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Titel  

Title 
 
De osynliga barnen – En studie om barn som bevittnar våld i hemmet 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Barn blir ofta den part som förbises när våld mellan närstående råder i hemmet. Fokus läggs ofta på kvinnan, den 
slagna, och mannen, våldsutövaren. Det är bara att betrakta lagen för att kunna se varför barn blir den osynliga 
aktören när det kommer till våld i hemmet. Det var först under vintern 2006 som en ny lag trädde i kraft som 
betraktar barn som brottsoffer i rättsfall där de utsatts för direkt våld eller har bevittnat våld av eller mot personer 
som står dem nära. Syftet med de nya lagändringarna är att synliggöra och uppmärksamma de barn som bevittnat 
våld genom att kunna erbjuda en rättslig trygghet när tryggheten i hemmet för länge sedan har slutat att existera.  
 
Syftet med studien är att se hur dessa barn som bevittnat våld framställs och gestaltas i olika dokument. Det 
empiriska materialet består av nationella och lokala dokument som har till syfte att informera om de nya 
lagändringarna, barn som bevittnat våld och hur arbetet gentemot detta bedrivs. Materialet ska analyseras utifrån 
diskursanalys som angreppssätt. Diskursanalys kan delas in i tre riktningar och den riktning som blir aktuell i denna 
studie är diskursteori. Diskursteori kan på grund av sin vida fokus tillämpas som både metod och teori och det 
centrala i diskursteori berör hur språket konstruerar och formar vår sociala omvärld. Således ligger studiens intresse i 
att se hur språket i det empiriska materialet konstruerar diskursen om barn som bevittnat våld. 
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 1

Inledning 
 

Jag vaknade plötsligt av att mamma och pappa bråkade i köket. (…) Men då hörde jag att 
ytterdörren smällde igen, och då tänkte jag att mamma hade sprungit ut och att pappa var efter. 
För det var alldeles tyst. Och då öppnade jag dörren, lite, lite. Och då såg jag att pappa var kvar 
hemma. Han hade gått ut i hallen, men sen gick han in i sovrummet och sen såg jag hur han 
kom ut i köket och tog vår stora kniv som låg vid spisen. Och sen rusade han efter mamma ut 
genom dörren. (…) Pappa slog och sparkade mamma och då gjorde han något med kniven på 
henne. Det var så hemskt och jag visste inte vad jag skulle göra.1

 

Det finns inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige som bevittnat våld men enligt Rädda 
Barnen uppskattas till cirka 100 000 varje år. Många av dessa barn lever med fruktansvärda 
upplevelser och minnen som de inte har fått bearbeta. Även små barn har tydliga minnen av 
otäcka situationer men oftast råder ”tystnadens kultur” runt familjevåld.2 Det inledande citatet 
berättar om hur tioåriga Erik fick se sin mamma jagas, misshandlas och stickas ner med 
kökskniven på gatan. Den som jagade, slog och höll i kniven var Eriks pappa.3  Tyvärr är inte en 
sådan historia som Eriks unik, men det som gör den unik är att fokus läggs på Erik och hans 
upplevelser. När våld mot kvinnor beskrivs och diskuteras fokuseras det ofta på att det är två 
aktörer som är inblandade i dessa våldshändelser, nämligen kvinnan och mannen.4  Barn blir ofta 
den part som förbises när våld och övergrepp mellan vuxna råder och det är inte svårt att förstå 
varför det är så, det är bara att betrakta lagen för att kunna se att barn blir den osynliga aktören 
som lever i våldets klor. Det var först under vintern 2006 som en ny lag trädde i kraft som 
betraktar barn som brottsoffer i rättsfall där de utsatts för direkt våld eller har bevittnat våld av 
eller mot personer som står dem nära. Den 15 november 2006 infördes ändringar i 
brottsskadelagen (1978:413) och socialtjänstlagen (2001:453, SoL). 5 Genom dessa ändringar ökar 
och säkerställs barns rättigheter samt att Socialtjänsten får ett mer förtydligat ansvar för att 
upprätthålla stöd och hjälp till dessa barn. Den nya lagändringen tar hänsyn till att de berörda 
närstående till barnet både kan vara offer eller gärningsman. De barn som bevittnat våld och 

                                                 
1 Ami Arnell & Inger Ekbom, ”och han sparkade mamma…” (Stockholm 1999) s. 16 
2 Ibid. s. 9 
3 Ibid. s. 16 
4 Katarina Weinehall, Att växa upp i våldets närhet – Ungdomars berättelser om våld i hemmet, (Umeå 1997)  
s. 3 
5 http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2006/nyhet061108.htm 2007-03-16 kl. 13:27 
6http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/29087E75-2D12-4B45-845C-8C8C9C7869AC/6459/2006116.pdf 
2007-03-16 kl. 13:34 
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övergrepp av närstående vuxna kan på grund av ändringarna i brottsskadelagen ansöka om 
ersättning 6 och denna ändring i lagtexten lyder som följande;  

 

4 a § Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada 
tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Lag (2006:933).7

 
Det som ändå är det mest frekventa i sammanhanget, berörande den nya lagändringen och dess 
innebörd, är att synliggöra de osynliga barnen samt att kunna erbjuda en rättslig trygghet när 
tryggheten i hemmet för länge sedan har slutat att existera.  
 

Syfte och frågeställningar  
Med hjälp av diskursanalys ämnar jag att studera hur barn som lever i våldets närhet framställs 
och gestaltas i nationella och lokala dokument. Syftet är att se hur dessa texter konstruerar 
diskursen om barn som bevittnat våld. Studien utgår både från ett nationellt och lokalt perspektiv 
då den bygger på dokument från Regeringen och Socialstyrelsen samt Norrköpings Kommun. En 
av uppsatsens ingångar grundas på de ändringar som Riksdagen har infört i socialtjänstlagen och 
brottsskadelagen som trädde i kraft den 15 november 2006. Således finner jag detta område 
intressant på grund av den nya lagen som förhoppningsvis kommer att kasta ljus på dessa barn 
som oftast blir den bortglömda och osynliga parten när våld råder i hemmet. De frågeställningar 
som studien grundas på berör olika teman som baseras på det empiriska materialet. Dessa är:  

 

• Hur framställs barnen? Vad skrivs det om barn som lever sida vid sida med våld? Hur 
uppmärksammas dem i texterna och vilken förståelse är det som förmedlas vidare till 
läsaren av dessa dokument?  

• Ur vilka perspektiv framställs barnen? Vilka perspektiv är det som belyses i texterna?  

 

Uppsatsens disposition  
Studien inleds med syfte och frågeställningar som sedan följs av diverse avsnitt som vidrör 
tidigare forskning, studiens metod, teoretisk inramning, empiriska material samt avgränsningar. 
Sedan kommer uppsatsens huvudsakliga del som är analysen. Denna inleds med Regeringens 
Promemoria och därefter behandlas Socialstyrelsens rapport. Slutligen avslutas analysen med 
utvärderingen av Frideborg. Till sist berörs en slutdiskussion där avslutande kommentarer 
återkopplas till studiens syfte. Studien avslutas med en slutkommentar.  
                                                 
 
7 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19780413.HTM 2007-03-16 kl. 13:42 
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Tidigare forskning 
Maria Eriksson har tillsammans med Helene Biller och Dag Balkmar utfärdat en landsomfattande 
kartläggning av verksamheter som aktivt arbetar mot mäns våldsutövande på kvinnor. Likaså 
täcker denna undersökning verksamheter som riktar sig mot barn som bevittnat detta våld. 
Resultatet av denna kartläggning presenteras i Mäns våldsutövande- barns upplevelser (2006). Enligt 
rapportens beskrivning ska den analyseras från en könsmakt – och barnperspektiv grundat på 
FN:s barnkonvention. Barnperspektiv blir i denna rapport en fråga om barns säkerhet och vilka 
interventioner som görs för att tillgodose och upprätthålla barns behov när det kommer till barns 
upplevelser gentemot mäns våld mot kvinnor. Könsmaktperspektivet definieras som män som 
brukar våld mot kvinnor samt relationen mellan interventioner riktade mot män och kvinnors 
välbefinnande i fokus.8  
      Vidare ställer sig Eriksson kritisk till hur begreppet ”bevittnar” tolkas då det kan ge 
problematiska följder. Begreppet ”bevittna” kan härledas till ”vittne” som för tankarna till en 
utomstående åskådare och således anser författaren att barn som bevittnar våld kan feltolkas och 
därmed missförstås. För att bekräfta sina tankegångar belyser Eriksson Margareta Hydén som har 
skrivit en rad uppmärksammade böcker om ämnet. Eriksson skriver att Hydén förklarar att det är 
en psykologisk omöjlighet för barn att inta en sådan utomstående position genom att det utspelar 
sig i barnets privata sfär tillika livsmiljö. Vidare lyfter Hydén fram beteckningen barn som 
delaktiga vittnen genom att dessa barn befinner sig i en situation som varken är självvald eller 
påverkbar utan att det är en situation som de måste förhålla sig till. Eriksson väljer slutligen att 
använda begreppet barn som upplever mäns våld mot kvinnor.9        
      År 1989 antogs FN:s generalförsamling FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och 
Sverige var ett av de första länderna som ställde sig i fronten för den nya konventionen. 
Barnkonventionen, som den också brukar benämnas, ger en allomfattande definition och 
förståelse för vilka rättigheter som skall gälla för barn, oavsett kulturell och religiös bakgrund. 
Kärnan av konventionen är att se till barnets bästa. Vad som kan förstås och bedömas som 
barnets bästa omvärderas och omskapas ständigt då det måste avgöras i varje, enskilda, fall.10  Ett 
forskningsbidrag till den ständigt aktuella diskussionen om vad som ska ses som barnets bästa är 
antologin med samma namn, Barnets Bästa, (2003). Bengt Sandin och Gunilla Halldén kastar ljus 
på förhållandet mellan barnets bästa och barns livsvillkor samt hur nära knutet begreppet är till 
ett synliggörande för barnets autonomi, rätt och värde. Det barnperspektiv som härrörde Maria 
Erikssons rapport uppmålas även här men med Socialtjänstlagens definition som lyder: att se med 
barnens ögon eller att ha barnet i sin synvinkel. 11   

                                                 
8 Maria Eriksson m.fl., Mäns våldsutövande- barns upplevelser (Stockholm 2006) s. 17 
9 Ibid. s. 20 
10 BO: S Rapport till Regeringen, Många syns inte men finns ändå, (Stockholm 2002) s. 14 
11 Bengt Sandin & Gunilla Halldén, Barnets bästa – En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, 
(Stockholm 2003) s. 148 
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      Denna tidigare forskning har stor relevans för min studie eftersom en av frågeställningarna 
berör vilka perspektiv det är som genomsyrar det empiriska materialet. Förtydligat kan de olika 
definitionerna av vad som är ett barnperspektiv nyttjas vid analysen och detta bidrar till att det 
ena perspektivet inte behöver utesluta det andra. Beslutet för att hålla en sådan öppen 
förhållningssätt grundas på en förhoppning att det slutgiltiga resultatet blir mer vidsynt och 
validerbart än om bara en definition skulle få användas. Det som också blir högst angeläget och 
betänkligt i min studie är vilket förhållningssätt som ska intas för innebörden av begreppet barn 
som bevittnar våld.  De lagändringar som har införts och som går att beskåda i ovanstående avsnitt 
uttrycker explicit att barn bevittnar våld och för att förhindra eventuella missförstånd vid vidare 
läsning av denna studie kommer begreppet ”bevittna” att tillämpas. Dock kommer inte den 
sociologiska aspekten av begreppet att förbises då både Eriksson och Hydén lyfter fram 
intressant resonemang om varför denna term inte alltid är gångbar för barn som lever sida vid 
sida med våld.  

Metod  

Diskursteori som angreppssätt  
Den metod som ämnas använda för att analysera de olika texterna är diskursteori som är ett 
angreppssätt som inordnas under diskursanalys. Diskursanalys kan ses som ett stadium av 
samhällsfenomen där det mest centrala är språket. Språket bidrar till hur vår sociala omvärld 
formas och därav ligger fokusen på hur språket konstruerar verkligheten.12 Diskursanalys brukar 
indelas i tre olika angreppssätt13 och i denna studie kommer diskursteori, som nämndes 
inledningsvis, att användas som metod. Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips 
förklarar i Diskursanalys i teori och metod (2000) att diskursteorins uppdrag inte är att klargöra den 
objektiva världen utan att studera hur vi skapar verkligheten så att den blir en självklar omvärld.14 
Därmed lämpar sig diskursanalys väl som angreppssätt då studiens syfte är att granska texter för 
att se hur de konstruerar diskursen om barn som bevittnat våld.  
      Under analysarbetet är det nödvändigt att granska en fixerad bild av diskursen, eftersom det 
inte går att analysera en diskurs som är ständigt föränderlig.15 Förtydligat måste en fixering av 
betydelser ske så att andra kan uteslutas. Göran Bergström och Kristina Boréus lyfter fram i 
Textens mening och makt (2005) att en diskurs både har en insida och en utsida; 

 
Om den socialdemokratiska skoldiskursen under 1980- och 1990-talen 
inte längre rymmer tecknet jämlikhet har det förpassats ut till ett 

                                                 
12 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2005) s. 305 
13 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 8 
14 Ibid. s. 7  
15 Ibid.s.10 ff. 
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diskursivt fält, ett slags skafferi fyllt av meningar och olika rester av andra 
diskurser.16

 

Därför är det av värde att vid analysarbetet fixera de tecken som bidrar till hur diskursen formas 
då det finns tecken som på grund av sin inaktuella status utgör ett hot för diskursen.17              
      När man vill analysera en text utifrån diskursteori kan ett antal begreppsliga verktyg 
användas som hjälper en att finna kärnan kring vilken diskursen konstrueras. Till att börja med 
måste man definiera vilken diskurs det är man analyserar, därefter måste man hitta och 
utkristallisera en eller flera nodalpunkter. Dessa nodalpunkter befäster och ger andra tecken 
betydelse och innebörd. Winther-Jørgensen och Phillips ger oss denna beskrivning på hur en 
nodalpunkt kan illustreras; 

 
Inom till exempel läkarvetenskapen är ”kroppen” en nodalpunkt kring 
vilken många andra betydelser utkristalliseras. Tecken som ”symtom”, 
”vävnad” och ”skalpell” får i den medicinska diskursen sin betydelse 
fixerad genom att relateras till ”kroppen” på bestämda sätt. 18

 
Här får ordet ”kropp” sin betydelse genom att den sätts i relation till andra ord som berättar 
vilken diskurs tecknet ”kropp” befinner sig i. Ordet ”kropp” säger inte så mycket då det 
uppfattas som ett mångtydigt begrepp och kan placeras in i många olika sammanhang.19

Författarna förklarar att detta kan liknas vid ett fisknät där nätet är diskursen och nodalpunkten 
är centrumknuten i nätet och alla begrepp som används för att konstruera denna är de andra 
knutarna i nätet, så kallade knuttecken. Knuttecknen, som också kan kallas för moment, sätter en 
prägel på nodalpunktens natur och dessa hjälper även till att definiera och specificera kontentan 
av nodalpunkten. Detta samspel kallas för artikulation vilket är en central punkt inom 
diskursteori.20 På så vis sker en artikulation när ordet ”kropp” sätts i relation till andra tecken och 
kan förstås utifrån dessa teckens betydelse. I citatet ovan får kropp exemplifiera den mediciniska 
diskursen på grund av de ord som det kopplas samman med. På liknande sätt kommer denna 
studies empiriska material att analyseras. Diskursen, fisknätet, är barn som bevittnar våld och 
utifrån dokumenten ska nodalpunkter lokaliseras och utkristalliseras. Dessa nodalpunkter ska 
både få samt motta betydelse från knuttecken, moment, genom artikulation. Mer om hur 
diskursteori som metod har används för att analysera det empiriska materialet presenteras vid de 
olika avsnitten i studiens analysdel.  
      Att använda sig av diskursanalys som metod innebär också att man inte behöver låsa sig fast 
vid en inriktning, vilket jag enbart finner som fördelaktigt. Winther-Jørgensen och Phillips 

                                                 
16 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2005) s. 317 
17 Ibid. s. 317 
18  Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 33 
19 Ibid. s. 35 
20 Ibid. kap.2 
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föreslår att man kan kombinera de olika diskursanalytiska elementen på grund av att det bidrar till 
att en bredare förståelse;  

 

Man kan också dra in element från andra perspektiv än de 
diskursanalytiska. Det är inte bara tillåtet utan tillskrivs rent av ett särskilt 
värde, eftersom olika perspektiv ger olika former av insikt inom ett 

område och tillsammans skapar en bredare förståelse.21

 

Teoretiska ramar 
Den gemensamma faktorn för de olika diskursbegreppen är att de utgår från någon typ av social 
praktik. En social praktik kan handla om föreningen mellan handlingsmönster och 
språkanvändningen. Förenklat konstruerar språket vår sociala omvärld.22 Därför kan 
diskursanalys också användas som teori och på grund av sitt vida fokus kan diskursteori fungera 
som grund för olika socialkonstruktioniska angreppssätt till analysen. Diskursteori brukar oftast 
kopplas ihop med de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som bygger sin 
teori genom att sammanföra marxism och strukturalismen/ poststrukturalismen. De menar att 
diskursen konstruerar den sociala världen och betydelsen den medför kan aldrig låsas fast genom 
språkets instabilitet och att tecken får sin betydelse i förståelse till andra tecken som antingen 
definierar eller skiljer dem åt;  

 
Tecken får förvisso betydelse genom att skilja sig från varandra, men i vårt 
löpande språkbruk sätter vi tecknen i olika relationer till varandra och kan 
därmed ge dem nya betydelser. I poststrukturalismen blir språkbruket 
således ett socialt fenomen, det är genom konflikter, konventioner och 
förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i 
fråga.23  

 

Detta lämpar sig väl för min teoretiska inramning på grund av mitt syfte som just berör hur 
språket i texterna konstruerar diskursen om barn som har bevittnat våld.  

      Vissa sociala praktiker kan också vara tidsbundna och därmed förankrade med en given 
tidpunkt. Ett sådant exempel kan vara hur vi uppfattar och förstår just barn. Vi tillskriver barn 
som en grupp med särskilda egenskaper på grund av den tid vi lever i, och härmed ses diskursen 
om barn som självklar. Men om vi går bakåt i tiden kan vi se att synen på barn har förändrats då 
barn förr i tiden blev kallade som ”små vuxna”.24 På ett liknade sätt kan vi se att barn, som 
bevittnat våld, nu befinner sig i en brytningstid genom den nya lagen som säkerligen kommer att 

                                                 
21 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 10 
22 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2005) s. 17 
23 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 31-32 
24 Ibid. s. 43 
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förändra synen på dessa barn. Sociala praktiker får även, liksom tecknen i språket, sin betydelse 
genom att de sätts i relation med andra sociala praktiker. Förtydligat blir sociala handlingar 
identifierade genom att andra sociala handlingar utesluts.25 Barn som bevittnar våld bör inte 
betraktas som barn som utsätts för våld på grund av att barn som utsätts för våld och övergrepp 
kan ses som en annan social praktik. Däremot kan barn som bevittnat våld vara i behov av 
liknande skydd och hjälp som barn som utsätts för våld. Sociala praktiker kan då betraktas som 
artikulationer genom att de både får ge och ta sin betydelse från andra sociala praktiker.   

      Den teoretiker som vanligtvis brukas förknippas med diskursteori är Michel Foucault. Detta 
grundat på att diskursteori hämtar mycket av sin betydelse från Foucaults idéer om hur makt 
skapar vår sociala omvärld.26  

Michel Foucaults maktbegrepp  
Winther-Jørgensen och Phillips belyser att det var Foucault som genom empiriska 
undersökningar utvecklade teori och begrepp och detta kom att härledas till diskursanalys. Enligt 
Winther-Jørgensen och Phillips definierar Foucault en diskurs på följande sätt: 

Man kallar en mängd utsagor för (diskurs) i den mån de beror av samma diskursiva 
formation… den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 
existensvillkor. 27

Foucaults arbete och författarskap kan delas in i två faser, den tidiga arkeologiska och den senare 
genealogiska. Det är i den senare fasen, den genealogiska, som teorin om makt utvecklas. Foucault 
menar att det är makt som ska belysas då alla sociala praktiker präglas av detta. Makten ska inte 
betraktas som förtyckande utan något som är förlösande genom att den konstituerar diskurser. 
Det är på grund av makt som vår sociala omvärld kan skapas och omskapas, det är på grund av 
makten att vår omvärld ser ut som den gör genom att den utesluter och begränsar andra 
möjligheter. Det är denna syn, på makten som produktiv och begränsande, som genomsyrar 
Laclau och Mouffes diskursteori. Detta får också sina konsekvenser på hur Foucault ser på 
sanning. Han hävdar nämligen att det är omöjligt att nå fram till en sorts sanning eftersom man 
alltid befinner sig inom diskursen och således omedvetet och indirekt påverkas av den. Genom 
att man inte kan nå sanningen kan man inte heller ifrågasätta om något eller sant eller inte, och 
detta sätter sina spår på den diskurs man vill studera. 28 I och med det kan denna studie varken 
anklagas eller hyllas för att vara sann eller falsk då analysen grundas på den diskursiva 
konstruktionen i materialet. Med andra ord, om den hade utgått från andra dokument så hade 
andra konstruktioner av diskursen blivit synliga och fått agera som resultat.  

                                                 
25 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 43 
26  Ibid. s. 19-20 
27 Ibid. s. 19 
28 Ibid. s. 19-21 
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Empiriskt material 
Det material studien bygger på är framtaget till syfte att rapportera och informera om barn som i 
sin närhet lever med våld. Därmed finner jag det intressant att se hur dessa texter lyfter fram och 
belyser barn som får och har fått bevittna våld. Dessa texter har dessutom en nationell och lokal 
förankring som tillsammans kan samverka och utgöra en helhetssyn för ämnet. De kan också 
läsas och förstås enskilt om syftet är att studera den nationella eller lokala arenan, med andra ord, 
hur arbetet kan te sig på en nationell eller lokala nivå. Följaktligen ges en presentation av det 
empiriska material samt en redogörelse om varför dessa texter får utgöra stommen i studien.  

      Det empiriska materialet studien kommer att beröra är Regeringens Promemoria som bär 
namnet Barnen i brottets skugga (2004). Denna Promemoria belyser och informerar om hur barns 
rättigheter kan öka och stärkas. Den är indelad i olika avsnitt som alla präglas av liknande innehåll 
men det avsnitt som främst kommer att beröras är barn som har bevittnat våld. Detta PM har 
vikt för min studie då den lyfter fram barn som brottsoffer samtidigt som den fungerar som ett 
bidrag till den nya lagen om barn som brottsoffer.  
      Det övriga textmaterialet som ämnas analysera är Socialstyrelsens rapport som heter När 
mamma blir slagen, med underrubriken, Att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005). Rapportens 
syfte är, likt Regeringens PM, att stödja och ge vägledning åt socialtjänsten med brottsofferfrågor 
och att utveckla metoder som ska ge berörda barn stöd och hjälp. Intresset för denna rapport 
grundas främst på att den lyfter fram barn som brottsoffer samt att den relaterar till en nationell 
lika väl som ett lokalt sammanhang. I rapporten finns det exempel på hur landsting, kommuner 
och kvinnojourer kan arbeta. En verksamhet som behandlas och aktualiseras är Frideborg som är 
en myndighetssamverkan mellan Norrköpings, Finspångs, Valdemarsviks och Söderköpings 
kommun. Frideborg har under tio år bedrivet arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor 
genom att erbjuda stöd och hjälp för de berörda. Här finns representanter från polisen, 
landstinget, åklagarmyndigheten och kvinnojouren. Under 2005 genomfördes en utvärdering av 
verksamheten i uppdrag av Norrköpings kommun och därav tillhör även denna utvärdering mitt 
empiriska material. Denna utvärdering skiljer sig från det övriga empiriska materialet genom att 
det inte tar avstamp från de nya lagändringarna. Här ligger istället fokus, och tillika utgångspunkt, 
på att se hur arbetet inom Frideborgs verksamhet bedrivs. Frideborgs verksamhet vänder sig till 
både barn, kvinnor och män och sålunda grundas intresset för denna utvärdering på att se hur 
dessa barn framställs i texten.  

Avgränsningar 
Den huvudsakliga fokusen kommer att ligga på barn som bevittnar våld, inte som utsätts eller 
utnyttjas. Syftet med studien färgas heller inte av ett kön-, klass-, eller etnicitet perspektiv då  
tyngdpunkten ligger på hur barn, oavsett bakgrund, framställs och behandlas i de olika texterna. 
Således kommer barnet att vara det primära objektet. Det empiriska materialet kommer att 
avgränsas till, som nämndes ovan, Regeringens Promemoria, Socialstyrelsen rapport samt 
utvärderingen av verksamheten Frideborg. 
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Analys 

Analys 1.1 
Det första dokumentet som analysen ska beröra är Regeringens Promemoria, Barnen i brottets 
skugga. Ur denna text kunde en nodalpunkt lokaliseras som bidrar till hur diskursen om barn som 
bevittnat våld konstrueras. Förtydligat blir den nya lagen en nodalpunkt i diskursen, det mest 
centrala i ”fisknätet”. Denna nodalpunkt får både ge och sin motta sin betydelse från andra 
begrepp, knuttecken, och därmed sker en artikulation. Nodalpunkten får här sin betydelse genom 
begreppen synsätt och ökat erkännande, överväga samt barn som utsätts för brott.  

Det förändrade synsättet  
 

Att barn som blir vittne till mäns våld mot kvinnor och annat våld och 
andra övergrepp mellan närstående vuxna far illa och riskerar att drabbas 
psykiskt av upplevelsen är alltså ett synsätt som har vunnit ökat 

erkännande på senare tid. 29

 

Det ovanstående citatet, som är hämtat ur avsnittet Barnen som har bevittnat våld, klarlägger att det 
är på senare tid som barn som har bevittnat våld har vunnit erkännande. Citatet belyser att det är 
ett ”synsätt” som har vunnit ökat erkännande och ett synsätt kan liknas vid att betrakta, att se på 
något på ett särskilt sätt. Således berättar meningen om att barn som förut har befunnit sig i 
liknande förhållande, där våld inom familjen har existerat, inte har blivit sedda eller betraktade 
som att de har farit illa. Frågan som också väcks är hos vem som detta synsätt har vunnit sitt 
erkännande. Är det hos samhället eller hos den enskilda individen som vid den här tidpunkten 
har gett sitt erkännande till att barn som lever i våldets närhet far illa? Lena Nyberg, 
Barnombudsmannen, förkunnar att det är först nu som mäns våldsutövande på kvinnor har 
börjat belysas som ett samhällsproblem. Nyberg understryker att det pratas om 
våldsproblematiker men att dessa inte omfattas av barn. Hon förklarar vidare att det nu är hög tid 
för att även synliggöra barnen som offer och ett steg i rätt riktning är att erkänna barn som 
brottsoffer.30 Innan den nya lagändringen antogs har kampen för barns juridiska rättigheter förts 
av bland annat Barnombudsmannen som pekade på en rad olika faktorer till varför ändringen  
borde göras. Dessa berörde att svenska staten är skyldig att se till att FN:s barnkonvention 
efterlevs genom att kunna erbjuda skydd och stöd samt att svenska domstolar utifrån 
lagstiftningen inte kunnat ta hänsyn till barnets bästa i rättsfall där de har blivit vittnen till  

                                                 
29 Regeringens Promemoria, Barnen i brottets skugga (Stockholm 2004) s. 35 
30 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4815 2007-03-16 kl. 16:06 
29 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4815 2007-03-20 kl. 12:43 
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våld och övergrepp. Barn som brottsoffer måste synliggöras, dels för att kunna utöka stödet för 
denna grupp och dels för att barn som bevittnar måste tas på allvar.31  Språkanvändningen i  
Regeringens PM antyder på att barn som bevittnat våld inte har tagits på allvar av samhället och 
som ovanstående citatet vittnar på finns det skäl till att utöka stödet för dessa barn. Ett sådant 
skäl, som det valda citatet belyser, är att barn riskerar att drabbas psykiskt av våld som utövas av 
närstående. Utifrån citatet kan ett bevittnat våld tillföra psykisk skada hos barnet och därmed 
bidrar språkanvändningen i Regeringens PM till att forma en anledning till varför de nya 
lagändringarna ska antas och tillämpas vid rättsfall där barn har fått bevittna våld.  
      Ett annat betydelsefullt och specifikt skäl till de nya lagändringarna är att berörda barn 
faktiskt inte har blivit sedda som offer och därför inte har blivit tagna på allvar. Genom den nya 
lagen ska socialtjänstens få ett uttalat ansvar för dessa barn som i sin tur kan synliggöra de så 
annars osynliga barnen och deras behov. Dock uppvisar texten en ambivalent inställning till att 
införa de lagändringarna. 

 

Barn som blir vittnen till övergrepp (…) kan reagera på liknande sätt som 
barn som själva utsätts för brott och kan vara i behov av liknande stöd. 
Även dessa barn är offer för brott. Det finns därför anledning att 
överväga om detta inte borde klarläggas direkt i lagtexten. På detta vis 
skulle socialtjänstens ansvar för denna grupp lyftas fram och bli 

tydligare.32

 

I citatet blottas den tvetydiga inställningen till nya den lagen då det verkar tyckas finnas en 
anledning att överväga de nya ändringarna. Vad innebär det att överväga något? Är det detsamma 
som är tänka över något, att väga fördelar mot nackdelar innan det definitiva beslutet kan fattas? 
I och med att begreppet överväga skrivs ut i texten så går det att urskilja en viss osäkerhet inför 
den nya lagen. Språkbruket tyder på att Regeringen har en kluven inställning berörande dessa 
lagändringar då det först talas om att överväga för att sedan peka på en positiv betydelse av vad 
den nya lagen skulle kunna innebära för socialtjänstens arbete. Citatet berättar om hur 
socialtjänstens ansvar ska bli mer tydligare och förtydligat visar språket i citatet hur den sanna 
verkligheten ser ut för barn som bevittnat våld. Ansvaret för dessa barn har vilat hos 
socialtjänsten men behöver nu genom en lagändring få ett mer uttalat ansvar. Dessa två 
uppvisade citat kan ses som att de står i relation till varandra. Om inte lagen kan ta dessa barn på 
allvar kan kanske inte det allmänna synsättet heller betrakta dessa barn som barn som far illa. 
Möjligtvis kan detta bidra till ett uteblivet erkännande för denna grupp. Maria Eriksson kallar 
denna grupp av barn för den grupp som står utanför den primära målgruppen genom att det inte 

                                                 
 
32 Regeringens Promemoria, Barnen i brottets skugga (Stockholm 2004) s. 36 
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har varit olagligt att utsätta barn för ett bevittnat våld. Sålunda blir inte barnet målsägande i ett 
brottsmål33 och därmed blir barnet den aktören som står i både brottets och samhällets periferi.  

      Citatet visar även hur barn som bevittnat våld kan betraktas och förstås genom att det 
uppvisas en annan social praktik, nämligen barn som blivit utsatta för brott. Citatet berättar om 
att barn som bevittnat våld kan vara i behov av liknande stöd som barn som utsätts för brott. 
Förtydligat sker en jämförelse av de två sociala praktikerna som bidrar till att det sker en 
artikulation. Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips förklarade att sociala praktiker, 
liksom tecknen, kan få sin betydelse genom att de sätts i relation till andra sociala praktiker.34 Ett 
barn som utsätts för brott kan vara ett barn som blivit utsatt för våld och övergrepp. Ett sådant 
barn kan bära på fruktansvärda upplevelser och minnen som kräver skydd, hjälp och omsorg. På 
liknande sätt kan också barn som bevittnat våld vara i behov av liknande skydd utifrån sina 
upplevelser. Här får barn som bevittnat våld sin betydelse genom barn som utsätts för brott, och 
som i sin tur, bidrar till varför lagen bör ändras.  

 

Analys 2.1 
Analysens andra del är Socialstyrelsens rapport När mamma blir slagen. Analysen uppvisar fler än 
en nodalpunkter som bidrar till konstruktionen av diskursen av barn som bevittnat våld. Det 
första avsnittet berör hur begreppet bevittna kan förstås, men andra ord blir bevittna en 
nodalpunkt som både får och ger sin betydelse till andra tecken. Dessa är ljudminne och 
kroppsminne. Den andra nodalpunkten är våld och knutpunkterna visar hur barnen ser på våldet. 

       

Att ”bevittna våldet” 
Socialstyrelsens, När mamma blir slagen, är en välstrukturerad och genomarbetat rapport som till 
mestadels grundas på en rad olika forskningsprojekt. Till skillnad från Regeringens Promemoria, 
som är saklig och informerande i sitt utförande, är Socialstyrelsens rapport mer berättande och 
närgående. Här finns det utdrag av diverse transkriberade intervjuer och berättelser av både barn, 
kvinnor och män. En stor del av materialet ägnas åt till att behandla hur olika verksamheter kan 
samverka för att skydda och hjälpa berörda barn men det första temat som kommer att lyftas 
fram här är hur barn som har mött våld gestaltas. Undersökningar som har gjorts om ämnet visar 
att barn som har bevittnat våld inte alla gånger har ”sett” våldet utan den bevittnande upplevelsen 
kan beröra vad barnen har hört eller känt;  

 

Hon har alltså inte ”bevittnat” våld, i betydelsen att hon sett det, men i en 
vidgad bemärkelse. Barnen i gruppen har ofta inte sett annat än fragment 

                                                 
33 Maria Eriksson m.fl., Mäns våldsutövande- barns upplevelser (Stockholm 2006) s. 121 
34 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 43 
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av våldet, men hört det. De har hört men inte sett, därför att de försökt 
undkomma. De kan lyckas med att slippa se, men de undkommer inte 
ljuden av våld. 35

 

Utifrån denna text sätts andra innebörder in i att bevittna våld. Att bevittna behöver sålunda inte 
betyda att barnet bevittnar våldet genom synintryck då rapporten kastar ljus på andra sätt som ett 
barn kan erfara våldet på. Uttryck som ljudminne och kroppsminne 36 blir också här aktuella bidrag 
till diskursen. Språket visar här hur begreppet bevittna kan förstås utifrån barn som bevittnat 
våld. Det målas även upp bilder hur barnet förhållningssätt till våldet är genom att citatet belyser 
att barnet kan slippa se men att de inte kan undkomma ljuden. Citatet uttrycker att våldet  
befinner sig ständigt i barnets närvaro då barnet inte kan undkomma våldet på något sätt. Genom 
de olika sinnena, såsom hörsel och känsel, når alltid våldet fram till barnet. Begreppet ”bevittna” 
får alltså här, som nämndes ovan, andra betydelser genom att de sätts i relation till andra begrepp. 
En ytterligare betydelse ges av Maria Eriksson som dock ställde sig kritisk till begreppet bevittna 
genom att problematisera innebörden av ordet. Eriksson förklarade att bevittna något kan 
jämföras med att vara vittne och ett barn som lever i våldets närhet kan omöjligen vara ett vittne 
när våld pågår i barnets privata livsmiljö.37   
      Socialstyrelsens rapport berättar vidare om hur barn ser på våldet genom hur de väljer att 
benämna det. Det genomgående ordet som barn använder för att namnge våldet är ”bråk”. 
Texten ställer sig frågandes till hur barn kan kalla det grova våldet för ”bråk” och de olika svaren 
berör att ”misshandel” inte tillhör barnets vardagsspråk och att barnen inte har sett, utan bara 
hört, våldet som leder till att de väljer att rubricera det för ”bråk”.38 Här visar språket i rapporten 
hur barnet själv relaterar sitt förhållningssätt till sina upplevelser. Med andra ord belyses detta ur 
ett barnperspektiv, texten berättar om hur barnet själv identifierar våldet och sina upplevelser. 
Dock infinner sig känslan av att barnet och dennes upplevelser blir underkastade genom att 
texten tydligt uttrycker sin förvåning över att barnet kallar det grova våldet för bråk. Detta bidrar 
till att texten färgas av en normgivande ton över hur barnet ska känna då den förmedlar att bråk 
är något milt i jämförelse med det grova våldet. Språkbruket leder till att betydelsen av bråk inte  
ska ses som någon allvarlig företeelse genom att det sätts i relation till begreppen misshandel och 
det allvarliga våldet. Dessa begrepp får på grund av sin innebörd bli tongivande över hur ordet 
bråk i denna kontext ska förstås. Således bidrar språkanvändningen i denna text till att barnets 
upplevelser tenderas att förminskas.  
 

                                                 
35 Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s. 54 
36 Ibid. s 54 
37 Maria Eriksson m.fl., Mäns våldsutövande- barns upplevelser (Stockholm 2006) s. 20 
31 Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s.26 
33 Ibid. s. 57 
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Analys 2.2 
Det andra avsnittet, som analysen berör och som är taget ur Socialstyrelsens rapport, heter ”Ett 
barn far illa” och precis som rubriken avslöjar är nodalpunkten barn som far illa. Denna 
nodalpunkt får sin betydelse utifrån det valda citatet men mestadels får den förståelse över hur 
citatet är formulerad. Här framställs tecken som kan och ett sådant ordval kan vittna på att det 
existerar en viss osäkerhet över hur dessa barn drabbas av våld som råder mellan hemmets fyra 
väggar.  

Ett barn far illa 
Det material som hittills har avhandlats har inte berörts av några avsikter eller antydningar på att 
reda ut begreppet ett barn som far illa. Vad betyder egentligen ett barn som far illa och hur kan det 
förstås utifrån barn som bevittnat våld? Det är först här, i Socialstyrelsens rapport, som begreppet 
någorlunda kan tydas och skänka förståelse. Dock ges ingen explicit förklaring på hur barn far illa 
då avsnittet heter Att hjälpa och stödja barnen, och på så vis krävs det av betraktaren av denna text 
en förmåga att kunna läsa mellan raderna.  

 

Barn som bevittnat våld visar mer tecken på oro, ångest, depression, post-
traumatisk stress och aggressionsproblem än andra barn. (…) Forskning 
visar att barn som lever med våld kan drabbas av svåra hälsoproblem. (…) 
På längre sikt sätter upplevelserna spår i barnens personlighet. De kan bli 
rädda, vaksamma och ha föga tillit till andra människor.39  

 

Istället för att förklara hur ett barn far illa genom att leva i våldets närhet illustrerar texten hur 
barn kan drabbas om det får bevittna våld. Det som blir intressant i sammanhanget är att se varför 
detta begrepp har stått utan förklaring då det ändå underbygger de nya lagändringarna. Delar av 
det empiriska materialet vänder sig till socialtjänsten som har ett lagstadgat ansvar för de barn 
som bevittnar våld och frågan som uppstår är hur dessa ska kunna agera och utföra sitt arbete om 
det inte lämnas en utförlig beskrivning på de mest grundläggande, med andra ord, på vilket sätt 
ett barn far illa när de lever med våld? Eller är begreppet så mångfacetterat att det i text inte går 
att definiera så att det utgör en rättvis bild för de omnämnda barnen? Det som ändå kan tydas ut 
från citatet är på vilka sätt barn kan drabbas vid bevittnat våld. Citatet målar upp att dessa barn 
kan ta psykiskt skada och att de kan ge en rad olika yttringar. Det övervägande i citatet är just hur 
barnet kan drabbas psykiskt och därmed konstruerar texten ytterligare diskursen i och med att 
den bidrar med förståelse över hur dessa barn kan drabbas genom att de lever i våldets närhet. 
Dock medför knuttecknen en viss osäkerhet hur dessa barn drabbas genom moment som kan. 
Språket i citat fastställer inte ”hur” barn drabbas av ett bevittnat våld utan hur det ”kan” drabbas. 
Detta kan också betyda att språket inte vill fastställa hur ett barn drabbas då det kanske är 
                                                 
39  Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s.26 
37 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2005) s. 319 
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individuellt hur ett barn kan ta skada över att bevittnat våld. I och med det utgörs en kamp för 
hur detta meningsskapande ska förstås. Göran Bergström och Kristina Boréus lyfter fram 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som förklarar att en diskurs kan inkludera motsättningar, 
antagonism. Antagonism innebär att ett krig i meningsskapande på en språklig nivå kan utspelas 
då det kan finnas tecken som kan kriga om vilken betydelse de ska få.40 I detta språkliga 
sammanhang blir tecknet kan ett sådant genom att det kan tydas från olika håll och ge olika 
betydelser.  
 

Analys 2.3      
Detta avsnitt handlar om hur begreppen kris och trauma används i relation till barn som bevittnat 
våld och hur detta begreppspar kan bidra till hur behandlingen av berörda barn kan yttra sig. 
Knuttecken är synonymer, särskiljande, tillstånd och behandling.  

Kris och trauma   
Följaktligen beskrivs tio svenska verksamheter som på olika sätt utifrån olika modeller och 
strategier arbetar med barn, kvinnor och män som antingen har varit offer eller förövare. 
Huvuddraget för samtliga verksamheter är fokuseringen på kris men också trauma betonas 
som ett ledande ord i arbetet. Rapporten ger sken på att dessa två begrepp ibland använts 
synonymt men också att trauma nyttjas till att beteckna ett allvarligare tillstånd än kris.41   
Här gestaltar texten två begrepp som synonyma samtidigt som de särskiljs från varandra. Vilken 
problematik kan uppstå om två begrepp kan förstås som en enhet samtidigt som de skiljer sig 
genom att de betecknar två olika tillstånd? Definitionen av ordet trauma härstammas från 
grekiskans sår eller skada och det är den psykologiska stressen, som uppkommer efter den 
traumatiska händelsen, som kan bidra till en krisreaktion. Behandling av ett trauma kan röra sig 
om alltifrån självhjälp till terapi, gruppsamtal och medicinering.42  Ami Arnell och Inger Ekbom 
har genom Rädda Barnen utfärdat en handbok riktade till människor som genom sitt arbete 
kommer i kontakt med barn som lever med våld i hemmet. Författarna förkunnar att det svåraste 
ett barn kan uppleva är att se sin mamma bli slagen och förnedrad och att det kan utlösa ett 
trauma, ett utlösande av olika fysiska och psykiska reaktioner.43 Ett trauma är alltså ett tillstånd, 
ett utlopp, som orsakas av svåra och påfrestande upplevelser. En sådan upplevelse, och som 
Arnell och Ekbom lyfte fram, kan vara att få se sin mamma utsättas för våld, övergrepp och 
förnedring. Att förstå begreppen som synonymer till varandra kan vara en risk då arbetet, tillika, 
behandling av en individ som har utsätts för traumatiska upplevelser ter sig annorlunda än för 

                                                 
 
41 Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s. 32 
42 http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykiskt_trauma 2007-03-26 kl. 10:41 
43 Ami Arnell & Inger Ekbom, ” och han sparkade mamma…”- Möte med barn som bevittnar våld i sina familjer, (Stockholm 
1999) s. 21 
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den som genomgår en kris. Även symtomen som yttrar sig ifrån ett trauma eller en kris kan te sig 
olika och därmed är det av värde för den drabbade att tillstånden inte sammanförs och förstås 
som ett. Det betydelsefulla blir att rätt behandling ges till rätt tillstånd.  
 

Analys 2.4 
Analysen fortsätter med att titta på hur de olika verksamheterna och hur deras åtgärder framställs 
i texten. Speciell betoning läggs på myndighetssamverkan Frideborg. Socialstyrelsens rapport 
väljer att illustrera Frideborg med att belysa hur denna verksamhet arbetar. Nodalpunkten blir 
verksamheter och knuttecknet åtgärder.  

Frideborg och behovet av manliga förebilder  
Vidare berättas det om fyra typer av verksamheter som utgår från samma uppfattning om hur 
barn kan stödjas och hjälpas men som nämndes ovan skiljer dem sig från varandra utifrån 
innehåll och struktur. En kategori är av de beskrivna verksamheterna är skyddat boende som har 
till syfte att upprätthålla och erbjuda boende för kvinnor och barn som lever under 
våldsförhållande i hemmiljön. Under tiden i det skyddande boendet deltar barnen i  
strukturerad gruppverksamhet. En annan kategori är verksamheter som arbetar utifrån 
krisbearbetning och psykosocialt arbete eller nätverksarbete. I allmänhet har dessa verksamheter 
utvecklats som en del av socialtjänstens stödverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Inom 
denna typ av verksamhet kan den kompetens som redan finns inom socialtjänsten nyttjas. Inom 
den tredje kategorin utvecklas arbetsmetoder anpassade till barnspsykiatrins särskilda uppdrag när 
det gäller barn med posttraumatiskt stressyndrom.44 Språket i texten skänker förståelse över vilka 
åtgärder det finns för barn som bevittnat våld och det som skiljer verksamheterna åt är hur dessa 
arbetar. Syftet med de nya lagändringarna var bland annat att socialtjänsten skulle få mer ett mer 
uttalat ansvar över berörda barn och som texten i Socialstyrelsens rapport berättar finns det olika 
kategorier av verksamheter som nu kommer att påverkas av den nya lagen. En sådan kategori är 
myndighetssamverkan Frideborg som beskrivs på följande sätt i rapporten;  

 

Syftet är att minska mäns våld mot kvinnor genom att erbjuda behandling 
till kvinnor, män och barn. (…) Inspirationen till Frideborg kommer från 
ett amerikanskt projekt i Minnesota, där en viktig tankegång var att stödet 
skulle riktas både till offer och förövare i varje misshandelfall. (…) 
Barngrupperna leds av en man och en kvinna, vilket är en fördel i 
behandlingen. Barnen behöver manliga förebilder som inte använder våld 
som konfliktlösning. 45

 

                                                 
44 Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s. 32 
45 Ibid. s. 42 
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Frideborg vänder sig alltså till både offer och förövare och samtalsledarna för barngrupperna 
består av både könen. Texten förklarar att detta anses som fördelaktigt för barnen på grund av att 
de behöver manliga förebilder som inte brukar våld som konfliktlösning. Här förmedlar språket att 
mäns våld ses som ett sätt att lösa konflikter och det som också tycks förmedlas av citatet, men 
som inte uttrycks explicit, är att även barnen ser mäns våldutövande som konfliktlösning. Det 
våld som barn har fått bevittna, är det våld som av barnen ses och förstås som ett sätt att lösa och 
hantera konflikter på? Eller är det utifrån det vuxna perspektivet som ser att barnet kopplar ihop 
mäns våld med konfliktlösning? Katarina Weinehall har i sin avhandling träffat och intervjuat 
barn och ungdomar som har bevittnat våld inom familjen. Många gånger förstår inte 
informanterna varför pappan i familjen använder sig av våld men de olika orsaksförklaringarna 
som ändå ges rör sig bland annat om alkohol, barndomsupplevelser, ödet eller Gud.46 Som det 
lyftes fram i ett ovanstående avsnitt betecknar barn våldet som ”bråk” men det som saknas i 
Socialstyrelsens rapport är hur barnen ser på de bakomliggande orsakerna till varför våldet 
uppstår. Det är först här, i citatet som berättar om Frideborgs verksamhet, denna tanke väcks. 
Språkbruket i det ovanstående citatet vittnar på att barn behöver manliga förebilder som inte 
använder våld som konfliktlösning. Texten lyfter således fram att manliga förebilder, våld och 
konfliktlösning hör ihop och det som sätts i förhållande till varandra är just våld och 
konfliktlösning. På så sätt konstruerar texten diskursen att barn som bevittnat våld betraktar våld 
som ett sätt att utagera konflikter på. Den manliga gruppledaren har till syfte att statuera som 
exempel på att det finns män som inte brukar våld men språket i citatet antyder att den manliga 
gruppledaren behövs för att visa barn att det finns män som inte utövar våld ”som 
konfliktlösning”. Språkbruket förmedlar här att åtgärderna, till att behandla barn som bevittnat 
våld, rör sig om att dessa barn behöver manliga förebilder som inte löser konflikter genom våld. 
Dessutom tyder språket på att dessa barn ser mäns våldsutövande som en orsak till 
konfliktlösning.  

Analys 2.5 
Den sista analyserade delen av Socialstyrelsens rapport berör textens budskap. Det budskap som 
förmedlas är behovet av att synliggöra barn som bevittnat våld och att vuxna måste 
uppmärksamma dessa. Synliggöra blir därför nodalpunkten som både får ge och motta sin 
betydelse från tecken som bland annat vittnar på vilket sätt dessa barn har varit osynliga. Ett 
sådant moment, knuttecken, är de uteblivna anmälningarna. Analysen avslutas med hur rapporten i 
övrigt har framställt barn och ur vilket perspektiv detta har belyst.  

De uteblivna anmälningarna 
När mamma blir slagen avslutas med reflektioner och slutsatser som pekar på en rad, 
återkommande, faktorer. Främst lyfts barnen position upp genom behovet att synliggöra denna 

                                                 
46 Katarina Weinehall, Att växa upp i våldets närhet – Ungdomars berättelser om våld i hemmet, (Umeå 1997)  
s. 199 



 17

grupp. Likasom i Regeringens PM, reflekteras det över att barnens behov av stöd och hjälp måste 
uppmärksammas av vuxna. Aktörerna till detta kan vara mamman, någon annan familjemedlem 
eller närstående, skolan, kvinnojourer och polis.47 Synliggörande och uppmärksamhet från vuxna 
är med andra ord slutsatsens ledord. Att barn inte alla gånger uppmärksammas och tas på allvar 
bekräftas av Maria Eriksson som skriver om att barns säkerhet oftast försummas av olika 
verksamheter. Bara hälften av verksamheterna som Eriksson har undersökt har anmält 
misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. De övriga uppgav att de aldrig har gjort det och 
vissa av dessa verksamheter har arbetat mer än tio år med våldutövande män.48 Inte heller har de 
generella mottagningarna, som verkar för partnerkontakt mellan kvinnan/brottsoffret och 
mannen/våldsutövaren, försäkrat sig om barns trygghet. Det är relativt ovanligt att dessa 
mottagningar anmäler misstanker om att ett barn far illa då det inte utförs några riskbedömningar 
med fokus på barn.49  
      Dock uppvisar rapportens språk i sin helhet att materialet behandlar barn, inte bara genom att 
det skrivs om barn, utan också att den lyfter fram barn utifrån citat som handlar om barnens egna 
upplevelser. Gunilla Peterson förklarade att ett barnsperspektiv utgår från barnets egna ord samt 
en förmåga att kunna se genom ett barns ögon.50 Detta är genomgående i rapporten då den ett 
flertal gånger utgår från barnets upplevelser och låter det komma till tals genom att barnens 
berättelser lyfts fram åtskilliga gånger. Emellertid är det viktigt att hålla färskt i minnet att 
rapporten är framtagen av en vuxen som onekligen av sin blotta position som just vuxen färgar 
det budskap som texten förmedlar av barn som bevittnat våld. 

Analys 3.1 
Den tredje och sista analysdelen i denna studie vidrör utvärderingen av myndighetssamverkan 
Frideborg. I det första avsnittet lyfts utvärderingens utgångspunkter fram och en sådan är 
mansperspektivet. Denna nodalpunkt konstruerar diskursen på så vis att barnperspektivet inte 
nämns eller härrörs i utvärderingen. Således signalerar utvärderingen av Frideborg att det 
perspektiv som är av betydelse är mannens och inte barnets. Med andra ord förbises barn som 
bevittnat våld och sålunda kan vi se att diskursen också konstrueras av att barn i dokument blir 
det osynligt objektet.  

Behovet av att belysa ett mansperspektiv 
En verksamhet som lyftes fram i Socialstyrelsen rapport, och som går att beskåda i ett 
ovanstående avsnitt, var myndighetssamverkan Frideborg. Under 2005 genomfördes en 
utvärdering av verksamheten och denna utvärdering består av 38 sidor varav 20 sidor är bilagor 

                                                 
47 Socialstyrelsens rapport, När mamma blir slagen - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, (Stockholm 2005) s. 69 ff.  
48 Maria Eriksson m.fl., Mäns våldsutövande- barns upplevelser (Stockholm 2006) s. 49 
49 Ibid. s 79 
50 Gunilla Peterson, Med hänsyn till barnets vilja?, s. 154 . Ur, Barnets bästa – En antologi om barndomens innebörder och 
välfärdens organisering, (Stockholm 2003) 
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som bland annat omfattar intervjuguide, sammanställning av enkätsvar, möte med brukarna samt 
litteratur. Det som först möter läsaren av denna utvärdering är en kort inledning som sedan följs 
av uppdrag och förarbete. Här ges information om hur uppdraget formades och vilka punkter 
som arbetet skulle beröra. En sådan punkt lyder:  

 
Ytterligare belysning av ”mansperspektivet” behövs. Det finns pågående 
forskning kring detta på annat håll. Kan samarbete och/eller samordning 
ske? 51

 
Texten i det valda citatet förklarar att utvärderingen ska fokusera sig på mansperspektivet och 
det som saknas, eller som inte aktualiseras, bland punkterna på agendan är behovet av en 
belysning rörande barnsperspektiv. Texten vittnar inte på att utvärderingen ska belysa barn och 
deras situation. Förtydligat förmedlar språket i utvärderingen att det som är av värde är att fokus 
ska ligga på mannen och att ett samarbete berörande detta ska belysas. Texten förklarar dock 
inte vad ett mansperspektiv är och därmed bör betraktaren av denna utvärdering vara en insatt 
aktör som omfattas på ett eller annat sätt av utvärderingen och dess resultat. Eller så är det helt 
enkelt vedertaget att det är våldsutövarens perspektiv som ska fokuseras. Maria Eriksson väljer i 
sitt arbete att namnge det för könsmaktperspektivet och betydelsen som uppmålas är män som 
brukar våld mot kvinnor. Eriksson skriver att detta perspektiv är det centrala i många 
verksamheters arbete men att många av dessa hyser en tveksamhet till ett perspektiv som sätter 
makt och kön i fokus.52  Här i vilar kanske förklaringen varför utvärderingen av Frideborg väljer 
att koncentrera sig på mansperspektivet samt vad detta perspektiv egentligen betyder. 
Verksamheten Frideborg vänder sig emellertid till barn, som enskilt eller i grupp erbjuds stöd 
och behandlingen. Dock bidrar språkbruket i utvärderingen att barnen anonymiseras genom att 
texten uttryckligen vidrör att det är mannens perspektiv som är en av utgångspunkterna. I denna 
språkliga kontext lyfts inte barn fram då texten kastar den huvudsakliga fokusen på män och på 
så vis konstruerar texten att barn i detta sammanhang blir den sekundära aktören när det 
kommer till hur verksamhetens arbete ska bedrivas.   

Analys 3.2 
I detta avsnitt analyseras det vidare på vilket sätt utvärderingen exkluderar barn samt hur barn 
som bevittnat våld kan förstås och identifieras. Moment som misshandel sätts in som ett 
knuttecken i fisknätet och som bidrar till hur diskursen konstrueras ytterligare. 

De misshandlade barnen 
Som nämndes tidigare vänder sig Frideborgs verksamhet till barn. Dock dominerar texten inte 
av att det är barn som är en av de målgrupper som omfattas av Frideborgs arbete. Vid de fåtal 
gånger som texten behandlar barn sätts de antingen i relation till mamman eller till hur arbetet 
                                                 
51 Eva Linér, Frideborg och samverkan med myndigheter, (Norrköping 2005) s. 3 
52 Maria Eriksson m.fl., Mäns våldsutövande- barns upplevelser (Stockholm 2006) s. 47 
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har utvecklats under den tid som Frideborg har existerat. Vid något enstaka tillfälle belyser 
texten att barnet är autonomt då det inte kopplas samman med andra människor. Ett sådant 
exempel är när texten kastar ljus på mötet och intervjuerna med berörd personal. Här lyftes det 
fram att målet med verksamhetens arbete var att berörda barn ska få en chans att bearbeta sina 
upplevelser, att kunna bryta mönstret samt att inte återupprepa det som de hade varit med om.53 
Utöver detta är det svårt att upptäcka i texten att barnen existerar. Exempelvis blev 
informanterna tillfrågade om de hade några råd att ge Frideborg och ett av råden lyder att 
verksamheten ska visa utåt att de vänder sig till kvinnor och män.54  Denna språkanvändning kan 
tyda på att barnen ses som en osynlig aktör då de inte benämns som en betydelsefull målgrupp 
som berörs av verksamheten. Är det så att barnen tycks sammanföras och förstås utifrån med 
mamman och hennes delaktighet i verksamheten? Detta blir mer påtagligt i avsnittet som 
handlar om samsyn. Även i denna text uteblir barnen genom att det ”personer” som är utsatta 
för våld och som ska upptäckas och bemötas.55  Texten avslöjar dock inte att det är barn som är 
våldsutsatta genom att det är ordet personer som lyfts fram och inte barn. Således kan ordet personer 
innefatta kvinnor likaväl som barn. Språkbruket bidrar till att barnet betraktas som en osynlig 
och sekundär aktör då den huvudsakliga fokusen verkar ligga på kvinnan som offer och mannen 
som våldsutövare. Att barnen faktiskt ses som offer blir mer tydligt när samtalen med 
Frideborgs kvinnogrupper lyfts fram på följande vis:  

 

Om barnen sade man att det är nödvändigt att de får hjälp av vuxna som 
förstår och kan tolka deras signaler. Barnen är också att betrakta som 
misshandlade eftersom de har varit med om och sett, hört och upplevt 

stämningar i hemmen. 56

 

Här anses, utav kvinnorna som dessutom är deras mödrar, att barnen ska bli betraktade som 
”misshandlade”. Detta vittnar på att barnens upplevelser är av de svåra slaget och att begrepp 
som bevittna kanske inte utger en rättvis bild av det som barnen har varit med om. Begreppet 
misshandlade tillför också att framställningen av barn som bevittnat våld inte är en grupp som 
passivt blir påverkade av våldet. En människa som blir misshandlad blir samtidigt aktivt 
förnedrad, undergiven, rädd och nedbruten av den som brukar våldet. Misshandlad som begrepp 
skänker förståelse om hur våld påverkar barn som blir vittne genom ordets vida betydelse samt 
vad det kan kopplas samman med. Alltså ska dessa barn inte enbart kännetecknas som ”vittnen” 
utan texten förmedlar att de indirekt, genom sina upplevelser, blir minst lika berörda och 
påverkade som att de själva hade blivit utsatta för våldet.  

                                                 
53 Eva Linér, Frideborg och samverkan med myndigheter, (Norrköping 2005) s. 8 
54 Ibid. s. 13 
55 Ibid. s. 11 
56 Ibid. s. 19 
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Analys 3.3 
Den sista delen som analyseras med diskursteori som angreppssätt behandlar de våldsutövande 
männen och de slagna kvinnorna och hur detta relateras till varför det är av vikt att synliggöra 
barnen som lever med våld. Denna nodalpunkt är begreppet den onda cirkeln och som sätts i 
förhållande med knuttecken som uppväxt och våld föder våld.  

Den onda cirkeln 
Utvärderingen av Frideborg avslutas med ett flertal olika bilagor och en av dessa är en 
sammanställning av enkätsvaren. Här berörs olika tabeller som visar upp information om bland 
annat åldersfördelning och relationer med våld bland Frideborgs brukare. Den tabell som blir 
intressant i detta sammanhang är den som uppvisar hur många av brukarna som har växt upp 
med våld. Cirka hälften av männen och drygt en tredjedel av kvinnorna uppger att de har 
erfarenheter av våld mellan sina föräldrar.57 Här tar inte texten upp barn som bevittnat våld utan 
våldsutövaren, mannen, och den som blir utsatt för våldet, kvinnan. I denna kontext uppvisar 
texten våldets grunder genom att belysa hur många av dem som befinner sig i våldets närhet som 
har blivit formade till sina beteenden. Texten fokuserar sig på de handlingsmönster som våldet 
frambringar och sålunda kan texten skänka en förståelse över varför det är så viktigt att 
synliggöra de barn som bevittnar våld. Språket medför att det indirekt går att dra kopplingar till 
hur våld föder våld. Utifrån detta vittnar texten på två ting. Dels hur männen har blivit formade i 
att använda våld genom att se sin pappa som den våldsutövande aktören och dels hur kvinnorna 
som utsätts för våld har blivit formade genom att se sin mamma som den aktören som blir 
slagen. Därmed blir det extra viktigt att kunna fånga upp de barn som lever med våld i hemmet 
genom att dessa synliggörs och tas på allvar. På så sätt kan den onda cirkeln brytas.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                                                 
57 Eva Linér, Frideborg och samverkan med myndigheter, (Norrköping 2005) s 25-26 
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Avslutning  

Slutdiskussion  
Tre olika, men ändå lika, dokument har nu analyserats för att se hur barn som bevittnat våld i 
hemmet framställs och gestaltas. Den nya lagändringen som infördes i november 2006 infördes 
till syfte att uppmärksamma och synliggöra de annars så osynliga barnen. Det empiriska 
materialet både förmedlar och bidrar till diskursen att dessa barn är osynliga. Osynligheten tar 
ibland, i de olika texterna, sin skepnad i att benämna barnen implicit och att läsaren ofta får läsa 
mellan raderna för att kunna förstå dessa barn. Förtydligat ter det sig kanske inte så omöjligt att 
förstå varför barn blir den osynliga parten när dokument som dessa, som har till syfte att 
informera om barn som bevittnat våld, vid ett flertal gånger inte benämner barn som en viktig 
aktör. I utsagorna berättas det om personer istället för barn, mansperspektiv istället för 
barnperspektiv, anledning till att överväga istället för att definitivt införa de nya lagändringarna 
och så vidare. Barnen framställs och gestaltas också genom det vuxna perspektivet då det talas om 
barn och deras upplevelser. Undantaget är Socialstyrelsens rapport som i motsats till de andra 
dokumenten låter barnet komma till tals genom att det är barnens egna ord som berörs. Dock är 
det mest frekventa perspektivet i texterna det vuxna perspektivet. Med andra ord är det ur det 
vuxna perspektivet som barnen framställs och således färgas den förståelse som ges över barn av 
ett vuxet synsätt och inte utifrån barnets egna erfarenheter och upplevelser.  

       Det empiriska materialet problematiserar inte heller den rådande synen över barn som lever 
i våldets närhet. Istället för att lyfta fram dessa barn som autonoma individer med olika 
upplevelser och olika behov, likställs de till en homogen grupp med liknande erfarenheter och 
tillika behov i texterna. Utifrån det empiriska materialet kan barn som bevittnat våld betraktas 
och förstås utifrån sin grupptillhörighet. Det varken diskuteras eller problematiseras över att 
barnen ses som en kollektiv och gemensam grupp och det bidrar till att de barn som lever med 
våld i familjen identifieras och förstås utifrån andra barn som bevittnat våld. Barnet blir i 
texterna ett objekt som har en relation till den grupp den blir tilldelad, med andra ord, barn som 
bevittnat våld. Risken kan bli att barnens upplevelser och erfarenheter generaliseras och 
förenklas medan det unika och speciella med varje barn går förlorat.  

      Vidare problematiseras inte heller begreppet bevittna. Bevittna är kärnan i diskursen och för 
att kunna förstå barn som bevittnar våld bör även begreppet bevittna identifieras och förstås. De 
förklaringar som ändå gavs, och som konstruerar diskursen, är att bevittna enbart inte berör 
synintrycket, utan också det som barnet ser och/eller känner. Att bevittna våld är också att 
uppleva samt att vara delaktig och sålunda ska inte barnet ses som ett passivt objekt som står i 
våldets periferi. Dock antydde inte språkanvändningen i texterna på att barnen är en likgiltig part 
som på avstånd betraktar våldet. Språket bidrog ändå till att dessa barn ska ses som utsatta offer 
som kan ta psykisk skada av att leva med våld.  

      Det som också borde ha betonats i språket, och då konstruerat diskursen ytterligare, är att 
dessa barn är i behov av manliga förebilder som över huvud taget inte använder sig av våld, 
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oavsett om det handlar om konfliktlösning eller någon annan bakomliggande orsak. Berörande 
detta avsnitt, som handlade om manliga förebilder, förmedlade texten dessvärre att barn behöver 
manliga förebilder som brukar våld av andra orsaker än just konfliktlösning. Må hända att det 
var ett olyckligt ordval, men det blir ändå svårt att spekulera i vad texten egentligen vill säga med 
en sådan meningsbyggnad och i detta fall bidrar den till att konstruera diskursen om barn som 
bevittnar våld. Förmodligen är nog textens betydelse att barn behöver förebilder, både manliga 
och kvinnliga, som inte brukar våld.  

      Dokumenten konstruerar diskursen på så vis varför den nya lagen behövs. Barn kan på olika 
sätt ta skada av ett bevittnat våld och därmed behöver dessa barn ett rättsligt skydd och stöd 
som i sin tur bidrar till att de tas på allvar. Dessa barn berörs lika mycket av våldet som den som 
blir fysiskt utsatt för det. Barn påverkas och formas av sina upplevelser och för att kunna 
förhindra att dessa barn en dag växer upp och blir den aktör som antingen brukar eller utsätts 
för våldet måste de så snart som möjligt uppmärksammas och synliggöras. Det empiriska 
materialet har ett stort ansvar för vilken bild det är som förmedlas om dessa barn samt vilken 
förståelse det är som förmedlas genom språkbruket. Detta grundat på att en stor del av 
materialet vänder sig till berörda sociala instanser som har till uppgift att skydda och hjälpa barn 
som bevittnat våld. Genom att de nya lagändringarna har till syfte att synliggöra dessa barn så 
bör även dessa texter drivas av samma utgångspunkter. För att barn som bevittnat våld ska 
kunna tas på allvar och ses som barn som faktiskt far illa, måste även dessa texter bli medvetna 
över hur de bidrar till synen på dessa barn. Emellertid blir det även viktigt att texten och 
språkbruket utgår från barnets perspektiv. Det är först då, som vi riktigt kan förstå ett barn som 
lever med våld och på så sätt kan verkligheten berörande barn som bevittnat våld också skapas 
och förstås.  

 

Slutkommentar 
Ca 100 000 barn får varje år i Sverige både se, höra och känna våld. Allt för många av dessa barn 
förbises och glöms bort men framförallt blir dem osynliga. Förhoppningsvis kommer de nya 
lagändringarna innebära att dessa barn får den uppmärksamhet, stöd och hjälp de behöver. Det 
som är av värde, och som bidrar till hur barn som bevittnat våld uppfattas, är hur språket i texter 
förhåller sig till dessa barn. Texter har stort ansvar då de konstruerar och formar vår sociala 
omvärld genom språkbruket. Om dessa texter kan synliggöra barn som bevittnat våld som 
självständiga individer med olika upplevelser och behov, så kanske samhället, som dessa barn 
lever i, också ta dem på allvar. Således kan kanske alla dessa osynliga barn bli synliga.  
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