varierade deras erfarenheter från att träffa hjälpsamma och medkännande 

socialarbetare till dem med en osympatisk attityd. I vissa fall började de våldsutsatta 

kvinnorna tro att den behandling som de utsattes för av sin partner var berättigad. De flesta 

kvinnor ansåg att det var meningslöst att berätta om våldet. Resultaten i studien indikerar flera 

brister i kvaliteten på vården till utsatta kvinnor. Kvinnornas berättelser visade att de kände 

sig ignorerade, att vården påskyndades, att de inte hade någon kontroll och fick kämpa för att 

bli sedda och hörda. De klagade också på bristande uppföljning samt dålig information och 

kunskap hos personalen. Brist på förtroende för vårdpersonal och socialarbetare kan leda till 

att färre våldsutsatta anmäler våld i hemmet och söker hjälp. Hon menar att vårdpersonalens 

roll bör innebära att ställa lämpliga frågor, bekräfta, dokumentera och hänvisa till 

specialistvård. Eriksson (2012, s.212-213) studerade familjerättssekreterares bemötande av 

barn som upplever våld samt barns bemötande och strategier i samtal med socialarbetare. 

Författaren skiljer på barnorienterat bemötande och vuxenorienterat bemötande. Inom 

barnorienterat bemötande skiljes handlingar som ger barnet delaktighet, från handlingar som 

skyddar barnet. Handlingar som främjar delaktighet skapas av ett barnorienterat 

tillvägagångssätt där socialarbetaren aktivt söker barnets deltagande. I de fall socialarbetaren 

agerar skyddande, exempelvis genom att undanhålla information eller inte delge syftet med 
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mötet kan det innebära begränsade möjligheter för barnet att påverka sin situation. 

Socialarbetarna som hade detta bemötande kunde ändå beskrivas som inkännande och 

empatiska. Ett vuxenorienterat bemötande innebär att barnen hindras att delta genom att de 

vuxnas perspektiv, behov och känslor har varit i centrum (Eriksson, 2012, s.212-213). De 

barn i undersökningen som beskriver att de positionerats som delaktiga eller skyddat av 

socialarbetaren tenderar att beskriva en vilja att delta i utredningen, medan de barn som 

beskriver att tillvägagångssättet varit vuxenorienterat tenderar att beskriva sig som ovilliga att 

vara delaktiga, otillgängliga eller protesterade öppet. Eriksson (2012, s.208) hänvisar till 

Leiras (2002) diskussion om barns behov av att få sina upplevelser av våld validerade. Leira 

menar att det finns ett kulturellt tabu att prata om våld i den privata sfären vilket begränsar 

barns möjligheter att tolka sina erfarenheter. Validering av upplevelser av våld är viktigt för 

att hitta strategier och hantera sin livssituation.  

 

 

4 Metod  

I detta avsnitt presenterar vi de övergripande metodologiska valen för uppsatsen. Detta 

kommer innefatta val av metodologisk ansats, forskningsdesign, materialinsamling, etiska 

överväganden, urval och kvalitetskriterier där vi självreflexivt resonerar kring tillförlitligheten 

av vår studie. Vi beskriver hur vi gick tillväga vid genomförandet av intervjuerna samt 

presenterar intervjudeltagarna.  Som empiriskt underlag för denna studie har vi genomfört 

elva enskilda intervjuer med vuxna individer, vilka som barn upplevt våld i hemmet. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse för processen med transkribering, kodning och analys. 

 

4.1 Metodologisk ansats  

Vi har valt att använda oss av en fenomenologisk ansats då den, som i vårt fall, fungerar väl 

för undersökande av respondenternas subjektiva erfarenheter. Den fenomenologiska ansatsen 

ansågs användbar eftersom respondenternas samlade upplevelser skulle kunna hjälpa oss att 

närma oss fenomenets kärna, dess essens. Fenomenologi fokuserar på vardagliga fenomen 

som hur det beskrivs, upplevs och agerar (Dahlberg et al. 2008, s.95). Dahlberg et al. (2008, 

s.95-98) tar upp två grundläggande komponenter i denna forskningsstrategi; en vänder sig 

fenomenologiskt till fenomenet som ska studeras, och detta görs med en känslighet för 

fenomenet. En ska möta ämnet med en sann vilja att lyssna, se och förstå för att möta 

fenomenet på ett nytt sätt.  
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Vi har velat angripa fenomenet utan förutfattade meningar eller förutbestämda teorier. Trots 

att vi kontinuerligt haft en dialog och försökt göra oss medvetna om våra egna förutfattade 

meningar, tankar och känslor finns en risk att vår förförståelse har färgat tolkningen av det 

transkriberade materialet. Vi har dock återgått till respondenternas berättelser i alla 

analysfaser. Citaten gör det även möjligt för läsaren att själv bilda sig en uppfattning.  

Med den medvetenheten har vi strävat efter att med öppet sinne möjliggöra för fenomenet att 

visa sig på ett eventuellt nytt sätt.   

 

4.2 Forskningsdesign 

Då vi i vår uppsats har ämnat att undersöka hur det talats om våldet eller hur det signalerats 

utåt samt den respons de får, har de vuxna informanternas upplevelser som barn varit viktiga 

för denna studie. Studiens syfte och frågeställningar undersöks genom kvalitativ metod, mer 

specifikt semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är vuxna individer som upplevt våld i 

hemmet som barn. Materialet vi utgår ifrån är de transkriberade intervjuerna samt tidigare 

forskning och valda teorier. Valet av metod motiveras av att kvalitativa intervjuer med ett 

fenomenologiskt angreppssätt ger möjlighet att besvara studiens syfte och frågeställningar väl 

då upplevelsen av ett fenomen undersöks (Dahlberg et. al. 2008 s.95). Då studien bygger på 

ett induktivt förhållningssätt till det som studerats har vi valt teorier efter att vi läst igenom all 

empirisk data. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys utifrån teman som 

exempelvis “talades det om våldet?”, ”signalera våldet” och ”respons”. 

  

4.3 Materialinsamling  

Materialet i uppsatsen består av transkriberade, kvalitativa intervjuer med elva respondenter. 

Intervju är troligen den metod som är vanligast förekommande i kvalitativ forskning (Bryman, 

2018, s.561). Tillvägagångssättet varierar; den ostrukturerade intervjun är lik ett vanligt 

samtal där ett förutbestämt tema, eller fråga, diskuteras medan den semistrukturerade 

intervjun har en intervjuguide med en lista på frågor/teman som ska behandlas. Gemensamt 

har dock dessa typer av intervjuer att de är flexibla, till skillnad från den strukturerade 

intervjun som innebär att en intervjuare ställer mycket specifika frågor och ger ett antal 

färdiga svarskategorier. Denna metod är vanligast inom kvantitativa metoder (Bryman, 2018, 

s.257). Vi har valt bort kvantitativa intervjuer på grund av den fasta strukturen. Detta är 

användbart i de fall där det finns ett behov av att standardisera intervjuandet (Bryman, 2018. 

s.562). Det har dock inte varit aktuellt i vårt fall då vi velat undersöka djupare i 

respondenternas upplevelser. Under en semistrukturerad intervju finns möjlighet för 
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respondenterna att själva utforma svaren, utöver detta kan även följdfrågor ställas (Bryman. 

2018, s.563) vilket det inte finns möjlighet till med hjälp av de kvantitativa intervjuerna. Vi 

hade en intervjuguide med förberedda frågor men eftersom vi haft intentionen att intervjuerna 

skulle likna ett samtal har frågorna endast tagits upp när ett önskat tema inte berörts. 

  

4.4 Etiska överväganden  

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, 

genomförande och hur resultat av forskning kan användas för att utveckla vårt samhälle på ett 

ansvarsfullt sätt. Forskarna har ett ansvar gentemot de människor och djur som medverkar i 

forskningen, men även alla dem som indirekt kan påverkas av forskningen och gagnas av 

forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017, s.2, 8-9). 

 

4.4.1 Fyra huvudkrav 

Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: 

 

Informationskravet  

Vi har informerat respondenterna att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Vi har också informerat om undersökningens syfte och givit en beskrivning av 

undersökningen i stora drag. I informationsbrevet har det även framkommit att de uppgifter 

som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning. I och med 

detta har vi följt informationskravet. 

  

Samtyckeskravet 

Genom att inte rikta oss till barn, trots att de troligen skulle ha bidragit med värdefull 

information har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet. Detta beslut grundades på det känsliga 

ämnet i samband med att barn är omyndiga. Vi har endast intervjuat respondenter som 

uttryckt att de bearbetat sina upplevelser. Deltagarna informerades om att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan närhelst de önskar. De fick möjlighet att 

bestämma tid och plats för intervju likaså om de ville deltaga digitalt eller fysiskt. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vi har följt konfidentialitetskravet genom att endast en av författarna hade tillgång till 

respondenternas eventuella personliga uppgifter. Under inspelning användes flygplansläge på 
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mobiltelefonen för att intervjun inte skulle kunna spridas. Under transkribering 

avidentifierades deltagarna genom att namn på personer, städer, länder, ålder, yrke och annat 

som skulle kunna röja personens identitet togs bort eller neutraliserades. Efter transkribering 

raderades samtliga ljudfiler. 

 

Nyttjandekravet 

Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda uppgifter om enskilda 

personer till denna studie. Alla respondenter har fått information om var uppsatsen kommer 

att publiceras. 

 

4.5 Urval 

Att intervjua barn som lever i ett hem där det förekommer våld i nutid har inte varit aktuellt då det 

föreligger särskilda forskningsetiska regler kring att intervjua barn samt ämnets känsliga natur. Trots 

att barnperspektivet är vårt fokus har vi haft det i åtanke och valt myndiga respondenter. Det är dock 

stor skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv. Gunilla Halldén (2003, s.13-15) förklarar att 

skillnaden handlar om vem som formulerar perspektivet. Barns perspektiv syftar till att barnen bidragit 

genom att själva uttrycka vad de gör eller vad de erfarit. Barnperspektiv syftar istället till att forskaren 

tillvaratar barns villkor och verkar för barnets bästa. Detta innebär även att uppmärksamma 

konsekvenserna av politiska beslut som rör barn. För att inta ett barnperspektiv menar Halldén (2003, 

s.13-15) att det inte är nödvändigt att involvera barnen. Alla våra respondenter har erfarenhet av att 

växa upp i ett hem där våld förekommit. Att intervjua en vuxen individ som har denna erfarenhet kan 

även ses som en fördel då denna haft lång tid att bearbeta och reflektera över det inträffade. Det som 

kan vara en nackdel är att det kan vara svårt att minnas exakt hur det kändes som barn och att minnet 

kan vara präglat av senare kunskap i ämnet. Att respondenterna hunnit bli äldre innebär även att 

händelserna tog plats för flera år sedan och det är möjligt att en del förändrats sedan dess, särskilt 

inom myndigheters bemötande och riktlinjer inom skolan. Vi satte inga kriterier när det kommer till 

könstillhörighet i urvalsprocessen utan utgick utifrån de svar vi fick. Vi fick tag på respondenterna via 

sociala medier. Ett inlägg formulerades som beskrev studien i grova drag, postades i några olika 

grupper på Facebook och Instagram. Vi fick svar från tio kvinnor och två män som visade intresse att 

deltaga, varav två kvinnor valde att avbryta i ett tidigt skede av personliga skäl.  Vi skickade ut ett 

brev med mer information om studien. Utöver detta fick vi även tag på en kvinnlig respondent via 

bekvämlighetsurval.  Deltagarna uppvisade stor variation i ålder, socioekonomisk bakgrund och 

erfarenheter. Det är troligt att andra som vuxit upp med våld kommer att ha mer eller mindre 

liknande erfarenheter.  
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4.6 Kvalitetskriterier  

Vanliga kriterier för att bedöma kvaliteten, som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 

kan vara missvisande när det avser kvalitativa undersökningar. Därför används ibland andra 

kriterier; Tillförlitligheten, Överförbarheten, Pålitligheten, samt Möjligheten att styrka och 

konfirmera. Med tillförlitlighet menas att undersökningen ska utföras enligt de krav och 

restriktioner som finns, men även att respondenterna ska delges resultaten så att de kan 

korrigera eventuella tolkningsfel (Bryman, 2011, s.354- 356). Intervjuerna i denna studie har 

spelats in och intervjuaren har samtidigt skrivit stödanteckningar. Intervjuaren har gett 

respondenterna gott om tid att svara och ställt följdfrågor för att säkerställa att hon uppfattat 

korrekt. Till flera av respondenterna har vi även hört av oss i efterhand för förtydliganden och 

följdfrågor. Detta medför att tillförlitligheten blir hög. Den tematiska kunskapsöversikten kan 

dock anses bära en lägre tillförlitlighet eftersom artiklarna valts ut av endast två personer. Det 

finns en stor möjlighet att andra personer skulle ha valt andra artiklar vilket skulle ha kunnat 

generera i ett annat resultat. Samtliga respondenter har personlig erfarenhet av våld i hemmet 

och kan därför anses vara goda representanter för det valda forskningsområdet. Detta bidrar 

till en ökad tillförlitlighet. Frågorna som ställdes under intervjuerna formulerades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har inte haft några ja- eller nejfrågor eftersom vi velat 

att respondenterna skulle prata fritt. Vi har inte heller varit bundna vid intervjuguiden utan 

försökt att anpassa oss efter respondenterna så att samtalet skulle vara så likt ett vanligt samtal 

som möjligt. Även detta bidrar till ökad tillförlitlighet. Att respondenterna har väldigt skilda 

erfarenheter, istället för att bara intervjua respondenter som har erfarenhet av antingen 

psykiskt eller fysiskt våld skulle kunna anses minska tillförlitligheten. Det har även gått lång 

tid sen respondenterna var barn och våldet pågick. Det kan ha påverkat hur och vad de minns 

av händelserna. Överförbarheten är kvalitativa metoders motsvarighet till generaliserbarhet 

och syftar till hur pass överförbara resultaten är till en annan grupp och miljö (Bryman, 2011, 

s.354- 356). Med anledning av att studien endast innefattar elva respondenter är möjligheten 

att generalisera resultaten till en större population begränsat. Syftet har främst varit att 

analysera och finna mönster. Respondenterna har dock givit likartade svar på flera frågor, 

vilka även är överensstämmande med vad forskningen säger om barn som vuxit upp i hem där 

det förekommer våld. Med pålitligheten avses hur väl forskarna kan visa hur de har gått 

tillväga så att andra i efterhand kan kontrollera resultatet som framkommit i undersökningen. 

Vi ger läsarna en noggrann beskrivning av hur vi gått tillväga. Vi har fått konstruktiva förslag 

från vår handledare, som syftat till att förbättra studien. Möjligheten att styrka och konfirmera 

handlar om att påvisa att undersökningen utgår från de resultat som framkommit i 



20 
 

undersökningen och att de inte medvetet präglats av forskarens värderingar och 

teoriinriktningar (Bryman, 2011, s.354- 356). Vi har varit medvetna om vår egen förförståelse 

och i största möjligaste mån försökt att särskilja dessa från studiens slutsats. Fullständig 

objektivitet är dock omöjlig att uppnå. 

 

4.7 Genomförande av intervjuer  

Vi har valt en semistrukturerad form för våra intervjuer, detta eftersom det, som i vår studie, 

är särskilt användbart då det är ett känsligt eller personligt ämne som ska behandlas (Bryman, 

2018, s.563). Vi har haft intentionen att intervjuerna skulle likna vanliga samtal, men haft en 

intervjuguide där vi kunnat kontrollera att det vi velat fråga kommit upp i samtalet. 

Intervjuaren har haft möjlighet att ställa följdfrågor och på det viset få en djupare förståelse 

för respondentens känslor och tankar (Bryman, 2018, s.561-563). Vi frågade även om vi fick 

återkomma om något behövde förtydligas eller om vi hade någon ytterligare fråga. En 

transkriberad intervju kan inte helt återspegla den faktiska intervjusituationen men vi har lagt 

vikt vid att respektera respondenternas berättelser och inte omformulera eller omstrukturera 

dem. Vi hoppas därmed ge läsaren insikt i intervjusituationen och därmed en möjlighet att 

göra alternativa tolkningar (Överlien & Hydén, 2009, s.7).   

  

Åtta av intervjuerna genomfördes via Zoom på grund av de sociala restriktioner som i 

skrivande stund råder i och med Corona-pandemin Ljudinspelning gjordes via en Ipad som 

var placerad bredvid datorn. Detta gjorde att respondenterna inte kunde se den under tiden, de 

påmindes dock om att intervjun skulle spelas in. Tre respondenter uttryckte en önskan om att 

ses på ett café. Även där gjordes inspelning via Ipad på som låg på bordet. I inspelningarna 

från cafét förekom störningar i viss mån från personer runt omkring. Inspelningarna 

kompletterades med stödanteckningar. Endast en av oss deltog på intervjun då vi delade på 

arbetsinsatsen. Intervjuerna föreföll mer som ett samtal mellan två personer. Det som hade 

kunnat vara en fördel med två intervjuare är möjligheten att uppmärksamma fler detaljer samt 

att en kan anteckna miner och kroppsspråk. Det faktum att intervjuaren och respondenterna 

kunde se varandra bidrog till att intervjuaren kunde bekräfta respondenterna via 

kroppsspråket, och behövde därmed inte störa samtalet med onödiga ord, vilket förmodligen 

hade gjorts vid ett telefonsamtal. Genom att inte ställa frågorna alltför snabbt gavs större 

utrymme för eftertänksamma svar som kanske inte skulle framkommit annars. Likaså blev det 

mer naturligt vid en kort tystnad då intervjuaren kunde se respondenterna. Detta blev tydligt 

då vi hade en intervju där respondenten önskade vara helt anonym då endast intervjuarens 
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webbkamera var påslagen. Intervjuaren hade då inte möjlighet att läsa av respondentens 

kroppsspråk vilket medförde svårigheter att få ett flyt i samtalet och tolka sinnesstämning.  

 

4.7.1 Presentation av respondenter  

Intervjudeltagarna består av 9 kvinnor och 2 män som befinner sig i ett åldersspann mellan 

strax över 20 och strax över 60, varav de flesta är 35-45 år. Alla namn är fingerade.  

 

Karin 

Kvinna i 30-årsåldern. Är uppvuxen med sin mamma, styvpappa och syskon. Beskriver 

mammans och styvpappans förhållande som turbulent med mycket alkohol och bråk. “Ja, men 

det var ju mycket liksom, mycket bråk, mycket att dem var osams, skrik och gap och härj om 

skitsaker och liksom… ja. Ibland så var det ju övergrepp också, som… jag kommer ju aldrig 

glömma när vi barn vaknade av att mamma skrek och låg på golvet och [styvfadern] stod 

liksom över henne”. Relationen mellan mamman och Karin var dålig och mamman utsatte 

henne för psykiskt våld vilket blev värre när mamman och styvpappan separerade. 

  

Clara 

Kvinna i 20-årsåldern. Växte upp tillsammans med mamma, pappa och två syskon. Mamman 

hade huvudansvaret för barnens uppfostran. Hon utsatte Alice för bestraffning i form av 

exempelvis slag med handflatan och i vissa fall med mjuka föremål: “hon slog oss med 

handflatorna eller vad ska man säga… det hände ju liksom att hon slog en och försökte man 

springa därifrån då jagade hon en tills hon fick tag i en så hon kunde slå en” 

  

Aisha 

Kvinna i 40-årsåldern. Uppvuxen med mamma och lillebror. När Aisha var liten gifte 

mamman om sig med en muslimsk man och hela familjen konverterade till islam. Styvpappan 

utsatte mamman för fysiskt våld, även framför barnen. Det förekom psykiskt och fysiskt våld 

även mot barnen. Styvpappan kontrollerade och övervakade hela familjen vilket gjorde det 

svårt att söka hjälp: “smärtan av våldet kommer aldrig försvinna.”   

  

Anders 

Man i 50-årsåldern. Anders föräldrar skilde sig när han var i tioårsåldern. Efter skilsmässan 

bodde han med sin pappa, styvmamma och syskon. Beskriver sin mammas psykiska hälsa 
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som dålig. Hade en dålig relation både med sin pappa och styvfar: “Jag uppfattade inte att jag 

hade något stöd någonstans… jag visste inte att jag skulle kunna prata med någon” 

 

Eva 

Kvinna i 60-årsåldern. Evas föräldrar skilde sig när hon var liten och hon växte upp med sin 

mamma och sin lillasyster. Hon beskriver sin familj som mycket dysfunktionell. Eva säger att 

våldet alltid fanns där under barndomen: ”risken fanns alltid att åka på stryk. Det spelade 

ingen roll om jag hade gjort något eller inte hade gjort något för det hade att göra med, alltså 

föräldern hade ingen impulskontroll när det blev jobbigt”. Eva minns känslor av maktlöshet, 

uppgivenhet och att hon hatade sin mamma. Hon blev ofta slagen med tillhyggen men berättar 

att det även förekom mycket psykiskt våld. 

 

Johanna 

Kvinna i 40-årsåldern. Uppvuxen med mamma, styvpappa och syskon. Hon minns barndomen 

som hemsk. Styvpappan utsatte mamman för grovt våld. Respondenten berättar att det ofta 

blev kaos när mamman och styvpappa kom hem från krogen: “och då gömde vi oss och så 

lyckades kanske, jag eller min syster smita iväg men då var mina andra syskon hemma och 

fick höra allt... Alltså det var väldigt mycket, de helgerna det var bråk var det mycket bråk”. 

 

Maria 

Kvinna i 30 årsåldern. Som barn bodde hon i ett utomeuropeiskt land med mamma, pappa och 

två syskon i en liten förort. Pappan beskrevs som oberäknelig och utsatte mamman för fysiskt 

våld vilket barnen bevittnade: “flera gånger när pappa låste in sig i rummet med mamma och 

vi hörde hur han slog mamma. Men det hände flera gånger att han var utanför rummet också. 

Vi blandade oss i bråket för att skydda mamma”. Våldet upphörde efter att föräldrarna 

separerade när Maria var 15 år. 

 

Marcus 

Man i 30 årsåldern. Han växte upp tillsammans med sin mamma, pappa och syskon. 

Relationen till pappan beskrivs som svår: “... han var väldigt pressad ekonomiskt, han 

jobbade hela tiden. När han väl var hemma var han väl trött antar jag. Var arg jämt, jämt, 

jämt, skrek höjde rösten, ja det var väl fysiskt några gånger”.  
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Ida 

Kvinna i 30-årsåldern, vuxit upp med mamma, pappa och två syskon. Pappan lider av 

schizofreni vilket skapade mycket oro i familjen. Ida beskriver sin mamma som väldigt 

känslokall, självupptagen och manipulativ: ”så det har ju varit att hon sagt rätt saker men det 

har handlat om att hon vill ha ut information som hon ska använda emot en sen”.   

I och med pappans schizofreni upplever Ida att han inte varit en förälder som hon och 

syskonen kan förlita sig på. Ida beskriver en osäker uppväxtmiljö där hon kände rädsla för 

sina föräldrar. En rädsla som hon, i vuxen ålder, fortfarande känner.  

 

Sandra 

Kvinna i 40 årsåldern. Växte upp tillsammans med storasyster, mamma och pappa. Pappan 

var kriminell och missbrukade droger. Respondenten tvingades bevittna pappans våld mot 

mamman och utsattes också själv för både psykiskt och fysiskt våld:  

 

Pappa kunde bli helt, helt galen, dels så har han i sig själv ett temperament och så var det ju 

såklart också att gjorde ju sitt till också. Men han, det var ju både psykiskt och fysiskt. Han 

kallade mamma hemska saker rakt framför oss och han slog mamma rakt framför oss, kastade 

saker runt omkring sig och slogs med tillhyggen och så. Var vi i vägen... som jag minns det, höll 

vi oss borta så klarade vi oss från våldet, men var man synlig för honom så gav han sig ju på oss 

också. 

 

Emma 

Kvinna i yngre medelåldern, bor med sitt barn i skyddat boende. Pappan utsatte mamman för 

fysiskt våld. Mot Emma började det fysiska våldet i tioårsåldern. Hon beskriver våldet mot 

mamman som hemskt: ”min pappa var otroligt våldsam mot min mamma. Jag bad henne 

alltid lämna honom, men det gjorde hon inte. Hon vågade inte… det var ren panik”. Våldet 

pågick tills Emma flyttade hemifrån, då pappan lämnade mamman. 

 

4.8 Transkribering, kodning och analys 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av kodning av det transkriberade materialet. Då vi 

utgått från en fenomenologisk ansats kommer detta tankesätt även lysa igenom kodningen. 

Det finns flera olika sätt att arbeta med materialet fenomenologiskt.  

Typiska karakteristika kan sägas vara öppenhet och flexibilitet samt att det är deltagarens 

upplevelser som är i fokus (Smith et al. 2009, s.79-80). Vi har tillsammans tagit del av det 
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transkriberade materialet i en cyklisk process där vi gått igenom materialet flera gånger och 

försökt göra oss medvetna om våra egna tankar och känslor. Det är viktigt att närma sig 

fenomenet med ett öppet sinne och att vara medveten om sin förförståelse (Smith et al. 2009, 

s.222-224, Dahlberg et al, 2008, s.96-97).  Initialt transkriberades det empiriska materialet 

ordagrant men vi har tagit oss friheten att göra små modifieringar då vi citerat för att göra det 

mer läsvänligt. Vi har inte velat omstrukturera i texten eller ändra innehållet så 

modifieringarna rör sig endast om att vi tagit bort läten som ”ehum”, upprepningar och 

punkter för pauser. Texten reducerades genom att göra kortare sammanfattningar, vilka sedan 

färgkodades. Vi valde att arbeta i ett Worddokument där vi använde oss av överstrykning i 

olika färger samt olika textfärger för att skilja koderna åt. Oftast kodade vi hela meningar och 

ibland även hela stycken för att fånga fenomenet på bästa sätt. Vid vissa tillfällen kodades 

samma ord med flera koder. Efter att flera gånger läst igenom det kodade materialet iterativt 

och justerat koderna gick vi vidare till tematiseringen; presentationen av data där 

huvudmönster struktureras upp.  

  

I tematisk analys kan man använda sig av liknelsen av spiralen i tolkandet av textmaterialet, 

då analysen i form av kodning, tematisering och summering går runt samtidigt som den 

arbetar sig framåt mot ett resultat (Lindgren, 2014, s.32-33). I vår analysprocess har detta 

inneburit att vi hela tiden haft ett öppet förhållningssätt och gått tillbaka i materialets olika 

nivåer då nya upptäckter gjorts. I praktiken betyder detta att koder ändrades eller slogs ihop, 

tankemässiga kopplingar skrevs ner löpande och slutsatser reviderades. Kvale & Brinkmann 

(2014, s.318) menar att intervjuer alltid är tolkande och meningsskapande. Vi har varit 

medvetna om att vi varit subjektiva när vi rapporterar resultat från intervjuer; vår egen 

tolkning går inte att bortse ifrån.   

 

5 Teori  

I enlighet med den fenomenologiska traditionen har vi undersökt fenomenet induktivt och 

med öppet sinne. I detta avsnitt presenteras de teorier som vi valt efter att vi samlat in allt 

empiriskt material.  Det finns flera teorier vi skulle kunna ha valt, som Èmile Durkheims teori 

om socialiseringsprocessen och familjen som institution av Berger & Luckmann, men vi har 

utgått från vårt insamlade material och de mönster vi funnit. Respondenternas berättelser 

genomsyrades av känslan av skam och skuld. Skam över att inte ha en familj som lever upp 

till normativa förväntningar om hur en välfungerande familj bör fungera, och skuld för att 
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våldet pågick. Därför blev Erving Goffmans (2020) teori om stigma, vårt första val. Som 

komplettering till stigmateorin valde vi att använda oss Allan Wades (1997) teorier om 

respons och motstånd. Detta utifrån upptäckandet av att flertalet respondenter upplevde att 

utomstående visste om våldet men inte agerat för att stoppa det. Genom responsperspektivet 

får vi en större förståelse för hur respons påverkar samtliga parter. 

 

5.1 Stigma  

Goffman (2020, s.23), professor i antropologi och sociologi, menar att antikens greker 

skapade termen stigma för att benämna kroppsliga tecken avsedda att påvisa något ovanligt 

och ofördelaktigt i en persons moraliska status. Tecknen skars eller brändes in i kroppen. 

Personen blev straffad samtidigt som omgivningen blev upplysta att hen var en dålig 

människa och skulle undvikas. När Goffman (2020, s.23-25) skriver om stigma syftar han 

dock på ”fläckar” på den sociala identiteten, till exempel en egenskap som gör en människa 

olik, och sämre, andra människor. Termen stigma betecknar en egenskap som ses som djupt 

misskrediterande bland en viss typ av individer, men behöver inte ses som ett stigma bland en 

annan typ av individer. Goffman (2020, s.26-27) skiljer på tre sorters stigma: 

 

• Kroppsliga stigman 

• Karaktärsstigman 

• Gruppstigman 

 

De kan vara lätt urskiljbara, som exempelvis hudfärg eller kroppsstorlek, eller dolda, som 

exempelvis straffregister eller psykisk sjukdom. Goffman (2020, s.26) skiljer på en 

misskrediterad person där den stigmatiserande egenskapen är uppenbar för andra, eller en 

misskreditabel person där personen antar att omgivningen varken känner till stigmat eller 

omedelbart lägger märke till den. Problemet blir då att försöka undvika att stigmat blir känt, 

något som Goffman (2020, s.75) kallar passering. I de fall stigmat inte går att dölja måste den 

stigmatiserade lära sig att leva med sitt stigma och konfronteras med fördomar och 

diskriminering. Ett dolt stigma innebär att individen inte behöver konfronteras med det i 

vardagliga interaktioner men det kan finnas en stark rädsla att bli ”avslöjad” och de 

situationer där stigmat kommer andra till kännedom kan vara desto mer plågsamma 

(Goffman, 2020, s.26-27). 
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Den sociala miljön avgör vilken typ av människor vi kan förvänta oss att möta. När vi möter 

nya människor behövs det oftast bara en blick för att vi ska kunna kategorisera honom/henne 

och sluta oss till vissa egenskaper hos honom, hans/hennes ”sociala identitet”. Detta sker 

oftast omedvetet; vi blir medvetna om våra förväntningar först då personen bryter mot dem. 

Om personen visar sig ha någon mindre önskvärd egenskap reduceras han/hon i vårt 

medvetande till en fläckad, misskrediterad person. En sådan egenskap utgör ett stigma.  

En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer behöver dock inte stigmatisera en 

annan typ av individer. Egenskapen i sig behöver således varken vara bra eller dålig 

(Goffman, 2020, s.24-25). 

  

Goffman (2020. s.27) menar att vi tror att den som är behäftad med ett stigma inte är fullt 

mänsklig och att vi utifrån detta antagande utövar diskriminering gentemot honom. Den 

stigmatiserade känner ofta skam eftersom han/hon förstår att det är något vanhedrande med att 

ha den egenskapen, och därför kan personen visa upp en fasad av sig själv där denna egenskap 

saknas. I vissa fall kan han/hon försöka rätta till sitt stigma, exempelvis genom kirurgi eller 

terapi, men det medför sällan att personen förvärvar fullt normal status. Den stigmatiserade 

kan känna sig osäker på hur han/hon kommer att tas emot i sociala situationer och en oro över 

att inte veta vad andra innerst inne tycker om honom/henne, vilket kan leda till ensamhet och 

isolering (Goffman, 2020, s.30-32, 38-39). De personer som inte har ett medfött stigma utan 

blir stigmatiserad längre fram i livet har fått lära sig hur relationen mellan de stigmatiserade 

och de normala, som Goffman (2020, s.64) kallar dem, gestaltar sig. Dessa personer kan få 

särskilt svårt att bygga upp en ny identitet, vilket kan resultera i självförakt. 

  

De stigmatiserade kan söka tröst hos de egna och de upplysta. De egna är de individer som 

innehar samma stigma. Eftersom de har liknande erfarenheter vet de vad stigmat innebär, 

vilket kan underlätta för den stigmatiserade att våga öppna sig och berätta, med de egna kan 

de känna sig normala (Goffman, 2020, s.46-47). De upplysta är personer som inte innehar 

samma stigma men som har kännedom om de stigmatiserades speciella situation och är 

sympatiskt inställda till det. Det kan exempelvis vara hjälporganisationer. Med dessa personer 

behöver den stigmatiserade inte heller känna någon skam (Goffman, 2020, s.56-58). 
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5.2 Responsperspektivet 

Respons syftar till den sociala respons som andra, genom sina tolkningar av våldet svarar 

med. Det kan handla om svar från vänner och familj, socialarbetare, yrkesverksamma eller 

andra som är involverade i deras fall. Svaren kan bestå av ord, uttalade eller i skrift, beteenden 

vilka kan innefatta både konfronterande såväl som passivt agerande från alltifrån vanliga 

medborgare till myndigheter och lagstiftning (Hydén et al. 2016, s.1-4). Margareta Hydén et 

al. (2016, s.1-2) menar att de som ger social respons konstruerar gärningsman och 

offer genom sina svar (i ord och handling). Positiv social respons kan ge en enorm lättnad, på 

samma sätt kan negativ social respons öka lidandet. Vidare menar Hydén et al. (2016) att de 

som svarar kan påverka, eller misslyckas med att påverka de sociala och materiella 

förhållanden som offer och gärningsman står inför och därmed påverka huruvida våldet 

kommer fortgå eller upphöra. Flera forskare har intresserat sig för effekter hos barn som 

upplever vuxnas våld i nära relationer vilket Hydén et al. (2016) menar är förstående. Språket 

används brett för att mäta lidandet men alltför ofta missas reaktioner på våldet. Exempelvis 

svar som tystnad, tillbakadragande, ilska och förvirring är komplexa kommunikativa 

handlingar som återges mellan olika partners i en familj menar författarna. Dessa 

kommunikativa handlingar förmedlar ett budskap som också påverkar andras svar och som i 

sin tur påverkar dess sociala nätverk (Hydén et al. 2016, s.3-8). Samtal med andra avgör hur 

våldshandlingar förstås och vad som följer dem. Svar på våld kommuniceras inte alltid via 

språket utan förkroppsligas även och visas även som känslor. 

 

I publikationen Small Acts of Living: Everyday Resistance to Violence and Other Forms of 

Oppression (1997) beskriver Allan Wade ett tillvägagångssätt för terapi vilket baseras på 

iakttagelserna att människor som behandlas illa gör motstånd. Fokus i metoden ligger i att 

engagera personen att samtala om detaljerna och konsekvenserna av deras eget motstånd. 

Författaren menar att med hjälp av denna metod upplever sig personerna som starkare och 

mer kapabla att reagera effektivt då problem uppstår. Han har funnit tillvägagångssättet 

användbart för personer, inklusive barn, som utsatts för bland annat sexuella övergrepp, våld, 

olika former av förtryck och rasism. Metoden har även varit användbar som en del i arbetet 

för våldsamma män (Wade, 1997, s.23-24). Wade (1997, s.24-27) menar att det kan vara svårt 

att identifiera motstånd då det inte kommer med lika styrka från båda håll, vilket kan förstås 

genom uppfattningen att om personen inte kämpar fysiskt så ses det inte motstånd. Författaren 

menar att motstånd är varje mental- eller beteendemässighandling, där en person försöker 

avslöja, motstå, avvisa, stoppa, förhindra, sätta sig emot olika former av våld eller förtryck. 
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Likaså är varje försök att skapa eller föreställa sig ett annat bättre liv samt all ansträngning att 

återställa skadan också motstånd. Han fokuserar på hur de utsatta reagerar på våldet hellre än 

effekterna av våldet. 

 

 

6 Empirianalys och resultat  

I detta kapitel belyses de teman kopplat till våra frågeställningar som vi identifierat utifrån 

intervjuerna. Eftersom analysen bygger på vår tolkning av det empiriska materialet och 

således kan ha färgats av vår förförståelse, har vi valt att redovisa så öppet vi kan genom att 

använda oss av många citat. Därigenom kan läsaren följa med i tolkningsprocessen och själva 

avgöra om vi har gjort sannolika tolkningar.  

 

6.1 Resultat 

I vår frågeställning intresserar vi oss för huruvida det talades om våldet eller inte, om/hur 

respondenterna signalerade utåt att det inte stod rätt till hemma, samt vilken respons de 

bemöttes med. I den tematiska kunskapsöversikten fann vi att barn inte endast bevittnar våld 

utan upplever det med alla sina sinnen (Devaney, 2015, s.82-83). Barn som växer upp i hem 

där det förekommer våld får ofta långvariga emotionella problem. Leira (2002) betonar vikten 

av att tala om våldet och validera upplevelserna för att hitta strategier och hantera sin 

livssituation (Eriksson, 2012, s.208). En persons livslånga hälsobana etableras redan i 

barndomen och att förbättra barns hälsa i slutändan förbättrar hälsan för vuxenvårdens 

patienter (Bair-Merritt, 2013, s.1674). Vi hade en förförståelse för att det inte talas öppet om 

våld i nära relationer. Vi har under arbetets gång gjort oss uppmärksamma på hur våra egna 

tankar och förförståelse kan färga vår tolkning, och samtalat kring detta för att minimera 

risken av dess inflytande i analysen. I resultatet presenteras det som framkommit av 

intervjuerna och de tolkningar och paralleller vi dragit till stigmateorin och 

responsperspektivet.  

 

Resultatet är uppdelat i tre underrubriker: 

 

• Talades det om våldet? Här redovisas om respondenterna talade om våldet inom 

familjen eller med vänner.  
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• Hur kommunicerades våldet icke-verbalt? Här redovisas om respondenterna har 

signalerat utåt att det inte står rätt till hemma.       

• Utomståendes stöd alternativt brist på stöd. Här redovisas om respondenterna har fått 

stöd och hjälp av någon myndighet eller av hälso- och sjukvården.  

 

6.1.1 Talades det om våldet? 

Fenomenet stigma handlar, enligt Goffman (2020, s.8-9, 24), om fläckar på den sociala 

identiteten; en egenskap som ses som djupt misskrediterande och medför att den 

stigmatiserade inte lever upp till samhällets normer och ses som olik och sämre än andra 

människor. Som vi tidigare nämnt skiljer Goffman (2020, s.7) på tre sorters stigma, varav 

kroppsliga stigman och karaktärsstigman är av intresse för analys av vår studie. Stigma 

handlar om samhällets identitetsvärden; de normativa förväntningar på och föreställningar om 

hur individer bör vara, uppträda, se ut, göra, tycka och liknande. En familj där det 

förekommer våld bryter mot våra normativa förväntningar om hur en familj ska fungera och 

hur familjemedlemmar ska behandla varandra. Familjer där det förekommer våld kan därmed 

sägas ha avsaknad av socialt erkännande enligt stigmateorin. Våld i hemmet kan ses som ett 

stigma som kan vara både synligt och dolt. En misskreditabel person, vilket betyder att 

stigmat inte är uppenbart och personen antar att omgivningen inte känner till det, kan ändå 

känna djup skam över att avvika och rädsla att det avvikande ska avslöjas. Flera respondenter 

i vår studie vittnar om detta. Maria, vars pappa utsatte mamman för fysiskt våld säger till 

exempel: ”jag skämdes väldigt mycket att vi hade den där situationen”.  

 

Det är inte heller ovanligt att samhället anser att det är den stigmatiserade som själv bär 

skulden för stigmat (Engdahl & Larsson, 2006, s. 112). Sju av respondenterna bekräftar att de 

tog på sig skuld och ansåg att våldet var deras eget fel. Anders säger: ”Jag var ju så hårt 

nedtryckt, någonstans kände jag nog att det här är fel, men att jag har ju mig själv att skylla”. 

Det är inte heller ovanligt att utsatta, på grund av skam, försöker visa upp en yta där allt är 

bra. Genom att inte prata om våldet och undvika att ta hem vänner kan våldet hållas bakom en 

fasad av en välfungerande familj och våldet blir ännu mer svårupptäckt. Sandra säger: “vi 

hade ett stort hus, en stor husbil och andra kapitalprodukter, allt för att det skulle se fint ut 

utåt.” Ida: “...men jag tror att de trivdes med att man visade en god front utåt, och de tyckte 

väl att de förtjänade också i och med att de aldrig hade gjort någonting fel någonsin”. Emma 

berättar att föräldrarna hade egna bolag och hus och att det var viktigt att det såg bra ut utåt: 

“men så var det ju inte bakom väggarna utan då var det ju helt annorlunda, de var väldigt 
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stränga…”. Karin, vars mamma utsatte henne för psykiskt våld berättar: “...prata om det utåt 

gjorde man ju inte, det var ju fult, det är ju liksom, det ska ju se fint ut utåt, allt ska ju se bra 

ut utåt liksom”. När hon ändå berättade för släkt samt skolkuratorn vad hon utsattes för 

svarade mamman att det aldrig hänt, att Karin hittat på: ”ett tag tror man ju att man hittar på, 

alltså det blir ju så att man misstror ju sig själv till slut för man tänker ‘då måste det ju vara 

så’.” I vår studie har vi funnit en mängd olika responser från såväl familjemedlemmar och 

släkt som från grannar, skola och myndigheter. Dessa responser sänder signaler till barnet 

som kan bidra till bättre mående alternativt öka lidandet (Hydén et al. 2016. s.1-2). Med 

responsperspektivet förstås den sociala respons som andra, genom sina tolkningar av våldet 

svarar med. Det finns en social handling i varje social kontext samt i svar från olika aktörer. 

Dessa svar kan bestå av ord, uttalade eller i skrift, eller beteenden vilka kan innefatta både 

konfronterande såväl som passivt agerande (Hydén et al. 2016, s.1-4). I detta fall fick 

responsen från Karins mamma henne att ifrågasätta sig själv, vilket ledde till negativa 

effekter.”… jag kan ju inte lita på någon”. I Idas familj uttrycktes det explicit att de inte fick 

prata om problem inom familjen med utomstående. Hennes mamma kontrollerade detta: ”hon 

kunde storma in och säga ’så får man inte, man ska inte dela med sig av sånt’.” Ida upplever 

på liknande sätt hur hennes mamma beskyllde henne för att ljuga och hitta på: ”…’håller du 

på och ljuger om oss för andra?’ men jag ville bara berätta för min omgivning vad jag var 

med om. Man skulle inte prata om det, alls. Det var väldigt hemligt.” Detta kan vara en faktor 

till att de utsatta avstår från att berätta för ytterligare personer om våldet. Det är även vanligt 

att av lojalitet välja att inte prata om våldet med utomstående. Även i vuxen ålder vill inte 

Clara berätta så mycket om det hennes mamma utsatte henne för, för sin sambo: ”jag skulle 

på ett sätt vilja kunna prata med min sambo om det som hände men vill inte måla upp fel bild 

av mamma, för hon är ju ändå ganska snäll kan jag tycka”. Även Anders säger: 

  

Jag tror att alla barn känner lojalitet för sin familj och vill skydda den. Det märkte jag 

tidigare i något tillfälle med vänner. Jag tänkte då att barn skyddar sina föräldrar som 

föräldrar bör skydda sina barn. Jag pratade inte med någon, det fanns ingen att prata 

med [...] Jag visste inte ens att man kunde prata om det. 

  

Emmas pappa reagerar med förnekelse när Emma konfronterar honom om det våld han riktat 

mot både henne och hennes mamma: ”min pappa förnekar allt, det har absolut inte hänt, jag 

måste minnas helt fel. Men han förnekar ju även våldet mot min mamma.” Att inte vilja 

identifiera sig med stigmat och erkänna sig vara en förälder/omsorgsperson som utsätter sin 
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partner och/eller sina barn för våld skulle kunna vara en förklaring till att flera av 

respondenterna blivit beskyllda för att ljuga när de konfronterat personen som är orsaken till 

stigmat enligt vår tolkning.  

 

Utöver förnekelse beskriver flera av respondenternas respons i form av försvar av förövare. 

Karin försöker engagera styvpappan att prata med mamman: “...han ursäktade alltid henne 

med att mamma är arbetslös just nu, hon mår inte bra [...] det var aldrig någon som `det här 

är inte okej, att göra såhär`...” Sandra menar att gudföräldrarna var de enda som pratade om 

våldet men inte om hur hon mådde: “... men det var ju synd om pappa som var missbrukare, 

de frågade inte hur jag mådde i det men de kunde åtminstone prata om det”.  

 

Hydén et al. (2016, s.1-2) menar att de som svarar kan påverka, eller misslyckas med att 

påverka de sociala förhållanden som offer och gärningsman står inför och därmed påverka 

huruvida våldet kommer fortgå eller upphöra. Maria berättar att hennes farmor kände till 

våldet men valde att inte agera: “jag sa ‘kom och hjälp oss snälla! Pappa slår mamma!’ Och 

hon bara nej, det där blandar jag mig inte i mellan make och fru. Och det kändes helt 

hopplöst hela grejen.” Maria tror att en förändring hade varit möjlig om hon hade fått en 

annan respons från sin farmor: “... min pappa skulle lyssna på henne för han brukade lyssna 

på henne. Hon kunde ha stoppat det i denna stund men hon valde att inte göra det.” Maria 

berättar att personer runt omkring visste: “det var många ur släkten som bodde runt omkring, 

så jag tror det var mycket den tanken, att det var ‘make och fru- bråk. Vi blandar oss inte i’.” 

Att vara passiv inför våldet är även det en respons som påverkar huruvida våldet kan fortgå 

eller upphöra (Hydén et al. 2016, s.1-4). Claras pappan visste om våldet i hemmet men det 

talades aldrig om det i syfte att få en förändring. Våldet var normaliserat. Hon kunde berätta: 

“mamma slog mig idag och han svarade bara; -jaha”. Det sätt pappan reagerade på tolkar vi 

som att pappan inte såg våldet som något som behövde stoppas då reaktionen endast bekräftar 

att han hört vad dottern sagt men inte agerade på det. Respons handlar inte endast om svar i 

ord utan även i handling (Hydén et al. 2016 s.1-4). Eva berättar om våldet mamman utsätter 

henne för, i ett brev till sin pappa: ”’Kom och rädda mig’ skrev jag och det var då han 

engagerade sin syster och svåger att blanda sig i”. Eva berättar att de inte kunde rädda henne, 

men de stunder som pappans syster skapade för henne, när hon fick komma bort från hemmet 

samt att någon åtminstone kände till våldet, upplevdes lindrande. Vänner till Emmas familj 

var ett stöd dit hon fick komma och vara: ”de skvallrade inte om jag gjort något dumt.” 

Föräldrarna i hemmet visste om våldet och agerade genom att ge henne en tillflyktsplats, de 
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ordnade även ett eget rum till Emma där. Vännens föräldrar frågade Emma hur hon mådde 

och hur hon hade det hemma. ”...men jag ljög ju alltid och sa att allt var bra men jag tror att 

hon såg igenom det och att det var därför hon ville hjälpa till”. Emma försökte inte 

kommunicera till utomstående om våldet ”för att jag har bilden av att personer visste om att 

det var våld i vår familj” 

 

I vår studie har vi funnit att våldet som respondenterna upplevde inte skedde i ett socialt 

vakuum. Det har funnits någon eller några personer som haft vetskap om det. Endast två av 

elva respondenter uppger att ingen utanför den allra närmaste familjen kände till våldet. I åtta 

fall av elva visste släkt om våldet. En av respondenterna, där ingen i släkten visste, kontaktade 

själv BUP för stöd. Fem av elva respondenter berättar att de tror eller vet att även grannar 

visste om våldet. De respondenter som uppgett att grannar visste, levde alla utom en i ett hem 

där det förekom grövre våld mot mamman. När våldet är uppenbart för utomstående kallar 

Goffman (2020, s.75) de stigmatiserade för misskrediterade. I Goffmans (2020) original-

version från 1963 syftar han främst på personer som har iögonfallande kroppsliga avvikelser, 

som exempelvis ett amputerat ben. När det gäller våld i hemmet kan det vara återkommande 

polisbilar utanför huset, högljudda bråk eller blåmärken. Aisha berättar att folk runt omkring 

visste om våldet, både grannar och föräldrar till hennes och syskonens kompisar. Aisha 

beskriver att styvpappan även slog mamman då kompisar var där: ”ibland kom barn och 

knackade på mitt under en session”. Johanna berättar att det var väldigt många som visste om 

våldet som mamman utsattes för och vad barnen tvingades uppleva. Styvpappan var känd hos 

polisen och syskonen brukade springa hem till kompisar mitt i nätterna för att ta skydd:  

”… det är många som meddelat socialen på den tiden…”. Eva upplevde inte att någon 

agerade men tror att grannar visste: ”men än idag förstår jag inte varför ingen gjorde en 

socialtjänstanmälan. För även grannar borde ha hört och sett saker och ting som inte var 

okej”. 

  

Som vuxen har Eva haft stort stöd av sin syster: ”... som vuxna har vi ändå varit ett stöd för 

varandra i att förstå att vi inte är galna utan att det bara var en väldigt galen familj vi 

kommer ifrån.” Även Johanna beskriver syskonen som det största stödet: ”vi sa alltid att ’han 

ska inte få vinna över oss’. Och det har vi hållit.” Sandra beskriver sina morföräldrar som sin 

absoluta trygghet: ”de bästa dagarna var jag inte ens hemma, då var jag hos mormor och 

morfar. De ställde alltid upp.” Sandra berättar att hon kunde ringa dem när det var som mest 

kaos:  
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När det var som mest kaos så ringde jag ju till min mormor och morfar, men det kom ju 

mina föräldrar på, eller framför allt min pappa, när jag smög iväg till den väggfasta 

telefonen, och kom och la på. Men mormor och morfar lärde sig rätt snabbt att om det 

kom fram en signal, två signaler, så visste de att det var jag, och då kom ju de alltid, 

oavsett vilken tid på dygnet det än var så kom de, alltid när jag ringde. 

  

Här responderar morföräldrarna genom handling vilket leder till lindring för respondenten. 

Morföräldrarna var ett socialt stöd och beskrivs som hennes räddning: ”…men de var ju tror 

jag skillnaden mellan att vi kunde bryta cirkeln på något vis och inte gå i samma, och inte få 

egen problematik”. Trots detta upplevde Sandra att hon inte kunde tala med dem om våldet.  

”Nej det kunde man inte göra, det var även för dem elefanten i rummet”. Sandras mamma 

hade dessutom sagt att hon inte fick tala med morföräldrarna om det eftersom de då de skulle 

må dåligt över att få veta: ”…det här var ju de människor jag älskade mest på hela jorden, 

jag ville ju definitivt inte göra dem illa.” Den respons som mamman gav genom att 

skuldbelägga Sandra ifall hon talade om våldet bidrog troligen till att tystnad upprätthölls. 

Sandra berättar att grannar visste om våldet samt hennes gudföräldrar: “Det var också hem till 

mina gudföräldrar som vi fick springa på nätterna när det var kaos hemma. Det var dit vi 

kunde gå för att få skydd.” Hon beskriver att det hände mycket runt deras hus, ibland var 

fönster sönderslagna och polisen var där vid flera tillfällen. Sandra menar att människor 

förstod att det inte var bra i hemmet. 

 

Även rädsla har visats som en orsak till att inte berätta om våldet. Aisha menar att hon inte 

kunde gå till polisen på grund av rädsla att styvpappan skulle döda mamman och kanske dem 

alla. Hon visste inte var hon kunde vända sig för att få hjälp. En gång försökte hon fly: “jag 

hade bestämt mig att jag skulle berätta […] jag ville att någon skulle stoppa våldet.”  Hon 

sprang ut ur huset och planerade att söka skydd hos ett par grannar. Styvpappan hann ifatt 

henne och bestraffade då mamman för att Aisha försökte fly: “jag kände det var mitt fel att 

hon blev misshandlad.” 

 

6.1.2 Hur kommunicerades våldet icke-verbalt? 

Goffman (2020, s.46-48) skriver att stigmatiserade kan söka stöd hos andra grupper av 

människor, som ställer sig sympatiska gentemot honom/henne. Den första gruppen är ”de 

egna”; de människor som befinner sig i samma situation. De vet av egen erfarenhet hur det är 

att ha ett stigma och där kan den stigmatiserade slappna av och kunna vara sig själv.  
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Det är vanligt att barn som växer upp i ett hem där det förekommer våld agerar utåtagerande 

och hamnar i dåligt sällskap som tonåringar, som även de har ”trassliga hemförhållanden” 

även om det kan ha varit på grund av andra orsaker. Fyra av respondenterna berättar att de 

skolkade mycket. Tre stycken berättar att de också slogs och var utåtagerande. En av dem är 

Eva som säger: ”… och då blev jag ju inte den snälla ungen, kan man väl säga. Utan det är ju 

en katten på råttan, råttan på repet. Så är det...”. Hon anser att det bästa tecknet på att det är 

problem i hemmet är ett utåtagerat barn: ”jag var kriminell, jag var, alltså jag hade jävla 

mycket beteendestörning och det är också tecken”. Hydén et al. (2016, s.3-8) menar att ilska 

och förvirring, tillbakadragande och tystnad är komplexa kommunikativa handlingar som 

återges mellan olika partners i en familj. Dessa handlingar förmedlar också ett budskap som 

också påverkar andras respons och dess sociala nätverk. Att vara utåtagerande kan i det här 

fallet signalera att något inte är bra, en reaktion på våldet som Eva utsätts för. Det sätt vilket 

Eva använde för att signalera att det inte var bra hemma, ledde till att lärare kontaktade 

föräldern för Evas utåtagerande. Responsen talade om att Evas beteende är problematiskt men 

missade att hon kommunicerade ett annat problem. Hydén et al. (2016, s.3-8) menar att 

respons på våld inte alltid kommuniceras via språket utan även förkroppsligas och visas som 

känslor, vilket i det här fallet kan vara ilska. Wade (1997, s.24-27) fokuserar på hur de utsatta 

reagerar på våldet hellre än effekterna av våldet. “Om de ringde från skolan och sa att jag 

hade slagit någon på käften så det var ju ingen som sa att det var fel hemma. Nej. Det blir 

fel.”  Samtal med andra avgör hur våldshandlingar förstås och vad som följer dem (Hydén et 

al. s.3-8). Då det inte samtalades om att handlingen var fel kan detta ha främjat det 

utåtagerande beteendet, likaså kommunicerades våld som ett sätt att agera hemma vilket kan 

påverkat Evas agerande i skolan. Som Eva uttrycker det: “man gör som man blir gjord.” 

  

Det är inte heller ovanligt med motsatt beteende hos barn och tonåringar som växer upp i hem 

där det förekommer våld, dvs. att bli extra ansvarsfulla och högpresterande. Goffman (2020, 

s.33) menar att detta kan sägas vara ett försök att rätta till stigmat. I en familj där de vuxna 

inte ser till barnens behov kan barnen känna sig tvungna att bli extra skötsamma för att 

familjen utåt ska upplevas som fungerande. Johanna berättar: “... men ibland fick vi ingen mat 

och då lärde man sig att ta en macka eller äta sockerkakssmet. Man lärde sig laga lite själv.” 

Karin säger att eftersom hon inte fick något stöd hemifrån när det gällde skolarbetet behövde 

hon nyttja skolans alla stödresurser i form av läxhjälp. Ida såg till att hennes lillasyster åt och 

gjorde sina läxor. Sandra berättar att hon uppfattades som stark och självständig av både skola 

och familj “...som att jag inte behövde mamma. Det är så långt ifrån sanningen man kan 
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komma. Jag har nog gärna satt upp den fasaden i något slags överlevnadsmode.” Varje 

försök att skapa eller föreställa sig ett bättre liv eller återställa skadan är enligt Wade (1997, 

s.24-27) ett sätt att göra motstånd, att svara på de missförhållanden som möter en. I Idas 

familj svarade hon på våldet genom att anpassa sig för att våldet skulle upphöra, ”ja, alltså 

jag försökte ju vara lugn och tyst och ja… försökte hitta ett sätt, försökte vara på ett sätt så att 

de inte blev arga på mig, men det gick ju inte”. Hydén et al. (2016, s.3-8) menar att reaktioner 

på våldet också är en respons. Den som utsätts för våld responderar på svar från andra och gör 

motstånd till våldet. Varje mental- eller beteendemässig handling, där en person försöker 

avslöja, motstå, avvisa, stoppa, förhindra eller sätta sig emot olika former av våld eller 

förtryck kan ses som motstånd (Wade, 1997, s.24-27). Likaså är varje försök att skapa eller 

föreställa sig ett annat bättre liv samt all ansträngning att återställa skadan också motstånd.   

  

Karin accepterade inte den situation hon var i utan gjorde motstånd genom att drömma om en 

annan vardag då hon själv inte hade makt att ta sig ur den hon var i: “ja, alltså man drömde ju 

typ att man skulle bo någon annanstans och så där. Men … ja, det gjorde man, men det blev 

aldrig så.” Hon fortsatte göra motstånd och sökte en förändring genom att tala med föräldrar 

och skolsköterskan om det hon utsattes för. Till slut lyckades hon skapa sig en viss distans då 

hon engagerade sin systers man att hjälpa henne: “jag pratade med min storasyster och 

hennes dåvarande man och de skaffade en lägenhet till mig.” Hela barndomen tills hon 

flyttade gjorde alltså Karin motstånd mot våldet, enligt responsperspektivet. Wade (1997, 

s.24-27) menar att det kan vara svårt att identifiera motstånd då det inte kommer med lika 

styrka från båda håll, vilket kan förstås genom uppfattningen att om personen inte kämpar 

fysiskt så ses det inte motstånd. Marcus undvek sin pappa genom att hålla sig hemifrån: “man 

stängde ju in sig, man pratade inte med någon, man, det är ju inte så att man pratade med 

kompisar heller, det var ingenting alls, man slöt sig. Och så slöt man sig från familjen 

också.”  Respons som tystnad och tillbakadragande är även det komplexa kommunikativa 

handlingar som förmedlar ett budskap (Hydén et al. 2016, s.3-8).  

 

6.1.3 Utomståendes stöd alternativt brist på stöd  

Den första gruppen som stigmatiserade kan söka tröst och stöd hos är som tidigare nämnts ”de 

egna”. Den andra gruppen kallar Goffman (2020, s.56-57) för ”de upplysta”. Det avser de 

personer som inte innehar något stigma men som har kunskap om det specifika stigmat, är väl 

förtrogen med den stigmatiserade individens hemliga liv och är sympatiskt inställda till det. 

De stigmatiserade behöver inte känna skam i kontakten med de upplysta. När det gäller våld i 
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hemmet kan de upplysta exempelvis bestå av personer som är engagerade inom kvinnojouren 

eller har ett jobb inom socialtjänsten (Goffman, 2020, s.57-59). I intervjumaterialet framkom 

att endast två kvinnor aktivt sökt hjälp från skola eller myndighet. Båda berättar att det dock 

inte blev någon förändring efteråt. Karin säger: “nej, det var bara, man gick dit och pratade 

[...]. Men det var inget som hände då i alla fall. Eller det är inget som har hänt.”  

 

Ida menar att hon dolde sitt mående väldigt väl i skolan så att det inte upptäcktes. Hon 

kontaktade själv BUP men upplever inte att hon fick någon hjälp. BUP responderade med att 

ringa hem till Idas pappa och berätta vad hon sagt, vilket medförde att Ida kände att de svikit 

det hon anförtrott dem. Hon upplevde själv att utöver det så sa de ingenting, gjorde ingenting 

och ifrågasatte ingenting. På grund av det tog det lång tid innan hon själv kontaktade 

psykiatrin i vuxen ålder. Hon hade en känsla av att: “det inte gick att prata med vuxna.” Som 

barn bad Ida föräldrarna om att prata med en psykolog men blev nekad: “jag tjatade att få gå 

till psykolog som barn, men jag tror att de inte ville det för att då skulle jag ju säkert berätta 

saker.” Med denna respons från föräldrarna bekräftas att problem inte ska talas om. Eva 

begick ett självmordsförsök i tonåren, när hon inte såg någon annan utväg. Hon blev inlagd på 

barnpsykiatrin vilket hon idag kan se som sin räddning. Inläggningen resulterade att hon fick 

det stöd och den hjälp hon behövde och i förlängningen blev placerad hos en fosterfamilj: 

  

… hon tränade verkligen tillit och jag vet att jag, jag var nog inte riktigt rätt i huvudet alltså. 

Jag var duktig på att memorera kanske, men det här att tänka var ju något som var jättesvårt 

för hon pratade ju, jag minns det, väldigt mycket i början att hon pratade jättemycket med mig 

och ’hur tänker du’ och tänka hit och tänka dit och jag fattade inte vad hon menade. För jag 

visste inte, vad då vad är det att tänka? Utan jag hade ju bara jobbat liksom på impuls och sen 

när jag förstod att jag kunde få prata för mig själv och att det också var att tänka. Hon lärde 

mig att tänka. 

  

Eva säger att hon även gått i terapi i vuxen ålder men att den bästa terapin var att komma till 

en annan familj. Flera respondenter vittnar om att det är först i vuxen ålder de självmant sökt 

hjälp av psykiatrin, då våldet i barndomen satt djupa känslomässiga spår och påverkat deras 

relationer och förmåga att känna tillit. Johanna drabbades av en tung depression när hon var 

25 år: ”jag började gråta och kunde inte sluta gråta och då började jag berätta för en på 

sjukhuset lite grejer om min barndom […] och då fick jag ju samtalskontakt och har pratat 

om det här jättemycket.” Detta har hjälpt henne mycket. Nu kan hon prata om sina upplevelser 
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utan att bli andfådd, rädd eller ledsen, vilket tidigare varit svårt. Det fysiska våldet som 

hennes styvpappa utsatte hennes mamma för var grovt och hon säger att styvpappan var känd 

av polisen i den stad där de bodde: ”det var ju väldigt mycket poliser hemma hos oss. Men på 

den tiden kunde man dra tillbaka anmälan, så det blev ju så hela tiden, att mamma drog 

tillbaka anmälan mot honom.” 

  

Clara kände att hon själv bar skulden för våldet och att hon förtjänade att bli slagen:  ”… jag 

har ju ändå haft känslor under hela min uppväxt att det varit mitt fel, liksom egentligen mer 

än bara när hon slog. Jag kände egentligen att allt var mitt fel när jag var liten.” Angående 

att hon själv blev slagen säger hon: ”jag har nog inte känt att det var så fel och har därför inte 

haft något behov av att berätta det.” Clara är den enda av våra respondenter som fått en direkt 

fråga om hur det var hemma. Hon blev deprimerad i tidiga tonår och gick till en kurator: ”då 

fick jag frågan om allt är bra hemma och svarade att allt är bra, jag tänkte nog inte på att jag 

blev slagen och för det mesta var det ju bra hemma…”. Att hon tyckte att hon förtjänade att 

bli slagen och att hennes mamma därmed handlade rätt tolkar vi som en förklaring till varför 

hon inte tänkte på att berätta om våldet för kuratorn. När hennes pappa dessutom 

responderade oengagerat kan det ha förstärkt Claras känsla att det inte var värt att ta upp 

våldet med kuratorn. Tre av respondenterna uppger att den våldsamme föräldern kan ha 

skrämt och hotat skolpersonal, vilket kan ha bidragit till att de inte gjorde en orosanmälan. 

Eva berättar att hennes mamma var väldigt auktoritär och skrämmande: “... och jag tror att 

hon helt enkelt skrämde skiten ur dem för de gjorde ju inte heller någon orosanmälan.” Även 

Emma menar att mentorn på skolan undvek att agera på grund av rädsla för pappan: “när min 

mentor hamnade i konflikt med min pappa då hotade min pappa min mentor till livet […] Jag 

minns bara min mentor var nervös för mina föräldrar, var rädd.”  

 

6.1.4 Sammanfattning av resultat 

Ur intervjumaterialet framkom att endast två av elva berättade om våldet för någon 

utomstående när de var barn. Karin pratade med skolsköterskan och Ida kontaktade BUP. 

Ingen av dem upplevde att de blev tagna på allvar eller att det blev någon förändring efter 

kontakten. Fem respondenter uppger att de vid åtminstone något tillfälle pratat om våldet med 

någon vuxen inom familjen. Nio av elva respondenter säger att någon/några utanför den 

närmaste familjen kände till våldet. Vi har funnit olika anledningar som respondenterna 

beskrivit bidragit till att inte prata om våldet med utomstående: skuld och skam, vuxnas 

förnekande av våldet, föräldrarnas kontroll över vilka de pratar med och vad de säger, rädsla 
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för att våldet ska förvärras, brist på tillit och stöd samt att det var lönlöst för att de upplevde 

att utomstående redan visste. Ytterligare en faktor var att respondenterna inte visste var de 

skulle kunna vända sig. 

  

Med hjälp av Goffmans teori om stigma har vi försökt förstå hur respondenterna påverkas att 

inte berätta om våldet i hemmet. Enligt stigmateorin kan familjer där det förekommer våld, 

sägas ha avsaknad av socialt erkännande. Familjerna når inte upp till de normativa 

förväntningar som finns i samhället om hur en familj bör fungera och hur familjemedlemmar 

bör behandla varandra. Att avvika från normen på ett negativt sätt medför ofta att de 

avvikande; de stigmatiserade, känner skam och skuld. Utifrån intervjuerna går att utläsa att 

flertalet skämdes över sin familjesituation som barn. Några av respondenterna uttryckte 

skammen explicit som exempelvis Maria, medan andra uttryckte den mer implicit när de 

berättade att de inte ville ta hem vänner. Med Goffmans (2020) begrepp ”misskrediterad” drar 

vi paralleller till de respondenter som vuxit upp i ett hem där våldet var uppenbart för 

utomstående. Det kan gälla de fall där det ofta var polisbilar utanför huset, där förövaren var 

ökänd och känd av polisen och där våldet kan ha skett offentligt. För andra respondenter var 

det ett misskreditabelt stigma, dvs. där våldet inte var direkt uppenbart för utomstående och 

där det fanns en rädsla att stigmat skulle avslöjas, då det skulle medföra skamkänslor. För att 

ett misskreditabelt stigma ska fortsätta att hållas hemligt, berättar flera respondenter om hur 

familjen satte upp en fasad för att passera som normala.    

  

Sju av elva respondenter upplevde skuldkänslor; de kände att det var deras eget fel att de 

själva eller den andra föräldern utsattes för våld, vilket kan ha bidragit till att inte vilja tala om 

våldet. Tre av elva beskriver hur föräldern förnekade våldet och respondenterna blev 

beskyllda för att ljuga. Där skulle beteendet kunna förstås utifrån en ovilja från föräldrarna att 

identifiera sig med stigmat och erkänna sig vara en förälder/omsorgsperson som utsätter sin 

partner och/eller sina barn för våld. Det kan också förklara föräldrarnas försök att sätta upp en 

fasad där allt ser bra ut. Respondenterna som utsattes för detta förklarar att de började tvivla 

på sig själva och ifrågasätta sanningshalten i anklagelserna. I två fall beskrivs en 

tystnadskultur som respondenterna kopplar till kultur. I det ena fallet beskriver respondenten 

att det skulle vara otänkbart för de grannar som tillhör denna kultur att anmäla våldet trots att 

det är uppenbart. I det fallet fann vi även en rädsla för familjemedlemmars liv om en anmälan 

skulle genomförts. I det andra fallet berättar respondenten att det nästan bara är deras släkt 

som bor i området och andra med samma traditionella syn att det är en angelägenhet mellan 
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man och fru. Respondenterna menar att det därför inte hade varit meningsfullt att berätta för 

grannar då de inte förväntade sig något stöd. De respondenter som haft ett socialt stöd har 

uppgett att det varit väldigt betydelsefullt oavsett om det har talats om våldet eller om våldet 

varit underförstått. Att ha någon att prata med i vuxen ålder om det inträffade och få sina 

upplevelser validerade ses även det som väldigt betydelsefullt.        

  

Med responsperspektivet förstås den sociala respons, genom sina tolkningar av våldet svarar 

med. Vi har funnit en mängd olika responser (ord, uttalade eller i skrift, beteenden, handlingar 

och känslor) från såväl familjemedlemmar och släkt som från grannar, skola och myndigheter. 

Hydén et al. (2016, s.1-8) menar att de som svarar kan påverka, eller misslyckas med att 

påverka de sociala förhållanden som offer och gärningsman står inför och därmed påverka 

huruvida våldet kommer fortgå eller upphöra. Att vara passiv inför våldet, som exempelvis 

Claras pappa, är även det en respons, som i hennes fall kan ha påverkat att hon inte berättade 

om våldet för någon mer. Wade (1997, s.24) fokuserar på hur de utsatta reagerar på våldet. 

När barn är inblandade kan inte motståndet komma med lika styrka vilket kan uppfattas som 

att det inte ses som motstånd när inte personen kämpar tillbaka fysiskt. Han menar att varje 

försök att skapa eller föreställa sig ett bättre liv eller återställa skadan är ett sätt att göra 

motstånd, att svara på missförhållanden. Varje mental- eller beteendemässig handling, där en 

person försöker avslöja, motstå, avvisa, stoppa, förhindra eller sätta sig emot olika former av 

våld eller förtryck också kan ses som motstånd (Wade, 1997, s.24-27). Respondenterna 

upplevde att dåligt mående signalerades utåt men det var sällan de mottog någon respons som 

ledde till en förändring av situationen. Många möttes av tystnad och flera kände sig svikna då 

de förstod att människor visste men inte agerade. 

 

6.2 Diskussion 

En stor del av den forskning vi fann i tidigare forskning behandlar föräldrar och experters 

barnperspektiv, medan färre studier utgår från barns egna perspektiv. Att tala om och 

signalera våldet samt den respons barnet möts av har vi inte funnit i tidigare forskning, vilket 

vi tolkar som att det råder en kunskapslucka inom forskningsområdet. I den tematiska 

kunskapsöversikten fann vi att barn inte endast bevittnar våld utan upplever det med alla sina 

sinnen (Devaney, 2015, s.82-83). Barn som växer upp i hem där det förekommer våld får ofta 

långvariga emotionella problem. Leira (2002) betonar vikten av att tala om våldet och 

validera upplevelserna för att hitta strategier och hantera sin livssituation (Eriksson, 2012, 
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s.208). En persons livslånga hälsobana etableras redan i barndomen och att förbättra barns 

hälsa i slutändan förbättrar hälsan för vuxenvårdens patienter (Bair-Merritt, 2013, s.1674). 

  

Vi har med denna studie tagit vara på en del av det värdefulla innehållet i vittnesmålen från 

personer som vuxit upp i hem där det förekommit våld. Resultaten av denna studie visar att 

våldet i de flesta fall är upptäckt av någon trots att respondenterna i de flesta fall inte talat om 

våldet som barn. Flera respondenter upplever själva att de signalerat att något inte är bra 

hemma och de flesta menar att den respons de möts av när de talat om eller signalerat våldet 

inte lett till någon hjälp. Viss respons har visat sig vara betydelsefull trots att det inte lett till 

att våldet upphört. Exempel på detta är mor och farföräldrar samt släkt och vänner till familj 

som visat kärlek och omsorg eller erbjudit en säker plats att vara på ibland. Likaså uppges 

syskon som ett stöd som barnet många gånger delar upplevelserna om våldet med, en tyst 

samförståelse utan ord. Utifrån våra frågeställningar har vi analyserat materialet. Med hjälp av 

Goffmans teori (2020) om stigma samt responsmodellen framtagen av Allan Wade (1997) 

med kollegor har vi sökt förståelse för hur barnen upplever att det talats eller inte talats om 

våldet samt vilken respons de får. Frågeställningarna som är grunden för studien har varit: 

  

• Försökte respondenterna berätta om våldet för utomstående, och vad fick de för 

eventuell respons? 

• Upplever respondenterna att de signalerat utåt att det inte stod rätt till hemma, och i så 

fall hur?  

 

6.2.1 Försökte respondenterna berätta om våldet för utomstående, och vad fick de för 

eventuell respons? 

Vår studie visade att flera av respondenterna inte talade om våldet, men i de flesta fall visste 

ändå någon inom familj eller släkt om det. Omfattande studier från Irland visar att 33 % av de 

som utsatts för allvarlig misshandel aldrig berättat om det för någon. Devaney (2015, s.81) 

menar att endast 29 procent av kvinnor och endast fem procent av män som utsätts för våld i 

nära relation rapporterar det till polisen. Han poängterar också att problemet sannolikt är 

mycket högre. Ett par respondenter i vår studie försökte tala om våldet men fick respons som 

signalerade att det inte ska talas om. Respondenterna har upplevt respons där föräldrar 

uttryckligen sagt att det inte ska tala om familjens situation eller kontrollerat och hindrat 

respondenterna från att tala. Vi fann även att de flesta inte sökte hjälp hos myndigheter. 

Endast en respondents mamma polisanmälde våldet hon själv samt hennes barn utsattes för, 
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medan två respondenter sökte hjälp via skolsköterska och barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). Respondenten fick en positiv respons från polisen då de skyddade familjen från 

styvfaderns våld medan de två andra inte upplevde att de blev hjälpta. Tidigare forskning har 

funnit att skäl till att inte anmäla kan vara att det är en privat familjeangelägenhet eller att 

övergreppet inte var värt att anmäla. Det kunde också vara att den våldsutsatta inte trodde att 

polisen skulle kunna hjälpa (Devaney. 2015 s.79-81). Samtliga skäl bekräftas i vår studie.  

 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i sin rapport från 2019 listat tystnadsmekanismer som 

kan vara bidragande faktorer till att inte anmäla. Bland de mekanismer som motiverar 

tystnaden nämns bland annat skuld och skam, rädsla för hot och våld samt 

lojalitet/samhörighet med gärningspersonen. Även detta bekräftar respondenterna i vår studie 

genom beskrivningar av hur skuld och skam bidragit till att inte tala om våldet. Både på grund 

av rädsla att avslöja det dolda stigmat men också för att inte såra någon de älskar. En del av 

respondenterna har även beskrivit kontroll som föräldrarna utövat som bidragande till att inte 

berätta, rädsla för sitt eget eller andras liv i samband med att anmäla samt lojalitet till 

familjen. Utöver detta fann vi även att anledningar till att inte berätta om våldet kunde vara 

brist på socialt stöd eller brist på tillit till vuxna, att de inte visste hur de skulle gå tillväga 

samt en bild av att andra redan visste om våldet. 

 

Tidigare forskning tar upp olika riskfaktorer och skyddsfaktorer och tyder bland annat på att 

våld i hemmet är vanligare i familjer där det finns lite eller inget socialt stöd från samhället, 

släktingar och vänner. Övriga riskfaktorer kan vara frånvarande fäder, psykiskt sjuka 

föräldrar, missbruksproblem, lågutbildade föräldrar eller dåliga anställningsutsikter (Collins, 

2003, s.24, Overstreet et al. 2013, 109). Flera av våra respondenter anger socialt stöd hos 

familj eller släkt som skyddande. Det har främst talats om mor- och farföräldrar samt syskon 

och vänner till familjen som upplevts skyddande. De har inte beskrivits som ett stöd att tala 

med då det inte varit möjligt i flera fall men de har varit ett stöd som givit kärlek, trygghet, 

skydd eller bekräftelse. Eriksson (2012, s.208) hänvisar till Leiras (2002) diskussion om barns 

behov av att få sina upplevelser av våld validerade, där Leira menar att det finns ett kulturellt 

tabu att prata om våld i den privata sfären. Detta menar hon begränsar barns möjligheter att 

tolka sina erfarenheter. Validering av upplevelser av våld beskrivs som viktig för att hitta 

strategier och hantera sin livssituation. Gemensamt för våra respondenter är att det inte talades 

om våldet under den tid det pågick mer än enstaka försök, vilket flera beskrivit påverkat dem 

negativt. Då våldet har upphört berättar flera att de kunnat tala om våldet med nära eller 
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genom professionell hjälp vilket har validerat deras upplevelser och hjälpt dem gå vidare. 

Speciellt viktigt tycks validering vara i de fall föräldrarna förnekat våldet. Tre respondenter 

har inte bearbetat eller talat om våldet i vuxen ålder mer än ytligt med någon. Samtliga tre 

beskriver att de tror de hade varit bra att göra det. Flera av respondenterna hade dock berättat 

om våldet för någon. Utöver detta kommunicerade respondenterna att de inte mådde bra på 

andra sätt. 

 

6.2.2 Upplever respondenterna att de signalerat utåt att det inte stod rätt till hemma, 

och i så fall hur? 

Tidigare forskning har konstaterat att barn som växer upp med våld i hemmet är mer benägna 

att tillgripa våld i skolan eller i samhället, missbruka droger, begå sexuella övergrepp och 

självmordsförsök senare i livet (Warnick et al, 2019, s.408). Överlien och Hydén (2009, 

s.492) menar att det finns risk att våldet blir så pass normaliserat att det används som 

konfliktlösningsmetod i andra nära relationer utanför familjen. I vår studie uttrycker de flesta 

respondenter att de signalerat, medvetet eller omedvetet, att något inte var bra. Exempelvis 

berättas att de var utåtagerande samt stökiga i skolan, att de kom till skolan smutsiga och 

toviga, ibland med blåmärken. De signalerade genom märkliga beteenden som vuxna borde 

ifrågasatt, hög skolfrånvaro och plötsligt sänkta studieresultat. En respondent berättade även 

om missbruk och självmordsförsök. Mycket av det våra respondenter berättat bekräftar 

tidigare forskning, samtidigt som andra respondenter beskriver att de var de duktiga eleverna 

som anpassade sig och skötte sig bra. Hemma har de tagit mycket ansvar och upplevts som 

självständiga och duktiga. Devaney (2015, s.85) menar att det är viktigt att inse att enskilda 

barn kan reagera på olika sätt på det våld de utsätts för. Vissa barn kan externalisera sina 

känslor genom aggressivt eller antisocialt beteende, medan andra kan internalisera beteenden 

och resultera i högre nivåer av depression, ångest och traumasymtom.  Även dessa symtom 

beskrivs av flera respondenter vi intervjuat. Likaså uppges posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) som en effekt av våldet vilket ett antal respondenter delar. Warnick et al. (2019, 

s.411, 416) menar att växa upp i ett hem där det förekommer våld ofta leder till långvariga 

emotionella problem och känslor av rädsla, ilska, skuld, skam och känslor av att vara oönskad 

och oälskad, vilket har ett djupt inflytande på självkänslan och kan leda till depression och 

självmordstankar. Bland våra respondenter framkom framför allt känslan att vara oälskad och 

oönskad men även rädsla, ilska, skuld och skam omnämns.  
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6.2.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har funnit relativt få studier i dagsläget om barn som vuxit upp i hem där våld förekommit 

som bygger på barns egna upplevelser. Ett fåtal studier inkluderar barns upplevelser av 

myndigheters bemötande samt någon studie om responser i nätverk där även barn 

förekommer. Forskningen domineras i dagsläget av kvantitativ forskning. Hydén et al. (2016) 

har studerat respons på våld utifrån vilket även inkluderar barn. De behandlar dock inte 

specifikt hur barn talar eller inte talar om eller signalerar våldet till närstående. Vår studie 

kompletterar därmed tidigare forskning, då vi fokuserat på hur våldets talats om samt 

signalerats utifrån personer som själva varit barn och upplevt detta samt den respons de 

upplevt. Då det visats skilja sig mellan vad föräldrar och experter anser är barnens upplever 

och vad barn själva berättar efterfrågar vi mer kvalitativ forskning inom området utifrån barns 

egna perspektiv. Flera respondenter i vår studie beskriver att människor omkring dem såsom 

exempelvis släkt, grannar, skola och myndigheter, visste om våldet utan att agera. Vi 

efterfrågar fler studier likt Hydéns studier om nätverk där det undersöks på vilket sätt och 

varför människor responderar på våldet som de gör, för att därefter undersöka vilka insatser 

som behöver göras för att våldet ska kunna stoppas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Referenslista 

 

Bair-Merritt, M., Zuckerman, B., Augustyn, M & Cronholm, P. (2013). Silent Victims –  

An Epidemic of Childhood Exposure to Domestic Violence. The New England Journal 

of Medicine. Vol 369 (18), s.1673-1674. Hämtad 2020-11-19 från: 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp1307643?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed 

 

Brottsförebyggande rådet. (2002). Våld mot kvinnor i nära relationer.  

Hämtad 2020-11-16 från: 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018124/1371914731350/2002

_14_vald_mot_kvinnor_i_nara_relationer.pdf 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3:e uppl). Liber. 

 

Collins, K. (2003). Hearing the Silence – Childrens Voices on Violence.  

Advances in SocialWork. Vol. 4 (1), s. 20-33. Hämtad 2020-11-13 från: 

https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/40  

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. (2:a uppl).  

Studentlitteratur. 

 

Devaney, J. (2015). Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children.  

Irish Probation Journal. Vol15, s.79-94. Hämtad 2020-11-17 från: 

https://www.pbni.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/IPJ-2015-Volume-12-FULL-

PDF.pdf#page=81 

 

Egidius, H. (2020). Hyperarousal. Hämtad 2020-11-20 från:  

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=hyperarousal 

 

Engdahl, O & Larsson, B. (2006). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och  

teorier. Studentlitteratur.  

 

Eriksson, M. (2010). Children Who “Witness” Violence as Crime Victims and Changing 

Family Law in Sweden. Journal of Child Custody, Vol 7 (2). S.93-116.  

Hämtad 2020-11-13 från: https://doi.org/10.1080/15379418.2010.508258    

 

Eriksson, M. (2012) Participation for children exposed to domestic violence? Social workers’ 

approaches and children’s strategies, European Journal of Social Work 15(2): 205–221. 

 

Goffman, E. (2020). Stigma - den stämplades roll och identitet. (5:e uppl.).  

Studentlitteratur. 

 

Halldén. G. (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk  

Forskning i Sverige. Vol 8 (Nr 1–2), s.12–23. Hämtad 2021-01-04 Från: 

http://130.241.35.84/ojs/index.php/pfs/article/view/1112/960 

 

Heiskanen. M & Ruuskanen. E. (2011). Men´s Experiences of Violence in Finland 2009  

European Institute for Crime Prevention and Control, (Nr71). Hämtad 2020-11-30 från:  

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/heiskanen2009.pdf 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018124/1371914731350/2002_14_vald_mot_kvinnor_i_nara_relationer.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018124/1371914731350/2002_14_vald_mot_kvinnor_i_nara_relationer.pdf
https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/40
https://www.pbni.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/IPJ-2015-Volume-12-FULL-PDF.pdf#page=81
https://www.pbni.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/IPJ-2015-Volume-12-FULL-PDF.pdf#page=81
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=hyperarousal
https://doi.org/10.1080/15379418.2010.508258


45 
 

 

Hjerm, M., Lindgren, S & Nilsson, M. (2014). Kvalitativ analys. Gleerups. 

 

Huang, C C., Wang, L R & Warrener, C. (2010). Effects of domestic violence on behavior 

problems of preschool-aged children: Do maternal mental health and parenting mediate 

the effects? Children and Youth Services Review, 32, s. 1317–1323. Hämtad 2020-12-25 

från: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.04.024 

 

Hydén, M., Wade, A & Gadd, D. (2016). Response Based Approaches to the Study of 

Interpersonal Violence. DOI: 10.1057/9781137409546 

 

Isdal, P. (2001). Meningen med våld. Gothia Förlag 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB. 

 

Kvinnofridslinjen. (u.å). Barn som upplever våld. Hämtad 2020-09-20 från:  

https://kvinnofridslinjen.se/sv/om-vald-mot-kvinnor/barn-som-upplever-vald/ 

 

Leira, Halldis K. (1990). Fra tabuisert trauma til anerkjennelse og erkjennelse. Del I: Om  

arbeid med barn som har erfart void i familjen. Del II: En modell for interven sjon med 

barn og unge som har erfart void i familjen. Tidsskrift for norsk Psykologiforening, 

vol.9 nr 4, 445-475. 

 

Levendosky, A. A., Bogat, G. A., & Huth-Bocks, A. C. (2011). The influence of domestic  

violence on the development of the attachment relationship between mother and young 

child. Psychoanalytic Psychology. Vol. 28 (Nr.4), s. 512–527. Hämtad 2020-11-27 från: 

https://www.researchgate.net/journal/Psychoanalytic-Psychology-0736-9735 

 

Länsstyrelsen. (2019). Våld i nära relationer – en regional handbok. Hämtad 2020-11-16 från:  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3152af/1554467134309/

VINR_2019.pdf 

 

Martin, S. (2002). Children Exposed to Domestic Violence: Psychological Considerations for  

Health Care. Holistic nursing practice. Vol 16 (Nr4). S.7-15. Hämtad 2020-12-25 från: 

https://oce-ovid-com.ezproxy.its.uu.se/article/00004650-200204000-00005/HTML 

 

McCauley, J., Yurk, R., Jenckes, M & Ford, D. (1998). Inside “Pandora’s Box” – Abused 

Women’s Experiences with Clinicians and Health Services. The Journal of General 

Internal Medicine. Vol 13 (8). S. 549-555. DOI: 10.1046/j.1525-1497.1998.00166.x 

 

McDowell, B. (2006). Caring for Child Victims: Countering the Effects of Domestic 

Violence. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. Vol 25 (Nr4). S.129-132. Hämtad 

2020-12-25 från: https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1111/j.1744-6155.2006.00054.x 

 

Müngerl, A-C & Markström, A-M. (2019). School and Child Protection Services 

Professionals’ Views on the school’s Mission and Responsibilities for Children Living 

with Domestic Violence – Tensions and Gaps. Journal of Family Violence. Vol 34. 

S.385–398. Hämtad 2020-12-25 från:  https://doi.org/10.1007/s10896-019-00035-5  

 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid. (u.å). Barn som upplever våld. Hämtad 2020-09-20 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.04.024
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3152af/1554467134309/VINR_2019.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3152af/1554467134309/VINR_2019.pdf
https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.1998.00166.x
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1111/j.1744-6155.2006.00054.x
https://doi.org/10.1007/s10896-019-00035-5


46 
 

från:  https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/ 

 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid. (u.å). Barn som upplever våld – långsiktiga effekter. 

Hämtad 2020-11-15 från: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-

upplever-vald/langsiktiga-effekter/ 

 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid. (u.å). Våld i nära relationer. Hämtad 2020-12-09 från: 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-

relationer/ 

 

Neuroledarskap i Praktiken. (2018). Få koll på din hjärnanatomi. Hämtad 2020-11-20 från: 

https://neuroledarskapipraktiken.se/fa-koll-pa-din-hjarnas-anatomi/ 

 

Overstreet, N., Quinn, D. (2013). The Intimate Partner Violence Stigmatization Model and 

Barriers to Help Seeking. Basic and Applied Social Psychology. Vol 35. S.109–122. 

DOI: 10.1080/01973533.2012.746599 

 

Peled, E. (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature. 

Aggression and violent behaviour. Vol 16. S.325-330. Hämtad 2020-12-25 från: 

https://www.researchgate.net/publication/230816645_Peled_E_2011_Abused_women_

who_abuse_their_children_A_critical_review_of_the_literature_Aggression_and_Viole

nt_Behavior_16_325-330  

 

Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I & Lyckhage, E (2014) Don't ask don't tell: Battered women 

living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care 

given, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol 9 (nr 

1), s.1-7. Hämtad 2020-11-29 från: https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23166 

 

Rädda Barnen. (2003). Anmälningarna som försvann. Hämtad 2020-11-21 från: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2440/pdf/2440.pdf 

 

Smith, J., Larkin, M & Flowers, P. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: 

Theory, Method and Analysis. Los Angeles: Sage Publications Ltd. 

 

Socialstyrelsen. (2016). Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 

med våld i nära relationer. Hämtad 2020-12-09 från:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf  

 

Sousa, C., Herrenkohl, T., Moylan, C., Tajima, E., Klika, B., Herrenkohl, R & Russo, J.  

(2011). Longitudinal Study on the Effects of Child Abuse and Children’s Exposure to 

Domestic Violence, Parent–Child Attachments, and Antisocial Behavior in 

Adolescence.  Journal of Interpersonal Violence. Vol 26(1). S. 111–136. Hämtad 2020-

12-25 från:  

https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/0886260510362883  

 

Unicef. (2020). Barnkonventionen. Hämtad 20-10-20 från: 

https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 20-11-15 från: 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/langsiktiga-effekter/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/langsiktiga-effekter/
https://neuroledarskapipraktiken.se/fa-koll-pa-din-hjarnas-anatomi/
https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23166
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2440/pdf/2440.pdf
https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn


47 
 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Vi_bryter_tystnaden. [@vi_bryter_tystnaden]. (2029, 3 feb). Min dotter säger till sina  

klasskamrater att hon hatar sin pappa. Någon dag senare ber hennes mentor om ett 

enskilt samtal. [Foto]. Instagram. Hämtad 2020-12-26 från: 

https://www.instagram.com/p/B8G2fWfiMF4/ 

 

Wade, A. (1997) Small Acts of Living: Everyday Resistance to Violence and Other Forms of  

Oppression. Contemporary Family Therapy, Vol 19 (Nr. 1), s.23-39. Hämtad 2020-12-

03 från: http://solutions-centre.org/pdf/wade_1997.pdf 

 

Åkerlund, N. (2017). Barns relationer i våldets närhet – respons, positioner och möjligheten 

till barns röst. [Doktorsavhandling, Linköping Universitet]. Hämtad 2020-11-13 från: 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077804/FULLTEXT01 

 

Överlien, C., & Hydén, M. (2009). Children’s Actions when Experiencing Domestic 

Violence. Childhood, 16(4), 479–496. https://doi.org/10.1177/0907568209343757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.instagram.com/p/B8G2fWfiMF4/
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077804/FULLTEXT01
https://doi.org/10.1177/0907568209343757


48 
 

Bilaga 1 

 

Uppsala Universitet,    Informationsbrev 

Sociologiska institutionen    2020-11-30 

 

 

Har du vuxit upp i ett hem där det förekommit våld och vill deltaga i vår studie? 

  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi barns 

erfarenheter av att växa upp i ett hem där våld förekommit och huruvida det har talats om 

våldet eller om det har förblivit en “familjehemlighet”.  

  

Tystnad präglar ofta barns reaktioner på våld vilket försvårar upptäckandet samt möjlighet till 

hjälp. Från och med januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.  Brottsförebyggande 

rådet uppskattar att endast 20% av brotten blir polisanmälda. Således är mörkertalet stort. 

Vårt syfte med arbetet är att få större förståelse för hur våldet kan bli synligt när det inte talas 

om det. 

 

Vi söker dig som vuxit upp i ett hem där våld förekommit, där du har bevittnat våld eller 

utsatts för direkt våld som barn eller tonåring. Vi söker dig som är över 18 år och hunnit 

bearbeta dina upplevelser. Intervjun avser beröra upplevelser, hanteringsstrategier och 

eventuellt stöd från utomstående.   

  

Data insamlas genom intervjuer med ett tiotal relevanta respondenter. Intervjun kommer att 

hållas av en av oss och kommer att ta 30-60 minuter. Intervjun spelas in för att senare kunna 

transkriberas ordagrant av den andra av oss. Du kommer vid transkriberingen att 

avidentifieras och det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår 

handledare kommer åt det under arbetets gång.   

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring 

avbryta. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid 

den Sociologiska institutionen.   

  

  

Uppsala den 2020-11-30  

  

 

Med vänliga hälsningar  

  

  

Student    Student  

Anna Åker     Emelie Ståhl  

  

 

 

Handledare: Maarja Saar   

Universitetslektor  
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Bilaga 2  

 

Vi har intentionen att intervjun mer ska lika ett samtal och dessa frågor kommer endast tas 

upp om det inte kommer upp naturligt i samtalet.   

 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Har du barn? Partner? Jobb? Vänner? Vad tycker du om att göra på fritiden? 

  

Hur skulle du beskriva din barndom? Trygg/stökig t ex. 

Vilka ingick i familjen? 

Vad hade du för intressen? 

Hur mådde du? 

Vilken roll hade du hemma? 

Hur gick det i skolan?  

Vilken roll hade du i skolan i klassen och med klasskompisar? 

Utåtagerande/clownen/högpresterande t ex 

 

Hur var din relation till dina föräldrar? 

Hur var deras relation? 

Hur var din roll till den våldsamme (om annan än förälder)? 

Fanns det någon annan stabil, trygg vuxen i din närhet? 

Hur såg dina vänskapsrelationer ut? Vilken roll hade du bland vänner? 

  

Vad har du för minnen av våldet? 

Vad gjorde du när det blev bråk hemma? 

Hade du några strategier för att skydda dig från våldet? T ex gömma dig, gå hemifrån, lyssna 

på hög musik. 

Blev du själv utsatt för fysiskt våld? Psykiskt våld? 

  

Om, och i så fall hur, talades det om våldet? 

Inom familjen, med vänner, utomstående. Om ja, deras respons? 

Visste de hur du hade det hemma? 

Vänner, utomstående.  

  

Berättade du/försökte du berätta för utomstående? Vänner, andra vuxna eller myndigheter? 

Om ja, fick du någon hjälp och i så fall av vilken typ? 

Om nej, vad tror du hade behövt för att du skulle berätta? 

Vad var det som hindrade dig från att berätta?   

  

Känslor/tankar om uppväxten och våldet. 

Relation och tillit till andra då och nu. 

Om respondenten är förälder; har det påverkat ditt föräldraskap? Om ja, i så fall hur? 

  

Tror du att du omedvetet signalerade utåt att du inte hade det bra hemma (genom t ex att 

bråka, skolka)? 

Vad tror du behövs för att våldet ska upptäckas av myndigheter? 

Har du fått någon hjälp/stöd i vuxen ålder att bearbeta din barndom  


