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Sammanfattning 

Barn som bevittnar våld har blivit en mer aktuell fråga inom den svenska politiken på senare år. Det 
är först inom de senaste 30 åren som fenomenet har börjat definieras som ett mer allvarligt socialt 
problem. Införandet av barnfridsbrottet 2021 sätter en ny milstolpe i arbetet kring barn som 
bevittnar våld. Denna lag ligger till grund för denna uppsats syfte och frågeställningar som ämnar 
att analysera myndighetsutredningar och propositioner mellan 2000-2022 och undersöka hur 
fenomenet har konstruerats i offentliga dokument i framväxten av barnfridsbrottet. 

För att studera denna utveckling är detta en dokumentstudie där författarna utgår från en 
socialkonstruktivistisk ansats och Hans-Georg Gadamers inriktning av hermeneutik. Med dessa 
teorier som utgångspunkt analyseras dokumenten utifrån dess historiska kontext och hur dess 
resonemang kunde resultera i den utveckling som skett. Det metodologiska verktyg som har använts 
för att hantera problemformuleringen är Hsieh-Fang Hsieh och Sarah E. Shannons beskrivning av 
riktad kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet påvisar att det har skett en förändring i hur barn som bevittnar våld konstrueras i 
myndighetsdokument. Definitionen av barn som bevittnar våld har successivt förändrats under den 
studerade tidsperioden, begreppet att uppleva våld har också separerats till en egen term. Det går 
även att se att barnkonventionen har haft en stor påverkan kring diskussionen kring barns rättigheter 
i rättsliga sammanhang. Utöver detta diskuterar författarna hur konstruktionen av en bra uppväxt 
har förändrats i dokumenten samt hur dokumenten konstruerar våldsutövaren och den 
våldsutsatta.  
 

Nyckelord: Våld, Bevittna, Uppleva, Utsatthet, Gärningsperson, Brottsoffer, Statens offentliga utredningar, 
Propositioner. 

Antal ord: 18 134 
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1. Introduktion 

Att ett barn tvingas bevittna våld i sin närmiljö, eller lever i en miljö där våld är återkommande gör 
att barnet riskerar att fara psykiskt illa (Socialstyrelsen, 2016, s. 30). Barnet riskerar allvarliga 
konsekvenser såsom psykisk ohälsa i form av depressivitet, ångest, självdestruktivitet, aggressivitet, 
svårigheter att umgås med andra barn – samt koncentrationssvårigheter och svårigheter att klara av 
skolan. Utöver detta ökar risken för att barnet utvecklar en desorganiserad anknytning och 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Barn som har bevittnat våld är mer olycks- och 
skadedrabbade och har i högre utsträckning både mobbat och blivit mobbade i skolan än barn som 
inte upplevt våld i hemmet. Barn som bevittnat våld löper ökad risk att själva bli utsatta för direkt 
våld. 

Forke et al. uppger (2018, s. 248) att barn som bevittnar våld och har upplevt aggression i hemmet 
under sin uppväxt löper en större risk att imitera aggressiva beteenden från en eller båda föräldrar. 
Enligt social inlärningsteori brukar barn ofta imitera den förälder som är av samma kön eftersom 
det är enklare att identifiera sig med den samkönade föräldern. Studier har visat att de pojkar som 
bevittnat sina pappor begå våld mot sin partner, har ökad risk för att själva bli våldsutövare mot 
sina framtida partners. Andra studier har visat att det finns en ökad risk för aggression mot vänner. 
Utöver detta har andra studier visat att flickor som bevittnar våld har ökad risk för att själva hamna 
i en utsatt situation i framtida relationer. 

1.1 Problemformulering 

Våld och våldsutsatthet är fenomen som är relevant för det sociala arbetet då socialnämndens ansvar 
för utsatta kan härleda till socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § om rätten till skälig levnadsstandard 
samt socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap. 2 § om utredningsskyldigheten när det gäller barns skydd 
och stöd. 

Den 1 juli 2021 infördes lagen om barnfridsbrott i brottsbalken (BrB, 1962:700) 4 kap. 2 §, vilket 
gjorde det straffbart för barn att bevittna våld. Denna lagstiftning kan visa på en utveckling i det 
svenska samhället, både socialt och inom lagstiftning, från att barns skydd från våld i lag endast 
fokuserat på barnets egen utsatthet. Det är med denna insikt vi vill kartlägga hur denna utveckling 
har skett och drivkrafterna bakom denna utveckling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur statens arbete kring barn som bevittnar våld har 
förändrats i statens offentliga utredningar (SOU:er) och propositioner.  
 
Frågeställningar 

• Hur har barn som bevittnar våld konstruerats i statens utredningar kring framväxten av 
lagen om barnfridsbrott? 

• Hur har barnkonventionen påverkat framväxten lagen om barnfridsbrott? 
• Hur framställs vilka som är våldsutövare och våldsoffer? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Barn - Enligt Barnkonventionen avses barn vara varje människa under 18 års ålder, om inte barnet 
har blivit myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet (Unicef, u.å.). 

Närstående - Person som kan anses utgöra en omsorgsperson för barnet eller någon annan som 
barnet i vardagen har en stark känslomässig anknytning till (prop. 2020/21:170, s. 21). 

Bevittna våld - Barnet har sett eller hört våldsutövande gärning utföras (prop. 2020/21:170, s. 23). 

Uppleva våld - Barnet uppfattar konsekvenserna av våldsutövning (prop. 2020/21:170, s. 23). 

1.4 Disposition 

Denna uppsats har inletts med en introduktion av studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två 
består av en redogörelse för den bakgrund som föreligger ämnet barn som bevittnar våld. Kapitlet 
innehåller en forskningsöversikt som redogör för skillnaden mellan att bevittna och uppleva våld, 
barnets bästa samt barnkonventionens framväxt. Efter detta redovisar kapitel tre studiens 
sökprocess och tidigare forskning som hanterar vilka konsekvenser barn som bevittnat våld kan 
uppleva. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det aktuella forskningsfältet. Kapitel fyra 
presenterar våra forskningteoretiska utgångspunkter, Gadamers inriktning på hermeneutik och 
socialkonstruktivismen, och beskriver dessa i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter 
detta följer kapitel fem som redogör för studiens metod, riktad kvalitativ innehållsanalys, samt 
diskuterar övriga metodöverväganden samt vilka avgränsningar som har gjorts. Rubrikerna under 
detta kapitel tar upp dokumentstudier, urvalsteknik, materialbeskrivning, kvalitetsbedömning och 
uppsatsens etiska förhållningssätt. Uppsatsens resultat presenteras i kapitel sex som sammanfattar 
de lagförslag som framgår i dokumenten. I kapitlet redogörs för utvecklingen av begreppen bevittna 
och uppleva våld och vidare presenteras hur dokumenten har konstruerat gärningspersoner och 
brottsoffer. Avsnittet avslutas med en diskussion om barnets position som rättssubjekt. Följande, 
kapitel sju, analyserar detta resultat i tre teman, vad en “bra uppväxt” innebär, en redogörelse för 
hur barnet både bevittnar och upplever våld, och hur de närstående konstrueras. Uppsatsens 
avslutas med kapitel åtta där vi diskuterar en sammanfattning av studiens resultat och besvarar 
frågeställningarna. Studien analyseras sedan i relation till tidigare forskning följt av en diskussion 
om teori och metod. Avslutningsvis redogörs för studiens begränsningar och vilka implikationer 
resultatet kan ha för det sociala arbetet som helhet.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en presentation av våldets definitioner som tydliggör i vilken utsträckning 
barn bevittnar och upplever våld. Detta följs åt av en utläggning om barnkonventionen och dess 
inverkan följt av barnet som brottsoffer.  

2.1 Att “bevittna” och “uppleva” våld 

I den officiella lagtexten för barnfridsbrott, BrB 4 kap. 2 §, specificeras det att barnet ska ha bevittnat 
det brottsliga våldsutövandet för att gärningen ska kunna vara straffbart som barnfridsbrott. Att 
bevittna våld definieras i propositionen Barn som bevittnar våld (2020/21:170, s. 23ff) som att barnet 
ska ha sett eller hört våldsutövandet äga rum. På grund av detta så är det inte tillräckligt att ett barn 
har sett eller hört följderna av de våldsamma handlingarna för att gärningen ska falla under 
barnfridsbrott.  

Lagstiftningen som rör barn som bevittnar våld är en högst aktuell fråga i samhället då det är en 
relativt ny lag som trädde kraft den första juli 2021. Med införandet av denna lag kan en person 
dömas för barnfridsbrott (BrB 4 kap. 3 §). Om en person begår en brottslig gärning som exempelvis 
mord, misshandel, eller sexuellt ofredande framför ett barn kan denna lag tillämpas och 
gärningspersonen dömas till högst två års fängelse. I propositionen för denna lag (prop. 
2020/21:170, s. 24) framgår att ett barn inte behöver bevittna hela händelseförloppet. Om barnet 
befinner sig i ett annat rum och hör ett hot eller misshandel ske ska det räknas som att barnet har 
bevittnat händelsen. Om ett spädbarn befinner sig i sin moders famn när ett brott begås mot 
modern ska det räknas som att barnet har bevittnat gärningen trots att barnet inte förstår vad som 
har hänt. Vidare framgår att ett barn som har intellektuell funktionsnedsättning och inte har 
möjlighet att förstå vad gärningen inneburit, ändå ska ha bevittnat våld. Om gärningen sker på 
internet eller över telefon i realtid räknas det som att barnet har bevittnat våld. Det kan däremot 
inte räknas vara våld om barnet inte talar det språk som exempelvis ett hot har framförts på och det 
inte finns andra omständigheter i övrigt, exempelvis ett hotfullt beteende. 

Begreppet att uppleva våld är ett abstrakt begrepp som innefattar en bred bild av hur barn uppfattar 
våld. Att uppleva våld sträcker sig förbi att barnet ska se eller höra våldsutövandet direkt till att 
uppfatta konsekvenserna av våldet (Bexar, 2022). 1  I prop. 2020/21:170 (s. 23f) beskriver 
barnombudsmannen att barn kan påverkas negativt av våldet utan att behöva bevittna det. Det finns 
även sätt för gärningspersoner att medvetet undvika att barn bevittnar våld, men samtidigt utsätta 
dem för följder och konsekvenser av våldet.  

Beslutet att använda “bevittna våld” i lagtexten faställdes för att lagtexten skulle vara tydlig och 
avgränsad i sin applikation. Denna avgränsade definition används i enlighet med legalitetsprincipen, 
att strafflagar ska vara så tydliga som möjligt att tolka (prop. 2020/21:170, s. 23f). 

 
1 Lagkommentar på webbplats JUNO. 
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2.2 Barnkonventionen 

I artikeln Children who “witness” violence as crime victims and changing laws in Sweden beskriver Maria 
Eriksson (2010, s. 96ff) hur familjepolitiken har utvecklats i svensk lag sedan 1970-talet och framåt. 
Eriksson tar också upp hur synen på barn som rättsliga individer har förändrats och ger även ett 
perspektiv på hur utformandet av vårdnaden för barn kan påverka rättstvister kring barnet.  

I de rättsfall och vårdnadstvister som Eriksson (ibid., s. 98f) presenterar, framgår att det saknas 
riktlinjer för hur frågan om barn som bevittnar våld ska hanteras. Flera av rättsfallen som 
analyserades visade få tecken på reflektion kring hur barn som bevittnat våldet påverkades. I 
praktiken blir avsaknaden av riktlinjerna ett problem när det kommer till hur vårdnaden av barnet 
blir bestämt. Exempelvis år 2002, visade sig den svenska domstolen bedöma till delad vårdnad mer 
ofta när våld var nämnt i handlingen än när det inte var aktuellt, sammanlagt var det dömt till delad 
vårdnad cirka fyra av tio ärenden.  

Sedan barnkonventionen trädde i kraft den 2:a september 1990 har svensk lagstiftning försökt 
inkorporera konventionen till svensk lag (SOU 1997:116, 1.1 Bakgrund, st. 3).2 Sveriges riksdag 
behandlade frågan redan hösten 1995 efter flera motionsyrkanden men förslaget avvisades då.3 
Samtidigt uttalade riksdagen att den dåvarande regeringen bör genomföra en fortlöpande kontroll 
och anpassning av all svensk lagstiftning och se över ifall det krävs en ny tillämpning på olika 
rättsområden.4 Vidare menade riksdagen att regeringen borde besluta om att se över om svensk 
lagstiftning och praxis stämmer överens med Barnkonventionens bestämmelser.  

I artikeln Children's Rights as Communication: Reflections on Autopoietic Theory and the United Nations 
Convention (1994, s. 386) skriver King om olika drivkrafter till att barnkonventionen arbetades fram. 
King argumenterar för att drastiska förändringar i världspolitiken och den ekonomiska sfären under 
80-talet bidrog till att barn runt om i världen fick det svårare att få trygghet, stabilitet och det 
välmående de behövde för att leva fritt från misär. Utöver detta har även faktorer som 
massarbetslöshet, äktenskapsproblem, hemlöshet, svårigheter på bostads- och aktiemarknaden, 
ökad brottslighet, illegalt innehav av droger i större städer där många av utövarna är unga personer 
(ibland barn juridiskt sett) spelat in. King argumenterar för att dessa fenomen är orsaker som gjorde 
att det fanns en osäkerhet kring barnens framtid under denna tidsperiod. 

King (ibid., s. 387) lyfter fram att vid denna tid har barn börjat avsetts mer som självständiga 
individer. I många länder sågs barn inte längre som objekt, utan mer som subjekt vilket började 
spegla sig i flera länders olika sociala subsystem. Barn har även, vid denna tidpunkt, börjat avsetts 
mer som konsumenter och kunder i flera ekonomiska agendor. King uppger att denna utveckling 
av barns rättigheter, om än symboliskt och ytligt, kunde ses som en liten vinst för barns civila 
rättigheter och autonomi. King menar att detta gjorde att det uppstod flera organisationer vars syfte 
var att stärka barns rättigheter och framhäva deras intressen. Dessa organisationer ämnade att 
transformera samhällets osäkerhet gällande barn och införa praktiska system som var till hjälp. King 
uppger att detta ledde till en rörelse i västvärlden som resulterade i en institutionalisering av barns 

 
2 Källan saknar sidnummer varav den refererats till var i dokumenten informationen har hämtats. Hädanefter refereras 
denna källa på detta sätt. 
3 Sedan 1:a januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. 
4  Regeringen under denna tid leddes av Socialdemokraterna och Ingvar Carlsson (Regeringskansliet, 1994). 
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rättigheter och rätt till skydd. Det stärkta barnskyddet kunde nu märkas av i myndigheter inom 
socialt arbete, polisen, domstolar etcetera. Det som började som en rörelse kulminerade till sist i att 
barnkonventionen arbetades fram 1989 av FN:s generalförsamling. 

Barnkonventionens ratificering resulterade i att Sveriges regering tillkallade en särskild utredare med 
uppdrag att genomföra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU 
1990:52).5 Syftet med översynen var att stärka barnperspektivet och barnets rättigheter och se över 
om det fanns ett behov av att ändra i lagen (SOU 1997:116, 1.2 Barnkommitténs uppdrag, st. 2.). I 
en efterföljande SOU (2000:77, s, 1, 69f) uttryckte utredaren ett behov av att ge barnet rätt att 
komma till tals. Utredaren uppmärksammade att barn sällan får föra sin egen talan och att samtal 
förts över huvudet på barnet i möten med socialsekreterare, vilket utredaren tycker är 
motsägelsefullt då det ofta kan vara nödvändigt att vända sig till barnet för att få en komplett bild. 
Den som bäst kan beskriva barnets upplevelser är barnet själv.   

I en annan SOU (2001:72, s, 121f) framgår att den dåvarande regeringen tillkallade en parlamentarisk 
kommitté vars uppdrag var att utreda barnmisshandel och sammanhängande frågor.6 I kommitténs 
underlag och motivering till definition av barnmisshandel ingick alla former av fysisk misshandel 
såsom orsakad kroppskada, smärta, eller att den vuxna personen slår barnet med tillhyggen etcetera. 
Kommittén redogjorde även för vad som räknas som barnmisshandel i form av psykiskt våld, vilket 
kunde ta sig uttryck i att en vuxen person systematiskt eller under lång tid utsätter barn för 
nedvärderande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Psykisk barnmisshandel omfattar 
även orimligt hårda straff, förlöjligande, utfrysning med mera. Vidare menar kommittén att 
nedbrytande behandling kan exempelvis vara fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Psykisk 
misshandel i form av att ett barn tvingas bevittna (i denna SOU innebär detta att se eller höra) våld 
i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer, kan även innefattas som 
skadlig exponering. 

I SOU:n (ibid., s. 127) påpekar kommittén att konsekvenser för barn som bevittnar våld i hemmet 
är ett relativt outforskat problem. Konsekvenserna av barn som bevittnar våld i hemmet, är mindre 
utforskat än konsekvenser för barn som själva blir utsatta för våld. De studier kommittén 
genomförde indikerade att ungefär 10 procent av alla barn som upplevt våld i hemmet, upplevt våld 
i hemmet enstaka gånger och att ungefär 5 procent upplevt det ofta. 

2.3 Barnet som brottsoffer 

En central del i framväxten av diskussionen om barn som bevittnar våld har handlat om deras 
position som rättsliga individer och brottsoffer (Eriksson, 2010, s. 106f). Enligt artikel 19 i 
barnkonventionen ska konventionsstaterna skydda barn mot alla former av våld, övergrepp, 
försummelse och vanvård. Även om artikeln primärt avser barn som blir direkt utsatta för våld och 
övergrepp innefattar det också att utsättas för psykiskt destruktiva beteenden. Barnrättskommittén 
anser att bevittna våld i hemmet ska kategoriseras som en form av psykiskt våld (FN:s kommitté 
för barnets rättigheter, 2011, s. 7f).  

 
5 Regeringen under denna tid leddes av Socialdemokraterna och Göran Persson (Regeringskansliet, 1996). 
6 Regeringen under denna tid leddes av Socialdemokraterna och Göran Persson (Regeringskansliet, 1996). 
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I prop. 2005/06:116 (s. 37) presenteras SoL 5 kap. 1 § vilket specificerar att barn som bevittnat våld 
är brottsoffer i relation till socialtjänsten. Paragrafen stadgar att socialtjänsten har ett särskilt ansvar 
för att stödja och hjälpa barn som bevittnat våld eller övergrepp, av och mot närstående. 
Bestämmelsen beskriver både när utövaren av våldet är en närstående till barnet och när våldsoffret 
är den som är närstående. Av propositionen framgår det att paragrafen främst relaterar till barn som 
har sett eller hört våldsbrottet ske, men det utesluts inte att barn kan ha upplevt våldsutövandet på 
annat sätt (ibid., s. 37). Det bör förtydligas att SoL 5 kap. 1 § infördes innan barnfridsbrottet blev 
lagstadgat 2021. Att barn beskrivs som brottsoffer i denna paragraf innebär inte att barnet har blivit 
utsatt för brott i brottsbalkens mening.  

I ett fall där ett barn bevittnar våld mellan närstående kan omhändertagande via LVU (1990:52) bli 
aktuellt, förutsatt att övriga kriterier för tvångsomhändertagande är uppfyllda. I prop 2002/03:53 
(s. 82) om LVU är det sedan tidigare bestämt att våld mellan vårdnadshavare är likställt som psykisk 
misshandel och är därmed till grund för tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU. Eriksson (2010, 
s. 106f) resonerar att med framväxten av att barn som bevittnat våld anses som brottsoffer har 
våldsutövande vårdnadshavare (i de flesta fall refereras det till fadern) också blivit mer synliga i 
förarbeten och riktlinjer. 
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3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör för den tidigare forskningen som finns relaterat till barn som bevittnar våld. 
Vi presenterar först vår sökprocess vilket efterföljs av en redogörelse för konsekvenser av att 
bevittna våld. Därefter presenteras ett avsnitt som rör barnets bästa. Denna uppsats kommer inte 
ha ett primärt fokus på barnets bästa men det är ett perspektiv som är med i majoriteten av artiklarna 
och något som nästan alltid tas i beaktande i det material vi har undersökt. Avslutningsvis 
presenteras en sammanfattning av forskningsfältet som vi har observerat det.  

3.1 Sökprocess för tidigare forskning 

Uppsala universitetsbibliotek har använts som databas för att söka efter vetenskapliga artiklar som 
är relevanta för vårt ämne. När vi söker efter material i databaser fokuserar vi på sökord som “barn 
som bevittnar våld”, “barnfridsbrott”, “barn”, “våld”, “bevittna”, “domestic violence”, “children 
who witness violence”, med mera. Det vi försökte undvika med att använda sökord som dessa och 
det vi även försökte anpassa oss efter när vi fick upp resultaten är att vi inte sökte efter artiklar som 
fokuserar på barn som själva blir utsatta för fysiskt våld. 

Databasen DIVA-portal har använts för att söka efter liknande artiklar om ämnet för att få 
inspiration och vägledning i vilka referenser som de har tagit upp samt vilka ämnen som de har 
ansett relevanta i dessa artiklar.  

3.2 Konsekvenser för barn som bevittnar våld  

Flera studier indikerar att ungefär var tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan 
närstående vuxna. I Sverige finns det cirka 2,1 miljoner barn vilket betyder att cirka 210 000 barn 
har upplevt våld mellan närstående (SOU 2019:32, s. 55). I en kartläggning av våld mot barn 
(Jernbro & Jansson, 2017, s. 30) uppgav 14 procent av de tillfrågade eleverna (målgruppen var elever 
från årskurs 9 till och med andraårs gymnasieelever) att de upplevt att en förälder utövat psykiskt 
eller fysiskt våld mot en annan förälder. Nästan åtta procent av eleverna uppgav att de upplevt att 
en förälder utfört fysiskt våld och tre procent hade upplevt det vid flera tillfällen. Majoriteten av det 
fysiska våldet utfördes av papporna.  

Det våld ett barn bevittnar kan ha olika karaktär enligt Broberg et al. (2011, s. 12). Även om vissa 
handlingar inte är straffbara, kan de upplevas som mycket skrämmande för ett barn. Studier har 
undersökt på vilket sätt barnen bevittnar våldet och var de befinner sig när det sker. Barnen anses 
exempelvis vara närvarande genom att befinna sig i det hus där våldet sker eller genom att barnet 
försöker fysiskt stoppa våldet mot sin förälder.   

Ett barn som upplever våld i hemmet löper större risk att bli utsatt för fysisk och psykisk 
omsorgssvikt under sin barndom samt andra typer av fysiskt och sexuellt våld av någon i sin 
omgivning (SOU 2019:32, s. 58). En analys av ett flertal forskningsrapporter har visat att mellan 30 
och 60 procent av barn som upplevt våld i hemmet även blivit utsatta för fysisk misshandel av en 
omsorgsperson. En äldre studie har visat att 58 procent av de ungdomar som upplevt våld i hemmet 
också blivit utsatt för våld av en närstående en eller flera gånger. 
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Konsekvenserna av våld i nära relationer, speciellt våld mot kvinnor i nära relationer, är väl utforskat 
och analyserat i vetenskapliga artiklar. Studier som fokuserar på barn som bevittnar våld 
förekommer inte i lika stor utsträckning. Ämnet barn som bevittnar våld kan ofta förekomma som 
delämne i andra studier men är inte i lika stor grad huvudämne (Ferrara et al., 2021, s. 305f). Ett 
faktum som har övergripande konsensus då en metaanalys gjordes av 118 olika studier, är att barn 
som bevittnar våld löper risk för negativa psykosociala konsekvenser (Meltzer et al., 2009, s. 491f; 
Forke et al., 2018, s. 242). Dessa barn har även större risk för beteenderelaterade symptom och även 
problem med fysisk hälsa under barndomen och senare i livet. Barn som bevittnat våld utvecklar 
aggressionsproblem, depression, ångest och andra liknande symptom i större utsträckning än barn 
som inte vuxit upp med våld i hemmet (Groves, 1999, s. 123; Kitzmann, 2003, s. 339; Kernic et al., 
2003, s. 1232; Meltzer et al., 2009, s. 492; Israel & Stover, 2009, s. 1756; Stiller et al., 2021, s. 2). 

Groves (1999, s. 128) beskriver att forskning har visat att barn som bevittnat våld i nära relationer 
ofta har unika emotionella behov. Vanligtvis vänder sig barn till sina föräldrar för stöd och tröst i 
påfrestande situationer. Vidare redogör Groves att forskning visat att om ett barn har en förälder 
att anförtro sig till, är barnet mot resilient till olika former av trauma än barn som inte har en förälder 
att anförtro sig till. Barn som blir utsatta för någon form av våld eller är med i en olycka kan ofta 
vända sig till sina föräldrar för stöd. I jämförelse har barn som bevittnar våld svårare att söka upp 
detta stöd. Den våldsutövande föräldern är en otrygg faktor för barnet och den våldsutsatta 
föräldern kan vara emotionellt frånvarande i och med sitt eget trauma. 

Barn som bevittnat våld kan utveckla trauma-liknande symptom från erfarenheten. Barn som har 
vuxit upp i hem med våld som återkommande fenomen har större risk att utveckla PTSD eller 
symptom som fyller liknande kriterier. Dessa symptom kan även leda till utvecklingssvårigheter och 
finnas kvar i vuxen ålder (Israel & Stover, 2009, s. 1756; Meltzer et al., 2009, s. 492; Pernebo et al., 
2018, s. 213). Även om barn som bevittnar våld kan visa PTSD-liknande symptom är det få barn 
som får diagnosen. Svårigheten med att diagnosticera unga barn med PTSD är förmågan för dessa 
barn att förmedla sina symptom. De verktyg som används för att diagnostisera människor med 
PTSD är inte alltid anpassade efter barn och kan ha olika grader av effektivitet beroende på barnets 
ålder och mognad (Levendosky et al., 2013, s. 188ff). Ytterligare en anledning till att PTSD-
diagnoser är vanligare hos utsatta barn är den emotionella komplexiteten som tillkommer vid våld 
inom familjestrukturer. Barn har ofta en stark emotionell koppling till sina mödrar, som i sin egen 
utsatthet och trauma kan ha egna symptom, vilket gör det svårare att diagnostisera PTSD hos barnet 
(ibid., s. 195ff). 

Stiller (2021, s. 3) redogör för att forskning har visat att barn som bevittnar våld kan få sämre 
självregleringsförmåga7 och för barn är det viktigt att ha en anknytning till sina föräldrar för att utveckla 
denna förmåga. Att bevittna våld stör barnets utveckling och kan potentiellt resultera i förvirring, 
hypervigilans och försämrad emotionsreglering. Detta kan leda till att barnet får svårt att utveckla 
beteendestrategier i påfrestande situationer. Stiller förklarar att barn som bevittnar våld upprepade 
gånger kan ha ett större behov av trygghet och stöd vilket i sin tur kan leda till ett mer riskabelt och 

 
7 Förmågan att kontrollera sina tankar, föreställningar, känslor, känslouttryck och behovsstyrda handlingsimpulser 
(Psykologiguiden, 2022). 
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promiskuöst beteende. Utöver detta har forskare observerat att barn som bevittnar våld har en 
tendens att normalisera våld och kan beskriva våld i nära relationer som “bråk”. 

I studier som undersökt barn som bevittnat våld kunde Stiller (Stiller, 2021, s. 3f) observera att det 
fanns en rädsla att de barn som blivit vuxna, kan bli utsatta i framtiden och att känna sig otrygg i 
sina hem. Vidare framkom att barns kognitiva utveckling och resultat i skolan påverkas negativt. 
Utöver detta har forskning visat att barn som bevittnar våld kan associeras med aggression och 
socialt avvikande beteende.  

Amy et al. (2007, s. 411, 417) redogör för en amerikansk studie där det undersöktes huruvida vuxna 
som bevittnat våld i en nära relation som barn hade en ökad risk för att vara våldsutsatta i en 
pågående relation i vuxenlivet i jämförelse med vuxna som inte hade bevittnat våld som barn. 
Studiens resultat indikerade att bevittna våld som barn inte ökar risken för att bli utsatt i en relation 
som vuxen. Å andra sidan visade det sig att de vuxna som bevittnat våld som barn själva hade blivit 
våldsutsatta. 

I en annan studie visade det sig att beroende på vilket kön som barnet har kan konsekvenserna av 
att bevittna våld skilja sig, speciellt när det kommer till den psykosociala utvecklingen. Trots att både 
flickor och pojkar blir negativt påverkade av att bevittna våld, visar pojkar på mer utåtagerande 
beteenden, till exempel aggressivitet medan flickor ofta internaliserar sina erfarenheter (Meltzer et 
al., 2009, s. 492; Forke et al., 2018, s. 248). Forke et al. (2018, s. 249f) fortsätter med att redogöra 
för en viktig detalj i hur att bevittna våld kan forma ett barns utveckling, vilket gäller könet på 
våldsutövaren. Är våldsutövaren en man har pojkar en större risk att själva bli våldsutövare när de 
blir äldre, medan flickor har större risk att bli utsatta av våld i framtida relationer. Är våldsutövaren 
en kvinna eller om våldet mellan omsorgspersoner är mer jämlikt från båda parter kan både flickor 
och pojkar utveckla beteenden liknande både våldsutövare och utsatt. 

3.3 Reflektioner över forskningsfältet 

I den forskning som rör barn som bevittnar våld används ofta benämningen “uppleva våld”. Som 
beskrivits ovan är dessa liknande men samtidigt olika begrepp och det bör påpekas att i majoriteten 
av den forskning vi har undersökt används båda begreppen omväxlande. Att ett barn upplever våld 
är ett abstrakt begrepp som kan omfatta allt från vad barnet har för strategier för att hantera våldet 
till vilka konsekvenser det kan ha för barnet på både kort och lång sikt. Således är forskningsfältet 
för barn som upplever våld mer komplext och beforskat – mycket av forskningen har barn som blir 
utsatta i fokus. Till skillnad från detta är barn som bevittnar våld ett mer konkret begrepp som 
fungerar mer som en avgränsning i ett straffrättsligt syfte. 

Forskning har visat att barn som upplever våld själva ofta blir direkt utsatta för våld och kan utveckla 
trauma-liknande symptom från erfarenheten. Utöver detta har forskning indikerat att barn som 
upplever och bevittnar våld riskerar att utveckla flera negativa psykosociala konsekvenser såsom 
försämrad emotionsreglering, hypervigilans eller andra utvecklingssvårigheter.  

När det kommer till åtgärder som rör barn framgår det i socialtjänstlagen 1 kap. 2 § att barnets bästa 
ska särskilt beaktas. Socialstyrelsen (2012, s. 8f) beskriver att innebörden av barnets bästa är 
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individuellt för varje enskilt barn. Barnets bästa är inte alltid helt avgörande när det gäller vilka 
åtgärder som socialtjänsten ska utföra men det ska alltid beaktas, utredas och redovisas. 

Enligt vår uppfattning är barnets bästa som perspektiv centralt i de vetenskapliga artiklar vi 
undersökt. Dessa vetenskapliga artiklar illustrerar hur konsekvenser att bevittna våld är 
betydelsefulla för att motivera vad som anses vara barnets bästa. De negativa konsekvenser barn 
som bevittnar våld kan uppleva varierar från allvarlig psykisk skada till mer lindriga symptom. 
Majoriteten av vetenskapliga artiklar kring barn som bevittnar våld fokuserar på den psykologiska 
aspekten. 
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4. Teoretiska perspektiv 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som studien kommer förhålla sig till. 
Inledningsvis presenteras hermeneutiken och Hans-Georg Gadamers insikter kring förståelse och 
förförståelse. Kapitlet avslutas med en presentation av socialkonstruktivismen som kritiskt 
perspektiv och hur dessa teorier relateras till kontexten av denna studie.  

4.1 Hermeneutik 

Vi vill studera hur statens arbete kring barn som bevittnar våld har förändrats i statens offentliga 
utredningar och propositioner. Denna uppsats ämnar att använda sig av ett hermeneutiskt 
perspektiv då vi anser att detta perspektiv lämpar sig för att uppfylla syftet med denna uppsats. 

Hermeneutiken har sina idéhistoriska rötter i renässansen i två olika läger; den protestantiska 
bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker. Ett centralt tema för hermeneutiken 
är att meningen av en del kan endast förstås om den analyseras i samband med helheten. Vice versa 
består helheten av delar och kan därför endast förstås ur en sammanlagd analys av dessa (Alvesson 
& Sköldberg, 2017, s. 134). Genom denna pendling mellan helhet och del går det att djupare 
analysera texten och förstå den underliggande kontexten och meningen bakom (Andreasson & 
Johansson, 2020, s. 45–48). 

En annan central punkt inom hermeneutiken är att kunna förstå de komplexa samspel som ett 
material innehåller. En subjektiv tolkning kommer alltid att vara influerad av den förförståelse som 
forskaren går in med. Förförståelse innefattar både de värderingar och den kunskap som subjektet 
bär med sig innan hen ska göra en tolkning. En händelse eller text utspelar sig alltid i en kontext. 
Det är med förståelse av denna kontext tillsammans med insikt om sin egen förförståelse som 
hermeneutikens strävan efter meningsskapande och förståelse för avsikt av en grund (Andreasson 
& Johansson, 2020, s. 46f).  

Den hermeneutiska idétraditionen har historiska rötter i olika traditioner för tolkning och förståelse 
(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). Emellertid har det hermeneutiska perspektivet utvidgats 
kontinuerligt och i dag kan vi se att hermeneutiken rymmer många olika delmetoder, bland annat 
ett deduktivt och ett induktivt perspektiv. Denna uppsats kommer i första hand förhålla sig till ett 
induktivt perspektiv i och med att tolkningen kan växa fram efter hand utifrån det material som 
föreligger. Således anser vi att det induktiva perspektivet lämpar sig väl för vår dokumentstudie i 
och med att vi vill undersöka hur diskursen kring barnfridsbrott har framställts genom att studera 
offentliga dokument. 

4.2 Hans-Georg Gadamer 

Hermeneutiken centrerar sig runt filosofin om tolkningar, speciellt tolkningar av texter. Hans-Georg 
Gadamers reflektioner över den hermeneutiska idétraditionen fokuserar på att förståelseprocessen 
inte är fast, att vår förförståelse och våra fördomar är både beroende av historiska och kulturella 
sammanhang men de är också föränderliga (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 180f; Andreasson & 
Johansson, 2020, s. 50ff). Enligt Odentstedts tolkning (2018, s. 13f, 35f) av Gadamers fokus på en 
rörlig historisk kontext, innebär detta att det hermeneutiska perspektivet lämpar sig väl för att tolka 
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lagtexter. Gadamer avvisar idén att lagtexter är objektiva och neutrala dokument. Reflektionen 
grundades i teologisk tolkning av lagtexter där huvudpunkten av analysen var hur det tillämpades, 
inte nödvändigtvis att förstå bakgrunden i den historisk kontexten. Att en lag tillämpas ger en inblick 
i den tidsperiod den befinner sig i. Gadamers perspektiv på lagtexter stämmer överens med det 
material som denna studie kommer att analysera. Denna uppsats kommer delvis basera analysen på 
Gadamers inriktning på hermeneutik. 

Enligt Odenstedts tolkning av Gadamer (2018, s. 135) argumenterar Gadamer för att det krävs ett 
kritiskt ställningstagande för att undersöka huruvida historiska förändringar ska uppfattas som en 
nedgång i en traditions auktoritet. Gadamer resonerar att historiska förändringar måste förstås eller 
åtminstone upplevas på ett visst sätt och menar att en nedgång i en traditions auktoritet tar sig 
uttryck i kritik och är inte orsakat av kritik. Det är dock missvisande att hävda att sådan kritik är ett 
uttryck för kontextuell förändring “uttrycket” kan inte likställas med “effekt” – eftersom detta beror 
på att situationer som kan ha tolkats som en nedgång i en traditions auktoritet kan inträffa utan att 
den tolkats så. Detta problem handlar om frågan om det historiska sammanhanget endast utgör ett 
tillfälle för kritik, eller om det är orsaken till uppkomsten av kritik, eller om det är orsaken till själva 
innehållet i kritiken. Om det historiska sammanhanget är orsaken till förekomsten av kritik, kan 
detta endast betyda att det är dess initierande och effektiva orsak.  

Vidare skriver Odenstedt i sin tolkning av Gadamer (2018, s. 135) att även om en individ är ett 
“barn av sin tid” i den mening att allt individen gör eller tänker hänger ihop på ett begripligt sätt 
med det historiska sammanhanget – betyder det inte nödvändigtvis att individen inte kan föreställa 
sig eller önska sig något annat än detta sammanhang. En orsaks- och förklarande koppling mellan 
tanke och det historiska sammanhanget i fall av detta slag innebär inte att tanken bara speglar detta 
sammanhang. Gadamer menar att kontextuella influenser leder honom att anta att sinnet inte har 
några inneboende resurser som gör att han aktivt kan inta en kritisk attityd till det historiska 
sammanhanget. Sinnet utgörs av kontextuella influenser i den starka bemärkelsen att bestå i dem. 
Gadamer förklarar att det inte är så att sinnet har kontextuellt framkallade förutsättningar med vilka 
sinnet fungerar och till vilken den aktivt inte kan inta en kritisk eller neutral attityd oavsett 
kontextuella omständigheter. Således kan vi inte kontrastera physis (natur) med historia som om 
kontextberoende endast vore en egendom människor besitter. Gadamer argumenterar för att det 
människans natur att vara historisk, och att reflektion och kritik i fall av detta slag är effekter av 
kontextuell förändring, effekter vars innehåll speglar denna förändring.  

En kritik som ofta ställs mot hermeneutiken, och därmed Gadamer, är att på grund av den 
kontextbaserade tolkning som teorin leder till så är det svårt att dra generaliserande slutsatser av 
resultatet. Gadamers perspektiv skiljer på den generella idén av historisk kontext och kontexten för 
specifika händelser eller texter. Gadamer argumenterar att de flesta kontextuella influenser inte är 
reflekterade i alla tolkningar (Odenstedt, 2018, s. 101ff). I sammanställningen av just denna uppsats 
kommer denna “svaghet” kompletteras genom ytterligare källor som kan ge en mer generaliserbar 
kontext i de delar som de offentliga dokumenten inte kan uppfylla. Genom detta så ges denna 
uppsats möjlighet att dra mer generaliserande slutsatser.  
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4.3 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen är en underkategori till den konstruktivistiska traditionen (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013, s. 274). Burr och Dick (2017, s. 59) beskriver sitt perspektiv på socialkonstruktivism 
i sin artikel Social Constructionism. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är inte verkligheten 
statisk, den är beroende av människors sociala samspel och interaktioner. Ett exempel på detta är 
att ett träd är definierat utifrån vår egen uppfattning av det. Det är den subjektiva uppfattningen 
som bedömer vad som är ett träd och ger den definitionen.  

Vidare förklarar Burr & Dick (2017, s 59ff) vad som kan anses särskilt utmärkande för den 
socialkonstruktivistiska traditionen är att den har en kritisk inställning till självklar kunskap. Vår 
världsbild är inte en objektiv spegel av verkligheten, vår omgivning är beroende av hur vi 
kategoriserar det vi kan förstå. Kunskap som vi innefattar är inte bestående och förändras 
tillsammans med samhällets utveckling. På detta sätt går det så menar socialkonstruktivismen att 
sociala mönster och kunskap är kulturellt och historiskt präglat. 

En punkt av socialkonstruktivismen gäller sammanhanget mellan kunskap och social handling (ibid., 
s. 59ff). Ett potentiellt problem med att analysera med en socialkonstruktivistisk ansats är att på 
grund av att kunskap kontinuerligt förändras tillsammans med samhällets utveckling kan det vara 
svårt att dra några generaliserande slutsatser. I kontexten av denna uppsats kommer vi att reflektera 
över hur kunskapsläget såg ut vid skapandet av dokumenten vi analyserar. Vi behöver också ha i 
åtanke att vi analyserar historiska texter ur ett perspektiv som är baserat i dagens kunskapsläge.   
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5. Forskningsmetod 

Denna del kommer att inledas med en presentation av dokumentstudie som den valda 
insamlingsmetoden. Efter det kommer urvalstekniker att presenteras tillsammans med motivation 
för vilka avgränsningar som har varit nödvändiga. Vi kommer även förklara våra resonemang om 
hur vi valde att skilja på det material vi använder gentemot det vi inte använder oss av. Därefter 
presenterar vi riktad kvalitativ innehållsanalys som den valda analysmetoden samt en modell som 
målar upp hur analysen sker. Nästa underrubrik består av en kvalitetsbedömning för kvalitativ 
forskning samt vår forskningsmetod där vi diskuterar studiens tillförlitlighet och äkthet. Detta 
efterföljs av en förklaring av det etiska förhållningssätt som studien förhåller sig till. Avslutningsvis 
så diskuterar vi de metodologiska överväganden som vi har gjort samt vilka styrkor och svagheter 
som vi har uppmärksammat under skapandet av denna studie. 

5.1 Dokumentstudie 
Detta är en dokumentstudie på SOU:er och propositioner för att studera hur statens arbete kring 
barn som bevittnar våld har förändrats. En dokumentstudie ger möjlighet att analysera dessa texter 
mer djupgående för att få en mer grundläggande förståelse över hur utveckling har skett.  
Bowen (2009, s. 28) beskriver att dokumentstudier är en metod för att undersöka och utvärdera 
dokument. Likt andra analytiska metoder i kvalitativ forskning, kräver dokumentstudier att data 
undersöks och tolkas för att förstå mening och få en djupare förståelse och utveckla empirisk 
kunskap. Ofta används dokumentstudier för att utvärdera och undersöka böcker, dagböcker, brev, 
rapporter från organisationer eller myndigheter och offentliga dokument etc. I dokumentstudier 
innebär den analytiska processen att finna, välja och värdera data som finns i det undersökta 
materialet. I de studerade dokumenten försöker forskarna finna utdrag, citeringar eller hela passager 
som senare organiseras till teman, kategorier och relevanta fallbeskrivningar. 

Anledningen till att vi har valt att utföra en dokumentstudie i stället för annan kvalitativ 
forskningsmetod, exempelvis intervjustudie, är för att vi anser att en dokumentstudie är bäst lämpad 
för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet. Intervjuer av till exempel socialarbetare 
kan ge oss mer djupgående reflektion kring barn som bevittnat våld men resultatet blir också präglat 
av individens egen förförståelse och erfarenhet. På grund av att vi syftar till att analysera material 
som skapades under en viss historisk period anser vi att det är bättre lämpat att analysera 
dokumenten direkt, i stället för att undersöka individers reflektioner kring dessa. 

Enligt Bowen finns det fler fördelar med dokumentstudier än vad det finns nackdelar (2009, s. 31). 
Bowen menar bland annat det är en effektiv metod som är mindre tidskrävande än andra 
forskningsmetoder då dokumentstudie som metod kräver ett urval av data snarare än datainsamling. 
Vidare menar Bowen att dokumentstudier är en bra metod eftersom materialet ofta är offentligt 
publicerat och kan läsas utan författarens tillstånd. I och med internets intåg finns ofta dokumenten 
tillgängliga på internet vilket ökar tillgängligheten.  

Dokumentstudier är mindre kostsamma och är ofta den metod som används när insamlingen av ny 
data inte är genomförbar. I dokument har datan redan samlats in och det som återstår att göra är 
att undersöka och utvärdera innehållet (Bowen, 2009, s. 31). Vidare förklarar Bowen att material 
som dokument är oföränderliga och opåverkade av forskningsprocessen. Detta gör att 
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dokumentanalyser inte har samma reflexivitet som många andra kvalitativa metoder innefattar. Som 
exempel, vid observationsstudier kan ett event utspelas annorlunda enbart på grund av att det 
observeras. Reflexivitet på detta sätt är inte ett övergripande problem när det kommer till analys av 
dokument. Eftersom dokumentstudier inte är reaktionära och kan ses som mer stabila lämpar sig 
metoden väl för upprepade granskningar. På grund av att exakta namn, referenser och detaljer av 
händelser inkluderas i dokument och är ofta arbeten som har ett längre tidsspann och innefattar 
många händelser, är dokumentstudier mycket stabila och ger ofta en klar metod. 

Bowen uppger dock att dokumentstudier inte alltid är fördelaktigt och menar att dokumentstudier 
ibland är producerade i andra syften än forskning och kan ha otillräckligt med information och 
detalj för att besvara en specifik forskningsfråga. Vidare uppger Bowen att organisationer kan 
framställa dokument som troligen är i linje med organisationens egna policyers och agendor 
(Bowen, 2009, s, 31f). I kontexten av denna studie kvarstår svagheten med att det kan vara svårt att 
svara på övergripande forskningsfrågor. På grund av den begränsade mängden tid och 
förhållandevis liten mängd material som finns tillgängligt att analysera har inte denna studie 
möjlighet att göra en utförlig kartläggning hela utveckling av barn som bevittnar brott i offentliga 
dokument. Det vi anser att denna studie har möjlighet att bidra med är i stället en inblick av olika 
delar av utvecklingen och analysera vissa av dokument som skapades under denna tidpunkt. 

5.2 Avgränsningar 

Denna uppsats är en dokumentstudie som kommer att fokusera på statliga dokument som SOU:er 
och propositioner. Vi kommer därför inte att analysera texter med mediala inslag som berör ämnet 
om barn som bevittnar våld. Mediala texter kan ge en insikt i hur frågan kring barn som bevittnar 
våld har utvecklats ur ett mer allmänt perspektiv men offentliga dokument och utredningar kan ge 
en mer definitiv bild av hur ämnet har behandlas på politisk nivå. Denna uppsats kommer att 
undersöka dokument som hanterar barn som bevittnar våld samt förarbeten till barnfridsbrottet 
2021. Denna avgränsning görs på grund av att vi anser att införandet av barnfridsbrottet är en 
signifikant milstolpe kring frågan om barn som bevittnar våld. 

Studien kommer inte att fokusera på barn som själva blir utsatta för våld. Det kan finnas dokument 
som hanterar barns egen utsatthet för våld som kan vara relevanta för syftet eller innefatta punkter 
om barn som bevittnar våld, vilket betyder att dessa utredningar inte är helt uteslutna. Varje 
utredning kommer att bedömas enskilt om de är relevanta nog för att användas, det kommer dock 
vara ett fokus på barn som bevittnar våld mellan närstående. 

Utöver officiella myndighetsdokument kommer även vetenskapliga artiklar att användas som 
komplement för att få en bredare kontextuell förståelse för fenomenet “barn som bevittnar våld”. 
De kommer även att användas för att undersöka hur ämnets forskningsläge har sett ut i relation till 
lagstiftning. 

5.3 Urvalsteknik 

När vi har sökt efter material har vi fokuserat på offentliga dokument såsom statliga utredningar 
och propositioner som är relevanta för de lagar vi har valt att analysera. Vi har gått tillväga på detta 
sätt eftersom vi anser att det är det material och litteratur som är mest lämpligt för detta arbete.  
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För att söka efter relevanta dokument använder vi oss av regeringens webbsida för statliga 
utredningar, lagtexter och propositioner. Vi har också använt oss av databasen JUNO för att få 
tillgång till lagkommentarer, förarbeten och ytterligare information i relation till lagstiftning. Den 
lagstiftning vi har fokuserat på att söka efter är lagar som relaterar till barnfridsbrottet (BrB 4 kap. 
3 §) och andra lagar som relaterar till barns rättigheter i utsatta situationer samt socialtjänstens ansvar 
för barn i utsatta situationer. Relaterade lagar kan exempelvis vara föräldrabalken (1949:381) och 
lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197).  

Det primära materialet som fokuseras i denna uppsats är statliga utredningar och lagarbeten som är 
relevanta för ämnet. Detta är på grund av att det är dessa sorters dokument som är mest passande 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det som statliga utredningar och andra 
relevanta lagarbeten bidrar med är en direkt bild av hur utvecklingen har skett fram till införandet 
av barnfridsbrottet. Det går att spåra tillbaka arbetet med barn som bevittnar våld i tidigare arbeten 
för att se hur de har påverkat dagens lagstiftning. 

Denna dokumentstudie använder sig primärt av SOU:er och propositioner som relaterar till lagarna 
FB 6 kap. 1 § och BrB 4 kap. 2 §. Övriga statliga dokument som kan användas är relaterade till våra 
frågeställningar, exempelvis lagkommentarer kan användas som kompletterande information. Vid 
genomgång av dessa dokument kommer materialet väljas ut baserat på vad det kan bidra med till 
analysen. 

Dokumentstudier är begränsade i sitt urval i jämförelse med andra sorters kvalitativa studier som 
exempelvis intervjuer och enkäter. Denna svaghet kan i viss del vägas upp med faktorn att materialet 
inte är relativt, dvs. materialet som analyseras är definitivt och faställt innan analysen är utförd och 
påverkas inte av analysmetoden (Bowen, 2009, s. 37f). Vi anser att, på grund av att SOU:er och 
propositioner är fastställda som material och det går att följa utvecklingen av dessa, kan vi använda 
oss av detta material som grund för vår analys. SOU:er och propositioner ger denna studie 
möjligheten att fullfölja syftet och besvara våra frågeställningar. 

Urvalet av SOU:er och myndighetsdokument är begränsat till tidsramen (1999–2022). Samtliga 
SOU:er utförda mellan 1979 och 1999 nämns inte ordet “bevittna” i titeln av utredningen en enda 
gång. Totalt sett förekommer ordet “barn” i någon form 54 gånger i titlarna (detta kan även vara 
inom andra ord, t.ex. barnombudsmannen), men ordet förekommer inte i kontext av barn som 
bevittnar våld.8 Det är möjligt att detta begränsar mängden information som går att använda från 
denna tidsperiod då det inte finns många utredningar som kan vara relevanta för vårt syfte.  

Sammanlagt innefattar de tre SOU:er och tre propositioner, som kommer att analyseras i denna 
uppsats, över tusen sidor vilket kräver ett ytterligare urval av vilket material som kan kodas. Vi har 
därför använt oss av utredningarnas innehållsförteckningar och fokuserat på underrubriker som 
relaterar till barn som bevittnar våld. Avsnitt som vi valde att inte ta med är exempelvis de som 
berör hälso- och sjukvårdens verksamheter, ekonomi, särskilda yttranden, övergångsbestämmelser 
samt bilagor. Av de kvarvarande rubriker valde vi ut de delar som är relaterade till just barn som 

 

8 Se Kungliga biblioteket, digitaliserade SOU:er. (sou.kb.se, 2022). 
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bevittnar våld. Exempel på rubriker kan bland annat vara “Barn som bevittnar våld eller andra 
brottsliga handlingar mellan närstående”, “Barn som bevittnat våld i familjen”, “Uppmaning att 
begå självmord”, “Barns behov och utveckling”, “Fysiska reaktioner och behandling vid 
barnmisshandel”, med mera (SOU 2000:77, s. 57; SOU 2001:72, s. 285; SOU 2019:32, s. 55, 75, 93, 
110, 115, 147, 171, 223). 

Efter att vi har hittat de rubriker vi kommer att fokusera vår analys på blir det cirka 264 sidor 
material som kommer analyseras. Efter en översiktlig läsning markeras vissa begrepp och stycken 
vars teman är återkommande i texten och som anses vara mest relevanta för syftet. Dessa begrepp 
och teman används sen för att söka vidare i texten för liknande material som kan användas eller 
fungera som kompletterande information. 

5.4 Materialbeskrivning 

Nedanför finns en modell som fungerar som exempel på vad det är som analyseras i de källor vi 
använder samt vilken kontext det är de bidrar till med studiens resultat.  

Material  Analyserat data 

SOU 2000:77 Omhändertagen - Samhällets ansvar för 
utsatta barn och unga. 

Översyn av LVU i och med 
ratificeringen av Barnkonventionen.  

SOU 2001:72 Barnmisshandel - Att förebygga och 
åtgärda 

Utredning av barnmisshandel och 
sammanhängande frågor.  

SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar 
brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå självmord. 

Tidigare argument och diskussion 
kring lagförslag.  

Prop 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer m.m. 

En stärkt anmälningsskyldighet i 
verksamheter som kommer i kontakt 
med barn.  

Prop 2005/06:116. Barn som bevittnat våld. Förstärka stödet och rättigheterna för 
barn som bevittnar brott.  

Prop 2020/21:170. Barn som bevittnar brott.  Utformning av utredningen kring 
barnfridsbrottet. 

 

5.5 Riktad kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys är en kvalitativ analysmetod som kan användas på olika sätt vid dokumentstudier. 
En central del av vad en innehållsanalys innebär är att läsa ut olika koncept ur en text för att ta 
ställningstagande till dessa koncept (Graneheim & Lundman, 2004, s. 105ff). Graneheim och 
Lundman menar att dessa koncept görs på olika abstraktionsnivåer och det finns två olika material 
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som innehållsanalys skiljer på, manifest material och latent material. Den första, manifest material, 
refererar till det mer synliga och klart framställda materialet i texten som går att analysera direkt. 
Latent material hänvisar till de delar i texten som inte står tydligt i skrift utan kräver en viss djupare 
analys för att läsa ut, att man “läser mellan raderna” och gör en tolkning av textens innebörd. 

Denna studie kommer att använda sig av kvalitativ innehållsanalys. Kännetecknande för studier med 
denna analysmetod är att de fokuserar på språkets karaktär med fokus på kommunikationen i 
textinnehållet eller den kontextuella meningen. Hsieh och Shannon (Graneheim & Lundman, 2004, 
1277f) menar att innehållsanalys används mycket i kvalitativ forsknings och har tre distinkta 
förhållningssätt: konventionell, riktad eller summativ. Den kvalitativa innehållsanalysen, i denna 
studies kontext, med ett hermeneutiskt perspektiv gör att denna uppsats har möjlighet att 
kategorisera och analysera utvecklingen i statliga utredningar på ett konkret och sammanställt sätt. 

Vi valde att använda oss av riktad innehållsanalys eftersom denna metod är mer strukturerad till sin 
form i jämförelse med den konventionella innehållsanalysen. Vidare anser vi att den summativa 
innehållsanalysen, som ämnar att kvantifiera ord och innehåll för att uppnå sitt mål, är svår att 
applicera med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt med Gadamers rörliga tolkning av lagtext. 
Enligt Hsieh och Shannon (ibid., s. 1277f, 1281) använder sig den riktade kvalitativa 
innehållsanalysen av existerande teman eller tidigare forskning och forskaren måste börja med att 
identifiera centrala teman, variabler eller kategorier som initiala koder. I nästa stadie skapas 
definitioner för varje kategori utifrån teorin. Hsieh och Shannon menar att målet med att använda 
sig av en riktad kvalitativ innehållsanalys är att bekräfta eller utforska det teoretiska ramverket eller 
teorin. Denna analysmetod lämpar sig väl för att bidra med potentiellt intressanta teman och 
kategorier från teorin vilket bidrar till att utveckla ett kodningsschema. Efter att materialet har delats 
upp i dessa teman och kodats om så presenteras materialet igen i en form som liknar statistik. 
Genom detta går det att analysera kontextuell mening och ge en mer definitiv analys av bland annat 
dokument. 

Elo och Kyngäs beskriver i sin artikel The qualitative analysis process (2008, s. 109ff) att både induktiva 
och deduktiva analysprocesser följer tre olika faser: förberedelse, organisering och rapportering. 
Dessa faser går att se nedanför i Figur 1. Den första fasen, förberedelse, börjar med att man väljer 
ett begrepp eller tema att grunda sin analys på. Det man väljer att analysera kan bestå av en mening 
eller hela stycken men det ska vara representativt för den kontext det plockas ut från. Nästa steg är 
att forskaren ska utläsa en helhet från materialet och upprätta kategorier. Det är i detta steg som 
materialet delas upp i kategorier, kodas om och förändras från mer abstrakta begrepp till mer 
definierade. Slutligen går arbetet in i rapporteringsfasen där de kategorier och begrepp som 
klargjorts under organiseringsfasen i modeller och strukturer för att analysera dem. I detta steg går 
det också att skapa underkategorier för att ge en klarare bild av resultatet.  
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Figur 1. Förberedelse, organisering och rapportering i den kvalitativa analysprocessen (Elo & 
Kyngäs, 2008, s. 110).  
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På senare år har innehållsanalysen utvecklats till en mer bred metod som över lag sammanfattas till 
att översätta texter i mer relevanta kategorier. På grund av användningen av dessa kategorier skiftar 
innehållsanalyser ofta mellan induktiv och deduktiv metod (Padgett, 2016, s. 226). Denna uppsats 
har en induktiv utgångspunkt men även detta kan skifta beroende på arbetets tillstånd.   

5.6 Kvalitetsbedömning för kvalitativ forskning 

I boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys beskriver Hjelm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 
82–86) de kriterier som kvalitativa studier brukar bedömas efter och bör eftersträva. Kriterierna 
som presenteras är pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, och bekräftelsebarhet. Hjelm et al. tar 
också upp originalitet, resonans och användbarhet som kriterier på hur en kvalitativ studie kan bedömas.  

Denna studie beaktar alla kriterierna i föregående stycke i beaktande. På grund av att införandet av 
barnfridsbrottet skedde 2021 anser vi att detta är ett relativt nytt och aktuellt ämne som inte har 
beforskats med just våra frågeställningar, vilket bidrar till denna uppsats originalitet. Uppsatsen 
strävar också efter att ge en klar och genomgående analys av primärmaterialet, samt skapa resonans, 
vilket innebär att alla sidor av materialet beaktas, genom att ta del av kompletterande information 
som kan ge ytterligare kontext till analysen. Genom att besvara uppsatsens syfte förväntas resultatet 
fungera som en inblick i hur barn som bevittnar våld behandlats i svensk lagstiftning vilket, i vår 
mening, kan bidra till kunskapen om ett samhällsproblem som påverkar det sociala arbetet och 
därmed stärka studiens användbarhet. 

För att kunna uppnå ett trovärdigt och tillförlitligt resultat strävar denna uppsats efter att ha en 
genomgående transparens i metod, genomförande och analys. Materialet och forskningen som 
används presenteras med tydliga källhänvisningar samt att informationen placeras i sin korrekta 
kontext. Denna punkt är har särskilt beaktas då materialet som analyseras i denna uppsats påverkas 
av en historisk kontext. Uppsatsen strävar efter att förhålla sig kritiskt till de material som analyseras 
men vill samtidigt presentera ett relevant förhållningssätt som inte dömer historiskt material efter 
nutidens matris och förståelse.  

Enligt Ruth (1991, s. 284) handlar reliabilitetsfrågan inom kvalitativ forskning om forskarens 
förutsättningar att uppfatta och vilja utsätta sig för de relevanta kvaliteterna i de fenomen studien 
ger sig in på att analysera. Forskaren måste skärskåda sig själv och se över om hen har den kunskap 
som undersökning handlar om. Det som är centralt gällande reliabilitet är att forskaren ser var 
gränserna går för sin egen förförståelse och inför ett fenomen samt var den undersökta människan 
förförståelse och tolkning står att finna.  

I kvalitativ forskning hör validitet samman med relevansen i våra data, det vill säga den mening de 
innehåller samt den historiska, ideologiska och kulturella kontext i vilken data insamlas (ibid., s. 
285f). Även intentionen med studien hänger ihop med validitetsproblemet; för vem och i vilket 
syfte insamlas forskningsdata. I datainsamlingsskedet är reliabilitets- och validitetsfrågan 
sammankopplade. Både reliabilitet och validitet är viktiga för studiens tillförlitlighet och bidrar till 
en mer pålitlig beskrivelse forskaren gör av fenomenen tillsammans med forskningssubjektet, eller 
i vårt fall, med det material vi har analyserat. 
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5.7 Etiskt förhållningssätt 

Det Ruth (1991, s. 284ff) beskriver i ovanstående stycke om reliabilitet och validitet har ett tydligt 
fokus till forskning som har intervjuobjekt och flera exempel Ruth tar upp illustrerar detta. Likt 
Ruth har vetenskapsrådet haft intervjuobjekt i fokus i sin artikel Forskningsetiska principer (2002). I 
artikeln omnämns fyra huvudsakliga krav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav är riktade till forskning som har 
intervjuobjekt som fokus och är goda regler att följa för att upprätthålla en god forskningssed. 

När det kommer till dokumentstudier fungerar etiken kring materialet som används olika än om det 
gjordes en intervjustudie då det inte är personer i sig som är det primära analysmaterialet. Trots att 
dokumenten är utförda mestadels av offentliga myndigheter behövs det ett etiskt förhållningssätt 
till materialet och författaren. Det betyder att genomföra analysen av materialet på ett sätt som inte 
förminskar eller förlöjligar den originella texten eller dess mening. 

Ett annat etiskt förhållningssätt som är viktigt, speciellt när det kommer till dokumentstudier som 
denna uppsats, är att denna analys inte ska plagiera idéer och material från de dokument och den 
litteratur som vi analyserar. Utöver detta kan det vara värt att ta med Ruth och vetenskapsrådets 
klargöranden när det kommer till vår egna studie. Trots att fokuset var riktat till intervjustudier lyfter 
både Ruth och vetenskapsrådet punkter som kan ha relevans för vår studie. Eftersom detta är en 
dokumentstudie är det av mindre betydelse att beakta samtyckeskravet då det inte kommer att finnas 
intervjupersoner. Vi vill ändå ha dessa punkter i åtanke för att kunna arbeta källkritiskt med vårt 
material. Å andra sidan har exempelvis nyttjandekravet en större applicerbarhet för vårt arbete. 
Kärnan för detta krav är att uppgifter som är insamlade får endast användas för forskningsändamål. 
Detta överensstämmer till viss del med vad vi själva vill få ut av vår studie då meningen med denna 
uppsats är att ge ett nytt perspektiv på det lagliga arbetet kring barn som bevittnar våld. 

Utöver detta anser vi att det är lämpligt att hänvisa till Bryman (2012, s. 390) som redogör för vilka 
aspekter som är viktiga att tänka på i kvalitativ forskning gällande arbetets trovärdighet. För att 
upprätthålla en god forskningssed kommer denna uppsats att sträva för att uppfylla de kriterier 
Bryman hänvisar till: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. 

Det första kriteriet, trovärdighet, handlar om hur den sociala verkligheten ter sig och hur författaren 
presenterar sitt arbete och kommer fram till resultatet. Det viktiga är att forskningen och resultatet 
bygger på en god forskningssed och praxis samt att forskningsresultatet lämnas ut till resten av 
forskningsvärlden för att granska och bekräfta (ibid., s. 390).  

I kvalitativ forskning handlar överförbarhet om hur forskares redogörelser och fynd kan överföras 
till andra kulturer eller miljöer. I kvalitativ forskning tenderar fynd att vara orienterade mot 
kontextuella, unika och betydelsefulla aspekter av den sociala världen (Bryman, s. 390). Bryman 
hänvisar till Lincoln och Guba (1985, s. 316) och förklarar att om fynd håller i något sammanhang, 
eller även i samma sammanhang vid ett annat tillfälle, är det en empirisk fråga. 

Bryman refererar till Lincoln och Guba (1985, s. 316) som menar att pålitlighet bygger på att ett 
komplett register förs över alla faser av forskningsprocessen. Forskningsprocessen ska vara 
formulerad på ett tillgängligt sätt för att se till att forskningen har bedrivits på ett korrekt sätt. 
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Det sista kriteriet handlar om objektivitet. Bryman (2012, s. 392f) understryker det faktum att uppnå 
fullständig objektivitet är nästintill omöjligt i social forskning. Det viktiga är att forskaren har visat 
att hen handlat i god tro. Med andra ord att det är uppenbart att forskaren inte har öppet tillåtit att 
personliga värderingar eller personligt prefererade teorier påverkat genomförandet av forskningen 
och resultatet.  
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6. Resultat 

Detta kapitel kommer att presentera en sammanställning av det empiriska material som vi har valt 
att analysera. Inom dessa underrubriker är materialet presenterat på ett kronologiskt sätt i den mån 
som vi anser varit lämpligt. Vi kommer att börja med att diskutera olika lagförslag och hur det 
rättsliga läget har vuxit fram angående vilket stöd som kan ges till barn. Därefter kommer vi att 
presentera hur barnmisshandel som koncept har använts för att motivera skydds- och 
ersättningsregler. Följande detta diskuteras begreppen bevittna och uppleva våld och hur dessa 
begrepp har använts och utvecklats inom vårt material. Efter detta följer en presentation av hur 
materialet framställer brottsoffer, respektive gärningspersoner och kapitlet avslutas med en översikt 
av barnets roll som eget rättssubjekt. 

Nedanför finns ytterligare en tabell av det material vi har använt oss av för tillgänglighet och för 
upprepning. 

Material 

SOU 2000:77. Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. 

SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 

SOU 2019:32. Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot 
uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. 

Prop 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Prop 2005/06:116. Barn som bevittnat våld. 

Prop 2020/21:170. Barn som bevittnar brott.  

 

6.1 Lagförslag och myndigheters stöd till utsatta barn 

Det har inte alltid rått samstämmighet kring vad som anses en “bra” uppväxt för barn. I takt med 
att ny kunskap kontinuerligt växer har samhällets värderingar varit under konstant förändring. I 
SOU 2000:77 (s. 53) framkommer det att kunskap kring barns utveckling har ökat kraftigt under de 
senaste decennierna från och med SOU:ns utgivningsår. Genom forskning har kunskap kring barns 
utveckling och vad barn kan, eller inte kan, i vissa åldrar ökat. Kunskap om att barn har en unik 
personlighet redan vid födseln och att de är kompetenta individer som interagerar och samspelar 
med sin omgivning och personer i sin närhet är andra exempel på vad forskning har visat. I 
utredningen framgår det dock att forskning sällan har baserat sig på barns egna perspektiv. Att 
lyssna till barnets röst för att denne ska berätta om sin egen situation är en ny strategi som inte har 
särskilt mycket forskning att falla tillbaka på. Den kunskap som finns att tillgå kommer från 
föräldrar, barnomsorgspersonal, lärare etcetera I andra fall har kunskap hämtats från socialtjänstens 
insatser, sociala akter, journaler med mera. 
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Utredningen refererar till barnkonventionen för att beskriva barns behov, som var nyligen 
implementerad vid denna SOU:s utgivning (SOU 2000:77, s. 57, 63). Även här understryks i 
utredningen att barnkonventionen stämmer väl överens med beprövad erfarenhet och vad 
forskning har visat kring barns utveckling. Konventionen kan ses som vuxensamhällets sätt att se 
på barns behov eftersom konventionen arbetades fram utan barns medverkan. SOU:n redogör för 
hur barnkonventionen anser att ett samhälle har en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn 
mot fysiska samt psykiska övergrepp från vårdnadshavarens sida. Detta formuleras i 
barnkonventionens artikel 19 som lyder: 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala 
och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 
förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård (Barnkonventionen, artikel 19, 
1990). 

I en efterföljande SOU 2001:72 Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda, uttrycks det att:  

Gradvis har barnkonventionen vunnit insteg i hela samhället, inte minst utifrån sitt 
ganska radikala barnperspektiv, där barnet ses som en självständig individ med rätt till 
inflytande över beslut som rör både den personliga situationen och samhället i stort 
(SOU 2001:72, s. 92). 

I utredningen framgår att vad som menas med barnperspektiv inte är givet och att begreppet är 
relativt och betyder olika saker för människor (SOU 2001:72, s. 92). Det är även ett begrepp som 
har ändrats över tid i takt med att ny kunskap kring barn och deras livsvillkor vuxit fram, vilket har 
gjort att samhällets värderingar har utvecklats. Utredarna resonerar att det finns olika 
intressegrupper som ofta använder sig av uttrycket “barnperspektiv” för att föra fram sin egen 
agenda och uppfattning, vilket ibland är kontradiktoriskt till en annan grupps. Det finns även olika 
politiska konflikter mellan olika vetenskapliga skolor samt mellan professionella och folk i 
allmänhet. På grund av detta kan uttrycket definieras på olika sätt beroende på vilken intressegrupps 
perspektiv som beaktas, exempelvis barnets, lagstiftningens eller vårdnadshavarens.  

I SOU:n tydliggörs vad som menas med olika barnperspektiv (SOU 2001:72, s. 93f). Bland dessa 
perspektiv finns det samhälleliga barnperspektivet. Detta barnperspektiv grundar sig på samhällets 
värderingar, kultur och synsätt på barns behov och rättigheter och tar sitt tydligaste uttryck i form 
av lagstiftning. Ett annat barnperspektiv är det vuxna barnperspektivet vilket innefattar de vuxnas syn 
på och värderingar av barn och barndomen. Den vuxnas perspektiv grundar sig på egna 
erfarenheter, en egna barndomen, samlade kunskaper och upplevelser, samt kultur och 
landstillhörighet. Det vuxna perspektivet styrs av individens subjektiva uppfattningar vilket innebär 
att när det kommer till frågor som rör barn, berör det även vuxna på en känslomässig nivå. Barnets 
eget barnperspektiv är det sista perspektivet utredningen tar upp, med detta menas att varje enskilt barn 
har sitt eget perspektiv och sina egna åsikter. Perspektivet handlar om hur barnet konkret ser, hör, 
upplever och känner i en situation. Perspektivet förändras successivt i och med barnets utveckling 
och påverkas av de förändringar som sker i barnets omgivning. Vuxna i barnets omgivning, musik, 
massmedia, film och litteratur har stor betydelse för hur barnets perspektiv kan se ut. 
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Grunden i ett barnperspektiv måste, enligt utredningen (SOU 2001:72, 94f), vara respekt för barnets 
människovärde och integritet. I denna utrednings mening innebär barnets integritet mänskliga 
rättigheter – barnet ska alltså ha möjlighet att själva kunna påverka sitt liv och själv bestämma. I och 
med att varje barn ses som en självbestämmande individ men inte tillerkännas sitt självbestämmande 
fullt ut till följd av exempelvis mognad – kan en vuxen ta på sig ansvar för att skydda barnets 
integritet. I praktiken innebär detta att ett barns självbestämmande kan komma att kränkas. En 
sådan kränkning är bara acceptabel om det sker utifrån vad som är barnets bästa. 

Propositionen 2002/03:53 gavs ut två år efter SOU 2001:72 och föreslog flera lagstiftningsåtgärder 
i syfte att stärka skyddet för barn i utsatta situationer (prop. 2002/03:53, s. 35). I propositionen 
understryks att barn som befinner sig i utsatthet har en komplex problembild och inte utgör någon 
homogen grupp. Det finns barn som blir utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
barn till missbrukare, barn till misshandlade kvinnor med mera. Många av barnen har en sammansatt 
problembild och går att placera inom fler än en grupp. 

I propositionen (prop. 2002/03:53, s. 47). framgår att det har funnits ett behov vid denna tidpunkt 
av att skapa en gemensam definition av barnmisshandel. I skälen bakom detta förslag framgår det 
att synen på vad som anses att barn far illa har förändrats i samma takt som synen på barn har 
förändrats i samhället. En av utgångspunkterna är införandet av barnkonventionen, närmare 
bestämt artikel 19. Det uttrycks även ett behov av att professionella yrkesgrupper som exempelvis 
socialarbetare, medicinsk personal, psykologer och poliser ska ha ett gemensamt språkbruk för att 
underlätta samverkan och undvika missförstånd. Vid denna propositions tidpunkt var detta något 
som saknades för de berörda yrkesgrupperna.  

I ett annat förslag till en lagändring i samma proposition diskuterades frågan om att barnets bästa 
bör beaktas och vara avgörande vid alla beslut i LVU. Även detta förslag är en konsekvens av 
barnkonventionen, i detta fall artikel 2 som fastslår att barnets bästa ska prioriteras högst vid alla 
åtgärder som rör barn (prop. 2002/03:53., s. 76f). Principen om vad som är barnets bästa är vid 
denna tidpunkt inte ny i vissa andra författningar. I socialtjänstlagen och föräldrabalken återfinns 
principer om att barnets bästa ska tas i beaktande När det kommer till LVU har det varit andra 
förhållanden. Barn som är aktuella för LVU är samhällets mest utsatta barn där det finns stora risker 
för att barnets hälsa och utveckling skadas. När det sker intressekonflikter mellan barnets behov 
och andra intressen bör hänsyn till barnets bästa alltid ges företräde.  

Regeringens förslag: Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
kompletteras med en bestämmelse om att vad som är bäst för barnet/den unge skall vara 
avgörande vid alla beslut enligt lagen. Den unges rätt till respekt för sitt människovärde 
och sin integritet understryks. Socialnämndens ansvar för den unges grundläggande 
rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken markeras särskilt (prop. 2002/03:53, s. 76).  

I en annan proposition från 2006 (2005/06:166, s. 15), framgår det att socialtjänsten har ett ansvar 
att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. När ett barn behöver 
skydd och när hjälp och stöd från annat håll inte räcker till, är det socialtjänstens plikt att ingripa. 
Socialtjänsten ska utöver detta även samarbeta med det utsatta barnets närstående för att främja att 
barn och ungdomar har en hälsosam personlighetsutveckling och en bra fysisk och social utveckling.  
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I samma proposition anser dock regeringen att det finns ett behov av att förtydliga socialtjänstens 
ansvar. Följaktligen formulerade regeringen följande förslag:  

Regeringens förslag: Socialtjänstlagens bestämmelse om stöd till brottsoffer 
kompletteras så att det tydliggörs att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp 
(prop. 2005/06:166, s. 15). 

Regeringen argumenterade för att barn som bevittnar våld och andra övergrepp sällan berättar om 
händelserna spontant och att uppvisade symptom kan missförstås. Som vittnen till övergrepp kan 
barn reagera på liknande sätt som de barn som själva blivit utsatta för brott och övergrepp och kan 
behöva liknande stöd. Regeringen betonade att även de barn som bevittnat våld är offer för brott 
och således finns det anledning att klargöra detta i lagtexten (prop. 2005/06:166, s. 15f). 

6.2 Barnmisshandelns framväxt i lag 

Eftersom utsatta barns röster och hur de själva upplever en situation inte uppmärksammats särskilt 
mycket vid tidpunkten SOU 2001:72 (s. 89, 115), ämnade utredarna att utgå från hur barn upplever 
misshandel och annan utsatthet. Det fanns även ett behov av att definiera barnmisshandel då det 
upp till denna period använts mer som ett samlingsbegrepp för fysisk och psykisk misshandel samt 
sexuella övergrepp. Inom begreppet kunde även uttrycken “barn som far illa” eller “utsatta barn” 
rymmas och även användas synonymt. Olika sätt att tolka begreppet kunde det leda till oklarheter 
samt svårigheter för verksamheter som samverkar och i uppsökande arbete. För att tydliggöra vad 
barnmisshandel är, delades således begreppet in i två olika grupper; barnmisshandel i form av fysiskt 
våld och barnmisshandel i form av psykiskt våld. 

Vid tidpunkten som SOU 2001:72 utfördes saknades det en enhetlig definition på exakt vad 
barnmisshandel betydde. I utredningen formulerades följande förslag: 

Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 
behov (SOU 2001:72, s. 120). 

Förslaget kommer nära vad som är skrivet i barnkonventionen artikel 19, men det är inte nämnt i 
utredningen att detta är den primära motiveringen bakom förslaget. Barnkonventionens avsikt med 
artikel 19 är dock inte att definiera barnmisshandel på samma sätt som utredningens förslag gör. 

Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen person orsakar ett barn smärta, kroppskada, sjukdom 
m.m. (SOU 2001:72, s. 120f). Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysisk 
barnmisshandel samt sexuella övergrepp. Å andra sidan innebär psykisk misshandel att en vuxen 
person systematiskt, eller oftast under lång tid, avsiktligt utsätter ett barn för nedvärderande 
omdömen, känslomässigt lidande eller nedbrytande beteende. Om företeelsen är allvarlig kan det 
även vid enstaka fall betecknas som misshandel. Inom psykisk barnmisshandel ingår orimligt hårda 
bestraffningar, hån, nedvärdering, avvisande, orimliga krav m.m. Andra företeelser som räknas in 
kan vara nedbrytande beteende såsom fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Utöver detta 
menar utredarna att barn som tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller 
hot förekommer ofta, utsätts för skadliga intryck och ska bedömas som psykisk misshandel. 
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Enligt lagens förarbeten till misshandel (BrB 3 kap. 5 §), är avsikten att vissa mer allvarliga former 
av psykisk påverkan ska falla in under misshandelsbegreppet. I praktiken är det dock svårt att döma 
gärningspersonen till ansvar eftersom en medicinskt påvisbar effekt hos offret måste kunna 
konstateras. Utöver detta behöver effekten hänga samman med våldet. Detta har inneburit att 
rättspraxis från Högsta domstolen och hovrätterna inom området är mycket begränsad. Våld som 
riktat sig mot barn har i regel betecknats som grov misshandel medan praxis om psykiskt våld saknas 
(ibid, s. 328). 

Följande lagförändring kom senare att föreslås: 

En särskild straffskärpningsgrund införs i 29 kap. 2 § brottsbalken för sådana fall där 
brottet inneburit att ett barn kränkts av en närstående eller tidigare närstående person9 
(SOU 2001:72, s. 338). 

I utredningen återges att det finns ett behov av att omständigheterna kring brott mot barn måste 
ses som dubbelt försvårande. Bland dessa omständigheter inräknas barn som bevittnar våld i sina 
familjer. De barn som bevittnar våld berövas ofta sin trygghet och som särskilt försvårande bör 
därför omständigheten att brottet förövats i närvaro av närstående barn tas i beaktande. Upp till 
tidpunkten för denna utrednings utgivning har frågor som hanterat våld mot kvinnor varit det 
primära fokuset för forskning, utredningar och debatt. Det är på senare dagar som barn i dessa 
familjer har börjat uppmärksammats (SOU 2001:72, s. 340). 

Emellertid kom regeringen att anse att de bestämmelser kring barn som bevittnar våld behövde 
uppmärksammas ytterligare. I proposition 2005/06:166 (s. 15f) framförde regeringen att det fanns 
ett behov av att förtydliga i socialtjänstlagen att de barn som bevittnar mäns våld mot kvinnor eller 
andra övergrepp av, eller mot, närstående vuxna – är offer för brott. I denna mening avses bevittna 
våld huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Regeringen uttryckte att 
det var viktigt att införa ett förtydligande för att klargöra att barn som blir vittne till brott kan 
komma att lida bestående skada och vara i behov av liknande stöd som barn som blir utsatta för 
direkt våld. Utredarna uttryckte att trots att förslaget inte hade inneburit någon större förändring i 
ett rättsligt hänseende, menade regeringen att genom att konstatera att även dessa barn är offer, lyfts 
socialtjänstens ansvar fram ytterligare och blir tydligare.  

Regeringens förslag: Socialtjänstlagens bestämmelse om stöd till brottsoffer 
kompletteras så att det tydliggörs att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp 
(prop. 2005/06:166, s. 15).10 

Ett annat förslag som regeringen ansåg vara av betydelse för att barn som bevittnat våld synliggörs 
mer, är ett förslag om ekonomisk ersättning från staten. Regeringen argumenterade för att ersättning 
kan bidra till att barnet får en känsla av upprättelse samt får känna att det som barnet varit med om 
bekräftas och tas på allvar. Ett syfte med denna bestämmelse var att ersättningen skulle kunna 

 
9 Denna punkt återfinns numera i brottsbalken 29 kap. 2§ punkt 8. Infördes år 2003. 
10 Denna bestämmelse återfinns idag i socialtjänstlagen 5 kap. 11§. 
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underlätta barnets känslomässiga hantering av den kränkande handlingen (prop. 2005/06:166, s. 19, 
23).  

Förslaget formulerades på följande sätt:  

Regeringens förslag: Ett barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada tryggheten 
och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person skall ha rätt till 
ersättning från staten. Rätten till ersättning skall regleras i brottsskadelagen och gälla dels 
om brottet begås i Sverige, dels om ett barn med hemvist i Sverige bevittnar ett sådant 
brott utomlands (prop. 2005/06:166, s. 22). 

I SOU 2019:32 (s. 94) framgår att det inte har skett större förändringar i lagstiftningen om 
misshandel vid tidpunkten för denna SOU – inte heller i hur misshandeln relaterar till barn (jmf 
SOU 2001:72). När ett barn har bevittnat brott mellan närstående krävs det av brottet att barnet har 
blivit orsakad kroppsskada eller smärta. Om det är en fråga om psykiskt våld krävs det att det 
psykiska våldet orsakat effekten och att orsakssambandet mellan gärningen och effekten är 
sammanhängande. Precis som i fallet med i SOU 2001:72 konstateras att det är svårt att döma någon 
för misshandel mot barn i bevittnandefall.  

I den proposition som föranledde barnfridsbrottet uppmärksammades att det straffrättsliga skyddet 
för de barn som bevittnar brott är svagt (prop. 2020/21:170, s. 11f, 16). I propositionen hänvisar 
författarna till SOU 2001:72 samt prop. 2002/03:53 där frågan redan diskuterats men samtidigt 
lyfter författarna upp att det finns anledning att införa en ytterligare straffskärpning som tar sikte 
på barn som bevittnar brott. Regeringen ansåg att det borde bli uttryckligen kriminaliserat att utsätta 
barn för att bevittna brott för att uppmärksamma barn i anmälningsupptagningen eller i 
utredningar.  

Regeringen kom senare att formulera ett förslag för en ny straffbestämmelse vid beteckningen 
barnfridsbrott. Regeringen gjorde bedömningen att den nya lagen är till för att införa ett straffansvar 
för de gärningar som är ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett barn (ibid., s. 29, 32f). På 
detta sätt ska barnfridsbrottet ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet 
vid sidan av vad som gäller varje särskild brottstyp. Straffskalan för barnfridsbrott är fängelse i högst 
två år och i ringa fall böter eller fängelse i högst sex månader. 

6.3 Utvecklingen av begreppet “barn som bevittnar våld” 

Vad den exakta definitionen av att bevittna eller uppleva våld är har visat sig vara något som har 
utvecklats över tiden. I SOU 2001:72 (s. 115) innefattas fenomenet att bevittna våld i begreppet 
“barnmisshandel”. Som utskrivet i tidigare rubrik, skiljer SOU 2001:72 (s. 121f) barnmisshandel i 
fysiskt och psykiskt våld.  Detta gör dock att begreppet bevittna våld tappar fokus då det blir endast 
nämnt som en del av psykiskt våld. Att bevittna våld, som begrepp och fenomen, är mer fokuserat 
på i den senare utredningen SOU 2019:32 (s. 51ff). Denna utredning benämner inte barnmisshandel 
som begrepp i svensk kontext (det nämns dock i avsnitt som ämnar analysera andra länders lagverk 
och resonemang kring barn som blir utsatta för våld), i stället definierar utredningen våld, bevittna 
och uppleva som enskilda begrepp.  
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Definitionen av våld i SOU 2019:32 (s. 51ff) baserar sig på barnkonventionen artikel 19. Begreppet 
våld innefattar både fysiskt och psykiskt skada i denna utredning, men också sexuellt våld, 
försummelse, ekonomiskt och materiellt våld. Bevittna, i denna utredning, hänvisar till definitionen 
som användes i brottsskadelagen (2014:332) 4 a §. 11  Paragraf 4 a infördes i samband med 
förändringen i SoL 5 kap. 11 § som ytterligare ökade stödet för barn som bevittnat våld. 
Brottsskadelagen 4 a § ansåg att ordet bevittna innebär att barnet hade sett eller hört den våldsamma 
gärningen äga rum och i likhet med straffbestämmelsen BrB 29 kap. 2 § 8 p. fokuserade på skadan 
av trygghet och tillit till en närstående person. Paragrafen blev ändrad till 9 § (2014:332) och även 
den har upphävts med lagförändringen (2021:399). Det är dock tillskrivit att äldre bestämmelser 
gäller fortfarande för brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld före ikraftträdandet. 

SOU 2019:32 (s. 51ff) anser också att bevittna och uppleva som skilda begrepp. Uppleva anses inte 
vara lika direkt som att se och höra gärningen. Utredningen baserar därför sin definition av uppleva 
våld på Svenska Akademiens och Nationalencyklopedins definition, som lyder: 

Enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) från 2009 och enligt 
Nationalencyklopedin (NE) är innebörden att vara med om något som direkt berörd 
part, med avseende på skeende etc., gärna på något anmärkningsvärt sätt (SOU 
2019:32, s. 53). 

Skillnader i hur dessa definitioner har utvecklats går även att se i propositioner. Prop 2005/06:116 
(s. 17) använder bevittna våld som ett samlingsbegrepp för både att se och höra brottsgärningen, 
men också andra situationer då ett barn har upplevt en pågående misshandel.  

I kontrast till tidigare stycke skiljer prop 2020/21:170 (s. 22–25) på att bevittna och uppleva. Det är 
värt att nämna att denna proposition fokuserar på den rättsliga aspekten gällande barn som bevittnar 
våld då denna proposition var ett förarbete till barnfridsbottets införande. Bevittna i denna kontext 
får en liknande definition som tidigare nämnt, att barnet måste se eller höra gärningen utföras. 
Definitionen baseras på brottskadelagens resonemang med den ytterligare motivationen att följa 
legalitetsprincipen. Det anmärks också att barnet inte behöver förstå innebörden av våldet, 
exempelvis om barnet är i mycket ung ålder eller om det finns en funktionsnedsättning som 
begränsar barnets möjlighet att uppfatta våldet. 

Nedanför finns det att en tabell som är ämnad att sammanfatta de definitioner av att bevittna och 
uppleva våld i materialet vi har använt. Materialet är presenterat kronologiskt i relation till om det 
är en SOU eller proposition: 

  

 
11 Infördes genom lag (2006:933). 
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Bevittna Våld Uppleva våld 

SOU 2000:77 Omhändertagen 
- Samhällets ansvar för utsatta 
barn och unga. 

Saknar tydlig definition. Saknar tydlig definition. 

SOU 2001:72 Barnmisshandel 
- Att förebygga och åtgärda 

Faller under termen 
barnmisshandel, specifikt under 
begreppet “Psykisk 
barnmisshandel”. Att tvingas 
bevittna våld i sin närmiljö eller 
leva i en miljö där våld är 
förekommande inslag. 

Gör ingen tydlig skillnad 
på att bevittna och uppleva 
våld. 

SOU 2019:32 Straffrättsligt 
skydd för barn som bevittnar 
brott mellan närstående samt 
mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå 
självmord. 

Att se eller höra en våldsgärning bli 
utförd.  

Att vara med om något 
som direkt berörd part, 
med avseende på skeende 
etc., gärna på något 
anmärkningsvärt sätt. 

Prop. 2002/03:53. Stärkt skydd 
för barn i utsatta situationer 
m.m. 

Saknar tydlig definition. Saknar tydlig definition. 

Prop. 2005/06:116. Barn som 
bevittnat våld. 

Att barn bevittnar våld innebär att 
barnet sett eller hört den brottsliga 
gärningen utföras.  
Att bevittna våld omfattar även när 
barn upplevt en pågående 
misshandel på annat sätt. 

Avser när barnet inte direkt 
ser eller hör gärningen men 
på annat sätt kan uppfatta 
en pågående misshandel.  

Prop. 2020/21:170. Barn som 
bevittnar brott.  

Att se eller höra våldsgärningen 
utföras, även om barnet inte 
nödvändigtvis förstår innebörden. 

Att barnet på något sätt 
upplever konsekvenser av 
våldet eller på annat sätt 
uppfattar att våldet tagit 
plats.  

 

6.4 Gärningsperson och brottsoffer 

Att barn bevittnar våld innebär att det finns ett våldsutövande av, eller mot, en närstående. I prop. 
2020/21:170 (s. 21) framkommer det att det inte finns en konkret definition av vad en närstående 
betyder i enlighet med brottsbalken. Vad som kan anses vara en närstående är avsett från barnets 
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perspektiv, en person som kan anses som en omsorgsperson till barnet eller någon som barnet har 
en stark känslomässig anknytning till. Vanligtvis kan detta vara en anhörig, förälder eller ett syskon. 
Även yttre släktingar, som mor/farföräldrar och kusiner, kan anses vara närstående beroende på 
relationen de har till barnet. Det är dock viktigt att relationen ska ses ur barnets perspektiv, 
exempelvis om en parrelation upphör behöver inte barnets relation till omsorgspersonen anses 
upphöra. 

SOU 2019:32 (s. 58f) beskriver att när den ena föräldern utövar våld mot den andra blir barnet 
känslomässigt övergivet och skyddslöst. Den angripande föräldern antar en hotfull roll i barnets 
perspektiv och den våldsutsatta föräldern blir ett utsatt offer. Dessa roller kan påverka barnets 
anknytning till båda parter. En hotfull förälder kan göra barnet avskräckt från att bygga en relation 
med föräldern medan den utsatta föräldern kan bli frånvarande och avstängd till följd av sin egen 
utsatthet. 

Både SOU 2019:32 och SOU 2001:72 har med exempel på historier om barn som har bevittnat 
våld. Dessa exempel återberättas ur barnens egna perspektiv, händelser som de gått igenom när de 
var yngre. Ett exempel följer i detta stycke: 

En 17-årig flicka berättar om sin pappas våld mot hennes mamma. Pappan var alkoholist, 
men närvarande och kärleksfull under sina nyktra perioder. När han var full blev han 
våldsam. Flickan beskriver hur hon trodde att bråk betydde att man slogs, att det var så 
man fick sin vilja igenom. Hon tog själv till sig sin pappas våld och slog sin mamma 
(SOU 2019:32, s. 75). 

Det som går att se från utredningen SOU 2019:32 är att majoriteten av de exempel de tar med och 
de övergripande situationer som tas upp innefattar män som utövar våld mot kvinnor. Utredningen 
använder ett neutralt språk under större delar av innehållet, där de bland annat beskriver rollerna 
som “våldsutövaren” och “våldsutsatta” men det är också utskrivet att det oftast är pappan som är 
våldsutövaren och mamman som är den våldsutsatta (SOU 2019:32, s. 63). 

De exempel som SOU 2001:72 använder sig av har mer variation i vilken person som är 
våldsutövaren. Denna utredning handlar dock inte bara om barn som bevittnar våld utan om 
barnmisshandel som helhet vilket ger möjlighet att ha med andra sorters situationer som innefattar 
våld. De exempel som tas upp är också specifikt utvalda för att uppvisa olika sorters 
barnmisshandel. 

En tolvårig flicka berättar att mamman och hennes pojkvän dricker. Pojkvännen slår 
både mamman och flickan. Därefter slår mamman flickan (SOU 2001:72, s. 89). 

En tioårig pojke berättar att mamma är snäll, men att hon blir dum då hon dricker sprit. 
Hon slår då sonen och överger hemmet på kvällen. Detta har pågått sedan pojken var 
fem år (SOU 2001:72, s. 89). 

I dessa exempel är också barnet i sig ett direkt våldsoffer vilket ändrar förutsättningarna för hur 
situationen ser ut. Det går dock att se att mamman kan vara en våldsutövare i dessa situationer, även 
när mamman själv kan vara våldsutsatt av pappan.  
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6.5 Barnet som rättssubjekt 

För ett barn kan det vara en väldigt svår upplevelse att bevittna våld mellan närstående. Att bevittna 
våld kan leda till liknande eller, enligt vissa studier, värre konsekvenser än om barnet själv blir utsatt 
för våld (prop. 2005/06:116, s. 19). På grund av barnets emotionella involvering, grad av mognad 
och rättsliga position kan det vara svårt att se barnet som ett subjekt i en juridisk kontext. Forskning 
om barn som är utsatta hade till exempel vid utredningen SOU 2000:77 (s. 53) använt sig relativt 
lite av barnens egna perspektiv och berättelser kring sina situationer.  

Barnkonventionen var ett stort steg i att göra barn till subjekt med egna rättigheter och att få sin 
röst hörd. Barnet fick inte längre bara anses som ett tillbehör till föräldern utan ses som en egen 
individ (ibid., s. 65f). Artikel 3 punkt 1 i barnkonventionen lyder: 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 
i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (SOU 2000:77, s. 65f). 

Att barnets bästa alltid ska beaktas när det kommer till myndighetsarbete enligt barnkonventionen 
är ett mål som inte alltid uppfylls i praktiken. Enligt dagens ordning är barn som bevittnar våld inte 
målsägande själva utan vårdnadshavares tillstånd (SOU 2019:32, s. 57). Det finns heller ingen 
skyldighet att ett barn ska behöva vittna mot en närstående i rätten (prop 2020/21:170, s. 17).  
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7. Analys 

Detta kapitel analyserar det material som presenterat i resultatdelen. Avsnittet börjar med att 
sammanställa hur barnperspektivet har förändrats i materialet. Detta efterföljs av en analys av 
utvecklingen kring termerna bevittna och uppleva våld. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 
hur våldsutövare och brottsoffer har framställts i materialet och hur det relaterar till barnets 
position.  

7.1 Barnperspektiv 

Det blir tydligt i SOU 2000:77 att den ackumulerade kunskapen om barns utveckling vid denna 
tidpunkt varit bristfällig. Det är inte tydligt vad som menas med ett barnperspektiv och att barn ses 
som kompetenta individer är ett nytt fenomen. I utredningen framkommer också att 
barnkonventionen är utarbetat efter vuxensamhällets sätt att se på barns behov eftersom 
konventionen arbetades fram utan barns medverkan.  

Det är först i SOU 2001:72 som begreppet “barnperspektiv” börjar få fäste. Utredarna uttrycker att 
barnkonventionen vunnit insteg i samhället med ett “radikalt” barnperspektiv och att det behövs 
flera, mer tydliga definitioner av vad som menas med att ha ett barnperspektiv. Till skillnad från 
SOU 2000:77 där utredarna resonerar om barnperspektiv ytligt, tar författarna i SOU 2001:72 mer 
plats i utredningen. Utredarna exemplifierar mer vad som menas med olika barnperspektiv samt 
problematiserar begreppet på ett mer konkret sätt. Utredarna lyfter fram det faktum att ett 
barnperspektiv måste grundas på mänskliga rättigheter och att ett barn ska ha möjlighet att själv 
kunna påverka sitt liv och själv bestämma.  

I prop. 2002/03:53 blir det tydligt att det nya barnperspektivet har influerat de förslag som framförs. 
Utredarna uttrycker bland annat att det finns ett behov av att stärka skyddet för barn i utsatta 
situationer samt att det finns ett behov av en gemensam definitionen av barnmisshandel för 
professionella yrkesgrupper – detta då synen på barn har förändrats. I utredningen diskuterades 
även om vikten av att “barnets bästa” tas i beaktning i LVU.  

Vidare framgick i prop. 2005/06:166, att det behövdes förtydligas att socialtjänsten har ett ansvar 
över barn som bevittnat våld och att de är offer för brott. I denna proposition lyftes det faktum att 
barn som bevittnar våld sällan berättar om händelserna och att uppvisade symptom lätt kan bli 
missförstånd. Vidare kan de barn som bevittnar våld reagera på liknande sätt som de barn som blivit 
primärt utsatt för våld.  

Det uppenbarar sig relativt väl att det har skett en upptrappning av kunskap om barn när vi följer 
dessa dokument i en kronologisk ordning. I den förstnämnda SOU:n är författarna väl medvetna 
om att kunskap kring barn har utvecklats drastiskt, samtidigt uttrycker författarna att mycket av det 
de vet är nytt och kunskapen har inte hunnit inkorporerats i lagstiftningen på ett smidigt sätt. I de 
efterföljande dokumenten tar sig kunskapen ny form av bland annat konkreta lagförslag eller nya 
definitioner som tidigare inte var vedertagna.  

Utifrån Gadamers tolkning av lagtexter och historia kan denna utveckling ses som en nedgång i en 
traditions auktoritet. Den syn folk i allmänhet har haft på barn har präglat lagstiftningen och i takt 
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med att synen har förändrats har lagstiftningen anpassat sig därefter. Gadamer menar att en nedgång 
i en traditions auktoritet uttrycks genom kritik, inte orsakas. I dokumenten kan vi urskilja viss kritik 
mot tidigare sätt att se på barn. I SOU 2001:72 uttryckte författarna att barnkonventionens nya 
barnperspektiv var “radikalt” – vilket för oss i dagens samhälle kan ses vara ett otidsenligt sätt att 
beskriva barnkonventionen. 

För att förstå hur förändringarna har skett måste vi förstå det historiska sammanhanget. I detta fall 
är det tydligt att barnkonventionen har haft en stor påverkan på hur vi ser på barn i dag och den 
nuvarande lagstiftningen. Utifrån det barnperspektiv som barnkonventionen bidrog med, som på 
den tiden kan ha ansetts vara “radikalt”, har den historiska utvecklingen på lagstiftning gällande 
barn tagit en riktning som har lett till den lagstiftning vi har idag – däribland barnfridsbrottet. Vi 
kan se över de tidigare utredningarna och rikta kritik mot hur de är formulerade eller på bristen av 
kunskap, det är dock inte säkert att den kritik vi riktar till dessa utredningar i dag är lik den kritik 
som fanns då, eller om det fanns någon kritik överhuvudtaget. Faktumet kvarstår dock att 
barnkonventionen har varit en stor faktor bakom lagförändringar och synen på barn i allmänhet 
och har varit viktig för det historiska sammanhanget i relation till dessa lagförändringar.  

7.2 Barnet bevittnar och upplever våld 

En punkt som går att utläsa från resultat 6.3 är att begreppet bevittna våld har varit ett rörligt 
begrepp. Även om begreppet har varit mer förekommande i senare dokument är det fortfarande få 
utredningar och även propositioner som direkt behandlar barn som bevittnar våld. De dokument 
som vi har funnit begreppet i som föregår 2010-talet fokuserar mer på andra ämnen, till exempel 
barn som utsätts för misshandel, och nämner barn som bevittnar våld som en kommentar eller 
inom andra begrepp. 

I tidigare SOU:er, som SOU 2001:72 (s. 115, 121f), är diskussionen om olika sorters våld mer 
central. I stället för att barn bevittnar/upplever våld kategoriseras våld in i “fysisk” och “psykisk” 
våld. Till viss del går det att se att en uppdelning av, att själv bli utsatt för våld och att uppleva våld 
på annat sätt, speglar vad som i senare utredningar kommer att kategoriseras som att bevittna våld. 

Begreppen psykiskt våld och att bevittna våld är dock inte helt parallella. Att bli utsatt för psykiskt 
våld, som det beskrivs i SOU 2001:72 (s. 121f), innefattar barn som utsätts för övergripande 
nedbrytande behandling. Beteenden som förlöjligande, kritik, utfrysning och isolering är exempel 
på vad som innefattas i psykiskt våld. Dessa fenomen fokuserar på att barnet själv blir utsatt av 
föräldrar eller närstående, att det är barnet själv som är huvudpunkten för beteendet. Att barn 
bevittnar våld mellan närstående förklaras som del av “skadlig exposition” vilket i vissa fall anses 
som psykisk misshandel.  

På grund av att psykisk misshandel innefattar övriga beteenden än exponering för våld går det inte 
att likställa dessa begrepp som direkt jämförbara. Psykiskt våld kan tolkas som att det fortfarande 
sätter barnet som det primära brottsoffret för handlingen, men på grund av att skadlig exponering 
nämns inom psykisk misshandel breddas begreppet till situationer där barnet inte är det primära 
brottsoffret. Med “primära brottsoffer” anses personen som våldsutövaren avser att utsätta. Ett 
barn som bevittnar våld är utsatt i sig, men själva våldsutövandet är riktat mot den närstående.  
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När begreppen bevittna och uppleva diskuteras i SOU 2019:32 (s. 51ff) skiljs det på våld som barnet 
själv blir utsatt för våld och när barnet bevittnar det eller upplever det ske mot någon annan. Våld 
i denna kontext innefattar både fysiskt och psykiskt våld, inklusive andra former som sexuellt och 
ekonomiskt våld. Vi har tolkat detta som att SOU 2019:32 gör en tydligare gränsdragning i att 
utredningen fokuserar på barn som inte är det primära brottsoffret. Utredningen separerar våld som 
barnet kan bli utsatt för från det våld barnet kan bevittna.  

I analysen av de SOU:er och propositioner som vi har använt oss av kan vi se hur definitionen av 
begreppen har utvecklats. Nedanför finns en modell som visar hur utvecklingen av begreppen 
bevittna och uppleva har skett från SOU 2001:72 då fenomenet var inom den bredare termen 
psykisk misshandel, till prop. 2020/21:170 som var förarbete för barnfridsbrottet. Figuren är 
uppsatt i kronologisk ordning även om vi inser att dessa dokument inte nödvändigtvis är direkt 
länkade. SOU 2000:77 och prop. 2002/03:53 är inte med i denna figur då de saknade en definitiv 
förklaring av att bevittna och uppleva våld, vilket gör dem icke applicerbara för en redogörelse kring 
framväxten av dessa begrepp.   
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Som beskrivet i figuren började begreppet “Bevittna våld” som en del inom det bredare begreppet 
“psykisk misshandel”. I prop. 2005/06:116 ser vi att begreppet blir självständigt och anses mer 
separerat från psykisk misshandel. I denna proposition innefattas att bevittna våld och att uppleva 
våld inom samma definition. På så sätt blir de olika begreppen olika fenomen men att uppleva våld 
innefattas i begreppet bevittna, på liknande sätt som bevittna tidigare var innefattat i psykisk 
misshandel. 

Vid SOU 2019:32 delar man upp fenomenen att bevittna och uppleva i separata begrepp. Vi 
anmärker också att det är tretton år mellan den tidigare propositionen och denna utredning. Denna 
stora skillnad gör att vi inte kan peka ut någon specifik tidpunkt då förändringen har skett. Det går 
dock att se en viss kontinuitet i utvecklingen av dessa termer, då de har smalnats av steg för steg. 

Kontinuiteten av dessa dokument kan beskrivas som att de “går på led”. Prop. 2005/06:116 (s. 12ff) 
refererar till exempelvis SOU 2001:72 när det kommer till vad de baserar sin egen definition av barn 
som bevittnar våld på. SOU 2019:32 (s. 208) refererar också till prop. 2005/06:116 när de diskuterar 
psykisk påverkan av att bevittna våld. Kopplingar som dessa är inte nödvändigtvis länkade till hur 
definitionen av att bevittna och uppleva våld har utvecklats men det visar hur dessa dokument 
används för senare utredningar.  

En anmärkningsvärd punkt angående definitionen av att uppleva våld är förändringen från prop. 
2005/06:116, där barnet upplever en pågående misshandel, till prop. 2020/21:170 där barnet ska 
uppfatta konsekvenser av misshandeln. Denna förändring separerar ytterligare på begreppen att 
bevittna och uppleva. Att uppleva våld blir inte längre kopplat till att uppfatta händelsen när den 
pågår, det räcker att ett barn uppfattar att ett våldsbrott har ägt rum.  

Det som går att anmärka är att även om begreppen har blivit mer specifika ju längre fram i tiden de 
används är punkten att se och höra våld fortsatt central för att bevittna våld, oavsett vilket dokument 
som analyseras. Den förändring som har skett, förutom separationen av att uppleva våld, är att 
prop. 2020/21:170 lägger till att barnet inte behöver förstå innebörden av våldshandlingen. Tidigare 
dokument gjorde en central punkt av hur barnet blev påverkat av att bevittna våldet, men den 
senaste definitionen kräver inte denna förståelse.  

De senare dokumenten som vi har analyserat, nämligen SOU 2019:32 och prop. 2020/21:170, anger 
vilka källor och resonemang som de baserar sina definitioner på. SOU 2019:32 (s. 52f) refererar till 
barnkonventionen artikel 19 när det gäller definitionen av våld. Prop. 2020/21:170 (s. 23) använder 
sig av bestämmelsen om särskild rätt till brottskadeersättning (se 9 § brottskadelagen) som 
presenterades i denna uppsats vid resultat 6.3. 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ifrågasätter dessa definitioner, då lagtexterna som de har 
baserats på fungerar som en konstruktion i sig. Lagar fungerar som en produkt av den samhälleliga 
kontexten vid den tidpunkt de skapades. Barnkonventionen perspektiv på barnets rättigheter 
fungerar som en konstruktion av vad som ansågs vara det bästa för barnet när konventionen 
sammanställdes. Det samma går att argumentera för brottskadelagens definition, att deras definition 
baseras på vilken kunskap som fanns tillgänglig.  

Enligt Gadamers hermeneutiska inriktning, har vi i åtanke vilken tidpunkt och relevans dessa olika 
definitioner hade när dokumenten skapades och hur vår förförståelse påverkar vår analys. Likt som 
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reflektionen att barnkonventionens perspektiv var “radikalt” i SOU 2001:72 är vissa av begreppen 
i de tidigare dokumenten, eller användningen av dessa, skilda från hur de definieras idag. Till 
exempel har fokuset på begreppet “psykisk misshandel” till stor del försvunnit i de senare 
dokumenten för att delas upp och definieras i mer specifika begrepp. 

Vår egen förförståelse om fenomenet att bevittna våld är relativt i linje med de definitioner som 
finns i SOU 2019:32, att se eller höra en våldsgärning äga rum. Enligt vår egen erfarenhet är detta 
det som de flesta människor har i åtanke när de hör termen att bevittna våld. Det är viktigt att 
reflektera över att vår egen förförståelse av detta redan reflekterar de definitioner som finns i SOU 
2019:32 och prop. 2020/21:170. På detta sätt är vi i linje med den utvecklingen vi har identifierat i 
den tidigare modellen. På grund av att vi kan se att vår egen definition av att bevittna ligger i linje 
med de senare officiella dokumenten, går det att reflektera över om vår förförståelse skulle vara mer 
fokuserad på barnmisshandel om denna uppsats var utförd runt 2005.  

När vi reflekterar över begreppet att uppleva våld är vår egen förförståelse inte lika klar. Att uppleva 
våld kan förklaras som att på något annat sätt än att se eller höra våldet, uppfatta att det har ägt 
rum. Det som är svårt att avgöra är exakt hur folk uppfattar att våld har ägt rum. I vårt perspektiv 
kan det vara allt från att man ser konsekvenserna av våldet, att förstå när våldet kommer äga rum. 
Barnets uppfattning av våldet är subjektivt. Om ett barn som befinner sig i skolan vet om att våld 
förekommer hemma, har barnet upplevt våld? 

För att få ytterligare förståelse av varför vissa dokument använder de definitioner som de gör så tar 
vi i åtanke dess historiska kontext. I SOU 2000:77 (s. 53ff, 67f) beskriver utredarna kunskapsläget 
om barn som bevittnar våld och i vilken utsträckning detta var bristfälligt. Prop. 2002/03:53 (s. 35f) 
tar också upp avsaknaden av en ordentlig förståelse av utsattas barns situationer och erfarenheter. 
Propositionen tar också upp hur Sverige hade övergått från ett relativt kulturellt homogent land till 
en mer mångkulturell befolkning. Samhället som helhet, inte bara socialtjänsten, genomgick en tid 
av stora förändringar vilket gav existerande insatser mer komplexitet.  

Vid brist på forskning om barns upplevelser relaterat till våld kan vi reflektera över huruvida det 
finns möjligheter att arbeta med barn som bevittnar våld. Utan statistik och förståelse av barn 
utsatthet är det förståeligt att det kan vara svårt att göra generaliserbara definitioner av dessa 
begrepp. Vid en avsaknad av information och kunskap är det en prioritet att få in dessa för att få 
en förståelse av fenomenet.  

Detta kan också reflekteras över varför begreppet uppleva endast separeras från att bevittna i de 
senare dokumenten. Då uppleva kan beskrivas som en mer abstrakt del av barns utsatthet är det 
förståeligt att den inte fungerade som ett eget begrepp innan forskningen var på plats. Diskussionen 
om att uppleva våld verkar inte vara helt färdig i nuläget. I prop. 2020/21:170 (s. 23f) framgår det 
att det finns personer, även barnombudsmannen själv, som argumenterade för att uppleva skulle 
användas i barnfridsbrottet istället för att bevittna. Motivationen bakom var som tidigare beskrivits, 
att negativa konsekvenser kan förekomma för barn även om de inte direkt bevittnar våldsbrottet.  
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7.3 Den våldsutövande och den våldsutsatta 

I beskrivning av våldsutövaren och den utsatte varierar dokumenten en del. I resultat 6.4 går vi 
igenom olika exempel på hur dokumenten refererar till de olika parterna. Det är svårt för denna 
analys att göra en övergripande bedömning av varför materialet har uttryckts som det gör eller peka 
ut en sammanhängande utveckling. En punkt som går att notera är att dokumenten antingen siktar 
in sig på att diskutera barn som bevittnar mäns våld mot kvinnor eller diskuterar barns perspektiv 
på våld.  

Ett resultat som förvånade oss var att det är de senare dokumenten, såsom SOU 2019:32, som 
fokuserar mer på situationer där pappan utsätter mamman för våld. SOU 2001:72 diskuterar och 
tar upp exempel på mer varierande situationer av våldsutsatthet. Vi hade den förutfattade meningen 
att på grund av att kunskapen och forskningen om barn som bevittnar våld har utökats på senare 
år skulle diskussionen kring våldsutövandet vara mer varierat.  

Det är återigen nödvändigt att påpeka att SOU 2001:72 hanterar barnmisshandel som helhet, alltså 
även barn som själva blir utsatta, och att det därför inte är helt jämförbart med SOU 2019:32 som 
endast hanterar barn som bevittnar våld. I en situation som barnet endast bevittnar våldet, är det 
uteslutet att barnet själv blir utsatt. Detta begränsar vilka situationer som innefattas i statistik då det 
endast är våld mellan de närstående som analyseras. Enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2022) 
begås majoriteten av våld i nära relationer av män mot kvinnor. Med detta perspektiv är det 
förståeligt att SOU 2019:32 beskriver mäns våld mot kvinnor då detta är mest förekommande.  

Det socialkonstruktiva perspektivet är centralt för analysen av hur dessa dokument konstruerar en 
gärningsperson och den utsatte. Gärningspersonen konstruerar mer i relation till det våld som den 
kan utsätta den närstående och barnet för. Det framgår exempelvis i SOU 2001:72. Som diskuterat 
i 7.2 kan barnet som bevittnar våldet inte vara det primära brottsoffret, men samhället har 
konstruerat barnet som att vara brottsoffer ändå. Utsattheten i sig kan bedömas genom relationen 
barnet har till gärningspersonen, mer än genom vem gärningspersonen riktat våldet mot.  

Barns utsatthet i relation till det sociala arbetet kan också ses ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Samhället som helhet har konstruerat barns utsatthet, även när de inte är det primära 
brottsoffret, är något som behöver hanteras av det sociala arbetet. Införandet av barnfridsbrottet är 
ett klart resultat av denna förändring och tyder på att signifikansen av barns utsatthet i samhället 
har ökat. 

Ser man tidigare i Sveriges historia ser vi att vad som konstruerades som utsatthet varit annorlunda. 
Innan 1979 lag om förbud mot aga av barn ansågs våld vara en naturlig del i barnens uppväxt, även 
skolan utförde aga mot barn. Med ett historiskt perspektiv ser vi hur samhällets utveckling har 
förändrat hur barns utsatthet har konstruerats.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat följt av en diskussion som 
relaterar till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och metod samt eventuella implikationer 
för socialt arbete.  

8.1 Sammanfattning av resultat 

Utifrån denna studies frågeställningar har den utveckling som lett fram till barnfridsbrottet blivit 
mer tydlig. Flera faktorer har bidragit till lagens utformning och det sätt barn har konstruerats i 
materialet har varit olika, där barnets röst och rättigheter varit mer framträdande ju mer aktuellt i 
tid materialet har varit. Vi kunde urskilja ett skifte i sättet att se på barn i de offentliga dokument 
som var äldst i denna studie. Startskottet för ett sådant drastiskt skifte i perspektiv kom från 
ratificeringen av barnkonventionen. Införandet av denna konvention tydliggjorde de brister som 
fanns i lagstiftningen gällande barnens rättigheter i Sverige.  

Det har blivit tydligt i det material vi har studerat att det har funnits flera behov av att stärka barnets 
rättigheter i olika rättsområden för att uppfylla de mål som är formulerade i barnkonventionen. 
Detta har i sin tur förändrat den syn som funnits på barn. Utöver att barnets rättigheter förstärkts, 
kunde vi urskilja sättet barn har porträtteras i materialet successivt förändrades. Skillnaderna kring 
kunskapsläget om barn fluktuerade i materialet och vi kunde även urskilja att dokumenten hade ett 
mer framstående barnperspektiv beroende på hur aktuellt materialet var i tid. I de SOU:er och 
propositioner som gavs ut vid början av 2000-talet kunde vi urskilja en överskådlig definition av 
bland annat diverse barnperspektiv och definitioner av barnmisshandel – definitioner som senare 
kom att preciseras ytterligare för att fånga upp fler kategorier av barn i utsatthet, i detta fall barn 
som bevittnar våld. En sådan preciseringen formuleras tydligt i proposition 2005/06:166 där vi 
kunde urskilja att barn som bevittnar våld för första gången börjat benämnas som en enhetlig term 
separat från att uppleva våld.  

I SOU 2019:32 och prop. 2020/21:170 som föranledde barnfridsbrottet har perceptionen 
förändrats en aning, men samtidigt inte mycket. Att just barnfridsbrottet är inriktat på att barnet ska 
ha bevittnat våldshandlingen på något sätt har vuxit fram utifrån en straffrättslig diskurs – det hade 
varit otydligt att ur ett juridiskt perspektiv döma någon på den bas att någon har upplevt våld. Att 
bevittna våld är en del i att uppleva våld men att formulera en straffbestämmelse om att uppleva 
våld kan anses vara abstrakt ur en straffrättslig bemärkelse. 

8.2 Relation till tidigare forskning 

Majoriteten av forskningen om barn som bevittnar våld centrerar kring vilka konsekvenser 
fenomenet kan ha på barnets utveckling. Den övergripande konsensus som finns i de vetenskapliga 
artiklarna vi har presenterat är att bevittna våld har en negativ psykosocial påverkan på barn. 
Konsekvenserna kan innefatta både beteendemässiga problem och hälsokomplikationer, många 
barn kan även uppvisa traumarelaterade symtom som liknar sig PTSD.  

Ett barn som bevittnar våld i hemmet kan även utveckla emotionella problem. Våld mellan 
närstående riskerar att skapa en dynamik av rädsla för den våldsutövande och emotionell frånvaro 
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från den utsatte. Den emotionella komplexitet som barnet blir utsatt för riskerar att barnet utvecklar 
en desorganiserad anknytning till sin omgivning vilket kan leda till ytterligare negativa symtom för 
barnet.  

Forskningen som vi har använt oss av har fungerar som ett komplement till vår analys av 
dokumenten. Vi har sett att konsekvenserna att bevittna våld är huvudpunkten för hur SOU:erna 
och propositionerna motiverar sina argument. Det är dock viktigt att påpeka att dessa artiklar inte 
kan anses som direkt bas för analysen av dokumenten. Som nämnts i rubrik 3.3 använder många av 
artiklarna orden bevittna och uppleva utan att skilja på dessa på ett meningsfullt sätt. På så vis går 
det inte att applicera dessa parallellt med dokument som SOU 2019:32 som gör en definitiv skillnad 
på begreppen.  

På grund av att barnfridsbrottet blev lagstadgat nyligen är det svårt att avgöra hur vetenskaplig 
forskning kommer att påverkas av den. Den slutsats som går att dra är att den tidigare forskningen 
har succesivt observerat en förändring av synen på barn som bevittnar våld, vilket kan anses som 
en ledande anledning till att lagar som barnfridsbrottet har införts. Denna studie kan då ses som ett 
tillägg i vetenskapen genom att ge en inblick i resultatet av denna framväxt och inblick till varför 
barnfridsbrottet blev utformat som det är idag. På så sätt har studien uppnått sitt syfte och besvarat 
sina frågeställningar. 

8.3 Teoridiskussion 

För att förstå den utveckling som kulminerat i barnfridsbrottet ansåg vi att det behövdes ett 
teoretiskt ramverk som fångade upp olika aspekter av text och dokument. För att undersöka hur 
barnfridsbrottet vuxit fram har vi varit tvungen att förstå den historiska kontexten som lett fram till 
att vi i dag har denna lag samt hur kontexten har framställts och konstruerats.  

Teorin har gjort det möjligt för oss att vara kritiska i granskningen av dokumentens innehåll men 
samtidigt gett oss utrymme att förstå den historiska kontexten. Det teoretiska ramverket i 
kombination med analysmetoden, riktad kvalitativ innehållsanalys, har bidragit med en ökad 
förståelse.  

Eftersom det teoretiska ramverket har använts för att studera offentliga dokument, som kan anses 
vara “statiska”, har materialet kunnat beskrivas utifrån flera synvinklar. Just för denna studie har det 
varit passande att fokusera på denna förståelse för att besvara denna studies frågeställningar och 
syfte. Vi upplever dock att det finns utrymme för att vidga det teoretiska ramverket som skulle 
kunna bidra till ett resultat och analys med en annan infallsvinkel. Eftersom denna studie har använt 
sig av ett teoretiskt ramverk som fokuserat på en förståelse, har resultatet och analysen inte ett fokus 
på huruvida barnfridsbrottet har implikationer för socialt arbete eller vilken betydelse detta har för 
de barn i utsatthet som bevittnar och upplever våld.  

Således är det inte otänkbart att ett annat resultat hade uppnåtts genom ett vidgat teoretiskt ramverk 
eller andra teorier. På detta sätt skulle studien ha kunnat kompletteras med ett resultat som har ett 
större individfokus på vad den nya lagen har för implikationer i framtiden för barn som lever i en 
miljö där våld är vanligt.  
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8.4 Metoddiskussion 

Denna uppsats har varit utformad som en dokumentstudie i syfte att undersöka hur statens arbete 
kring barn som bevittnar våld har förändrats i statens offentliga utredningar och propositioner. Vid 
datainsamlingen fokuserade vi på att samla ett urval av SOU:er som hanterade barn som bevittnar 
våld eller barnmisshandel. Sökprocessen utfördes med relevanta sökord och urvalsprocessen 
utfördes genom att skanna utredningar för att hitta material som passar syftet. 

Eftersom denna studie är en dokumentstudie som syftar till att undersöka utvecklingen kring hur 
barn som bevittnat våld har förändrats är offentligt publicerade dokument, det som utgör en stor 
del av arbetet. Utöver detta har de vetenskapliga artiklar vi har med i denna studie publicerats i 
tidskrifter eller har haft staten eller myndigheter som utgivare. De vetenskapliga artiklarna har blivit 
kollegialt granskade och de offentligt publicerade dokumenten har varit under arbete under längre 
perioder med sakkunniga författare vilket stärker materialets trovärdighet och tillförlitlighet.  

Det vi upptäckte när vi sökte efter relevant material var att det inte fanns en bred mängd utredningar 
som hanterade detta ämne, speciellt inte som hanterade just barn som bevittnar våld. Vi kunde inte 
hitta några SOU:er före år 2000 som var relevanta nog för syftet. Efter att vi valde ut tre utredningar 
som vi bedömde relevanta nog att analysera tog vi beslutet att utvidga vår sökprocess till att innefatta 
propositioner. Vi utförde en liknande urvalsteknik på propositioner och valde tre. Dessa 
propositioner täcker samma tidsperiod som SOU:erna och blir även refererade i utredningarna.  

8.5 Studiens begränsningar 

En klar begränsning som har påverkat denna studie är mängden material som har funnits att 
analysera. Som nämnt i metoddiskussionen fanns det svårigheter att samla material som var relevant 
för syftet. Det som avsaknaden av material har lett till är att studien har kunnat gett en inblick i olika 
punkter i utvecklingen, men det finns en svårighet i att göra en mer bred analys av förändringen. 

En punkt som kan ha lett fram till svårigheten att hitta relevant material kan vara att studien utgick 
från att det redan fanns utredningar kring detta ämne. Avsaknaden av material leder också till att 
det är ett “hopp” mellan tidpunkterna som analyseras. Utan material från åren 2005–2018 är det 
svårt att dra några generaliserande slutsatser kring hur utvecklingen har skett.  

Den första avgränsning vi gjorde uteslöt utredningar om barn som själva blir utsatta för våld helt 
men genom sökprocessen insåg vi att bevittna våld var innefattat i barnmisshandel som begrepp. 
På grund av detta utvidgade vi vår avgränsning för att tillåta dessa utredningar i vårt material. Det 
var inte vår mening att avgränsa materialet till 2000-talet och framåt, det kom till som följd av det 
material som vi hittade i vår sökprocess.  

När det kommer till resultatet och analysen har studien delvis lyckats att besvara frågeställningarna 
och presentera material som är relevant för syftet. Det som blir en begränsning, och som nämnts 
tidigare, är just avsaknaden av en gradvis förändring. Det som resultatet och analys har kunnat 
presentera är de olika tidpunkterna då materialet tilkommit (tidigt 2000-tal och sent 2010-tal). 
Utöver det har uppsatsen endast haft möjlighet att diskutera och reflektera om hur utvecklingen har 
skett. På så sätt kan vi se att en förändring har skett, men inte nödvändigtvis hur hela förändring har 
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sett ut. Ett exempel på detta är att vi har vi kunnat märka hur stark påverkan barnkonventionen har 
haft på frågan om barn som bevittnar våld, däremot kan vi inte exakt presentera hur den influensen 
har utvecklats över tid.  

8.6 Implikationer för socialt arbete 

Barnfridsbrottet är den senaste av alla lagar som ämnar att stärka och skydda barn som befinner sig 
i utsatthet. Som tidigare nämnts har denna uppsats undersökt utvecklingen till barnfridsbrottet och 
de dokument som föranledde lagen och ämnat att förstå och redogöra för denna utveckling. Vår 
förhoppning som författare är att öka förståelsen kring barn som bevittnar våld i hopp om att fylla 
det vakuum som uppstått i och med att lagen är ny. Genom att fylla en del av kunskapsluckan avser 
vi att åstadkomma ett “avstamp” för framtida forskning som kan dra nytta av denna studie för att 
fylla de kunskapsluckor som finns gällande de implikationer denna lag har för barn som bevittnar 
våld.  

Det går att argumentera för att den ackumulerade kunskap vi har om barn och den syn vi har på 
barn i allmänhet i dag har kulminerat i barnfridsbrottet. Ändock återstår det att se huruvida denna 
lag kommer att stå sig i framtiden. Som tidigare nämnts i resultatet anser barnombudsmannen att 
“bevittna” är för begränsande i en straffrättslig mening och att formulera det som “uppleva” hade 
varit mer lämpligt. I takt med att samhällsutvecklingen går framåt och den kunskap vi har om barn 
blir större är det inte otänkbart att förändringar kan komma att ske i lagar gällande barn och att 
diskussionen kring starkare skydd för barn är långt ifrån över.   
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