
Relationen mellan barn och vuxna i familjen ses ofta som något fint och 
välfungerande, och hemmet uppfattas inte sällan som en trygg plats där 
barn tillåts att vara barn. Så är dock inte fallet för alla, utan många barns 
familjeliv präglas av konflikt och våld. 

I denna avhandling studeras utsatta barns möjlighet till röst och deras 
relationer. Den bygger på intervjuer med barn som har upplevt våld i nära 
relation, genom att en förälder – oftast mamman – har utsatts för fysiskt 
våld av den andre föräldern eller en ny partner. I centrum för avhandlingen 
står de våldsutsatta barnens berättelser av hur de själva och människor i 
deras närhet – såsom syskon, vuxna och mor- och farföräldrar – reagerat 
och handlat i samband med våldet.

Avhandlingen visar att individer i omgivningen handlar på en rad olika och 
ibland motsägelsefulla sätt gentemot de våldsutsatta barnen – reaktioner 
som påverkas av barnens egna handlingar i samband med våldet. Det är 
hjälpsamt för barn som upplever våld att framstå som både sårbara 
våldsoffer och kompetenta aktörer, eftersom det ger dem tillgång till det 
stöd och skydd de själva finner bäst.

Nina Åkerlund är socionom och fil. mag. i socialt arbete. Hon har arbetat som 
kurator, socialsekreterare, samt forsknings- och utvecklingsledare. Detta är 
hennes doktorsavhandling i socialt arbete. 
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