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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur legitimerade familjeterapeuter 

inom Barn och- ungdoms psykiatrin (BUP) upplever sin egen och sin arbetsplats 

kunskap gällande barn som upplevt familjevåld. Syftet var vidare att titta på hur 

legitimerade familjeterapeuter genomför bedömningar och behandlingar på BUP 

när de träffar barn som kan ha upplevt eller som har upplevt familjevåld. 

Frågeställningar har varit hur legitimerade familjeterapeuter upplever sin egen 

respektive sin arbetsplats kunskap gällande målgruppen barn som upplevt 

familjevåld? Ytterligare frågeställningar har varit hur bedömningar görs samt 

hur behandlingen ser ut som erbjuds av legitimerade familjeterapeuter på BUP?  

I studien har 38 legitimerade familjeterapeuter svarat på en enkät med fasta 

svarsalternativ. Enkätstudien har vidare kompletterats med 13 telefonintervjuer 

med semistrukturerade frågor för att möjliggöra att respondenterna fått delge 

sina åsikter på ett friare sätt. Resultatet visar att legitimerade familjeterapeuter 

upplever sin egen kompetens för att arbeta familjeterapeutiskt med målgruppen 

som god. Trots detta finns det tydliga brister i hur bedömningar genomförs för 

att möjliggöra att rätt diagnoser och behandlingar erbjuds barn som upplevt 

familjevåld. Resultatet visar även att legitimerade familjeterapeuter, i 

behandlingsarbetet, lägger fokus på stabilisering i anknytningssystemet med 

inriktning på att förbättra kommunikation och samspel men brister i att bedöma, 

samtala om och behandla eventuella trauman till följd av familjevåldet.  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how registered family Therapists in 

child and youth psychiatry (in Swedish BUP) perceives their own and their 

workplace knowledge of children who have experienced family violence. The 

aim was to look at how registered family Therapists conducts assessments and 

treatments on BUP when they meet a child who may have experienced or who 

have experienced family violence. Questions have been how registered family 

Therapists perceive their own respectively their workplace knowledge of 

children who have experienced family violence? Additional research questions 

have been how assessments are made and what kind of treatment that are offered 

by registered family Therapists on BUP? In the study, 38 registered family 

Therapists, have responded to a questionnaire with fixed answers. The 

questionnaire study has also been supplemented by 13 telephone interviews with 

semi-structured questions designed to make respondents share their views more 

freely. The results show that registered family Therapists experience their own 

competence to work therapeutically with the children who have experienced 

family violence as good. Nevertheless, there are obvious flaws in how 

assessments are conducted to ensure that these children get the correct diagnoses 

and are offered effective treatments. The result also shows that registered family 

Therapists, in treatment activities, put most focus on stabilization work with a 

focus on improving communication and interaction, but fails to assess, discuss 

and deal with any trauma as a result of family violence.  

 

Keywords: family therapy, treatment, assessment, domestic violence, child-and 

youth psychiatry 
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Inledning 

År 2011 uppgav 15 % av ungdomarna i en undersökning (Annerbäck, 2011) att 

de blivit slagna i hemmet. Samma år publicerades en nationell kartläggning 

gällande kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige (Jansson, 

Jernbro & Långberg, 2011). I kartläggningen framkom att 3 % av föräldrarna 

uppgett att de vid något tillfälle slagit sitt barn under det senaste året.  Fjorton 

procent av ungdomarna, i samma undersökning, uppgav att de vid något tillfälle 

blivit slagna av sina föräldrar. Tre procent av ungdomarna uppgav att de blivit 

slagna upprepade gånger. Barn som levde med föräldrar där det förekom våld 

visade sig vara en stor utsatt grupp barn där risken för att bli slagen var tio 

gånger större än hos barn som levde i familjer utan familjevåld. Andra 

riskgrupper när det gäller våld i familjen visade sig vara barn med kroniska 

sjukdomar eller funktionshinder (Jansson et al., 2011).  

I Sverige har antalet anmälningar till polisen gällande barnmisshandel ökat de 

senaste åren, troligen på grund av ökad anmälningsbenägenhet bland föräldrar 

och skolpersonal. De senaste 30 åren har anmälningarna dubblerats. 17 700 

misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år anmäldes år 2013. Vid de flesta 

anmälningarna är det förälder eller styvförälder som är misstänkt gärningsman. I 

anmälningarna ryms dock även våld från andra såsom jämnåriga och andra 

vuxna (https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/barnmisshandel.html). 

Kommittén mot barnmisshandel uppger att cirka 10 procent av alla barn i 

Sverige någon gång har bevittnat våld i hemmet (SOU 2001:72). Siffrorna 

stämmer väl överens med Annerbäcks (2011) undersökning som visade att 11 % 

av ungdomarna i åk 7, 9 och andra året på gymnasiet uppgav att de någon gång 

upplevt våld mellan vuxna i familjen. 

I forskningsprojektet, Kartläggning och behandling inom BUP av barn som 

upplever våld i sin familj, undersöktes förekomsten av våld mot mammor vars 

barn hade kontakt med barnpsykiatrin (BUP).  Trehundraåtta mammor 

tillfrågades och 21 % svarade att de varit utsatta för våld (Hultman, 2013).  

Detta tyder på en överrepresentation av barn på BUP som upplevt våld inom 

familjen. 

I tidskriften Socionomen: Kvalificerat socialt arbete och psykoterapi (2014) 

debatterade två legitimerade familjeterapeuter om utvecklingen inom dagens 

barnpsykiatri. De menade att barnpsykiatrins fokus alltmer har kommit att 

handla om att diagnostisera barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser. De 

menade vidare att medicineringen av barn och ungdomar har ökat och att 

behandlingen som erbjuds blir allt smalare utifrån ett mer och mer individuellt, 

medicinskt och biologiskt perspektiv. Familjerelationsproblematik, övergrepp 

och trauma hänvisas till kommunernas socialtjänst att jobba med.   

Då vi båda, vid tidpunkten för att påbörja denna uppsats, arbetade inom BUP 

och väl kände igen oss i den beskrivning som togs upp i debattartikeln ovan 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/barnmisshandel.html
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bestämde vi oss för att undersöka vidare hur kunskapsläget, bedömning och 

behandling ser ut gällande barn som upplevt familjevåld och som har kontakt på 

BUP. Valet av målgruppen, barn som upplevt familjevåld var självklar då en av 

oss arbetade på Barnahus och den andra hade haft flera behandlingsärenden på 

BUP där barnet upplevt familjevåld. Vårt intresse låg i att fråga hur legitimerade 

familjeterapeuter på BUP arbetade med målgruppen.       

Definition av barnmisshandel/våld i familjen 

Det finns flera olika definitioner av begreppet barnmisshandel. I Sverige 

använder vi oss främst av den definition som ”Kommittén mot barnmisshandel” 

kommit fram till. Alla människor under 18 år betraktas som barn, och 

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 ).  Detta är en bred definition som 

innefattar flera olika typer av misshandel som ett barn kan utsättas för av en 

vuxen såsom fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp eller olika former 

av försummelse. 

Överlien (2010) beskriver en svårighet med definitioner när det gäller gruppen 

barn som upplevt våld. Hennes litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar 

visar på att olika forskare använder olika begrepp såsom ”våld i familjen”, ”våld 

i nära relationer” och ”pappors våld mot mammor”. Inom forskningen har man 

gått ifrån begreppet barn som bevittnar våld till barn som upplevt våld. Man vill 

därmed lyfta fram våldet i vardagen och sätta våldet i centrum och göra barnet 

till ett subjekt. 

Avgränsningar 

I vår uppsats har vi valt att begränsa oss till barnen som blir utsatta för fysisk 

misshandel och/eller psykisk misshandel i form av att ha bevittnat våld.  Vi 

kommer i uppsatsen att benämna ovan beskrivna grupper för barn som upplevt 

familjevåld.  

För att undersöka riktlinjer för BUP gällande bedömning och behandling för 

barn som upplevt familjevåld och/eller trauma har vi vidare valt att enbart titta 

på de vårdprogram som finns för de BUP mottagningar som har deltagit i vår 

studie. Då flera av mottagningarna har saknat egna vårdprogram gällande barn 

som upplevt familjevåld och i stället hänvisat till vårdprogrammen från 

Stockholms Läns Landsting, har vi valt att i uppsatsen även utgå från de 

riktlinjer som finns för BUP i Stockholm läns landsting. 
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Bakgrund/Teori  

Konsekvenser av upplevt familjevåld 

Det är numera väl dokumenterat att konsekvenserna för barn som upplevt 

familjevåld kan bli mycket allvarliga såväl på kort som på lång sikt. Hur det 

enskilda barnet reagerar och påverkas är dock beroende av ett flertal faktorer.  

Avgörande faktorer för barnets reaktioner är bland annat barnets egen genetiska 

sårbarhet, personlighet, ålder, anknytning till trygga vuxna, våldets art och 

omfattning, föräldrarnas eget psykiska välmående och föräldrafunktion samt 

andra eventuella samtida stressorer i familjen och omgivningen (Andrea, Ford, 

Stolbach, Spinazzola & van der Kolk, 2012; Hindberg, 2011).  

Psykiskt trauma för ett barn innebär att barnet blir utsatt för okontrollerbara och 

överväldigande händelser som leder till en extraordinär psykisk påfrestning för 

det barn som drabbas.  Den drabbade känner sig sårbar och hjälplös och 

överväldigas av känslor som är omöjliga att hantera och påverka. För att 

försvara sig mot ständiga traumatiska händelser som väcker starka inre känslor, 

som barnet inte själv kan hantera, kan barnet använda sig av förnekande, 

undertryckande och bortträngning av de känslomässiga reaktionerna (Margolin 

& Vickerman, 2011). 

Barn som upplevt familjevåld kan reagera med ökad aggressivitet, bristande 

impulskontroll, svårigheter i att reglera känslor, utagerande beteende, antisocialt 

beteende, ängslighet och trauma (Margolin & Vickerman, 2011).  Även känslor 

av hjälplöshet, skuld och skam, ångest och depression samt bristande empatisk 

förmåga är vanligt förekommande (Runyon, Deblinger, Ryan & Thakkar-Kolar, 

2004). 

Ju yngre barnet är, om våldet är upprepat över tid samt om föräldrarna har en 

negativ bild av barnet och/eller inte förmår att skapa någon trygghet för barnet, 

desto allvarligare blir konsekvenserna för barnet. Forskning har visat att 

spädbarn och barn i förskoleåldern är extra sårbara då de utvecklingsmässigt 

befinner sig i en period när de behöver mycket hjälp för att utveckla 

affektreglering samt att behovet av en trygg anknytningsperson då är som störst. 

Att utsättas för upplevelser av våld under denna tidsperiod kan leda till att 

barnets naturliga utveckling blir störd (Howell, 2011; Lieberman & Van Horn, 

2005). Konsekvenser som följer av det upplevda familjevåldet kan vara att 

barnet tidigt lär sig att inte känna några känslor samt får svårt att knyta an till 

andra människor (Dyregrov, 2010). 

I familjer där barn får uppleva kumulativa trauman, såsom ofta sker vid 

familjevåld utvecklar en majoritet av barnen en desorganiserad anknytning. 

Samspelet i dessa familjer kännetecknas av en låg grad av ömsesidighet och hög 

grad av fientlighet (Tarabulsy et al., 2008).  Föräldrarna upplevs av barnet som 

antingen skrämda och hjälplösa och/eller som hotfulla och skrämmande. Den 

person som barnet behöver söka tröst hos är samtidigt skrämmande för barnet 
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(Main & Hesse, 1990).  Desorganiserat anknytningsmönster har även visat sig 

vara starkt kopplat till patologisk dissociation. Vid dissociation är känslor, 

tankar och beteende åtskilda från varandra.  En mental avtrubbning och barriär 

uppstår och skiljer dem åt som ett sätt att överleva i en mycket kaotisk situation. 

Med hjälp av dissociation kan barnet skapa distans till det som inträffar. En 

konsekvens kan dock vara att man som människa får en känsla av att inte vara 

hel. Risken för att utveckla patologisk dissociation ökar vid svektrauma d v s 

tidiga upplevelser av trauma i nära relation. Dissociation kan vid denna typ av 

trauma ses som ett fenomen som uppstår när, den för barnet, livsviktiga 

anknytningsrelationen måste upprätthållas. Att dissociera, d v s att stänga av 

delar av sig självt och tränga bort outhärdliga känslor blir för barnet ett sätt att 

överleva i den kaotiska omgivningen (Freyd, 1996). Barn som tidigt i livet lärt 

sig använda dissociation i traumatiska situationer kan så småningom förlora 

förmågan att uppleva sina känslor (Dyregrov, 2010).  

När ett barn upprepade gånger upplever överväldigande händelser, som är för 

svåra för barnet att själv integrera uppstår en desorganiserad anknytning och så 

småningom eventuellt även patologisk dissociation och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Almqvist & Broberg (2004) undersökte barn på svenska 

kvinnojourer och fann att ca 25 % av barnen uppfyllde samtliga kriterier för 

PTSD. Alla barnens varierande symtombelastning var dock så pass svåra att de 

bedömdes behöva fortsatt utredning och behandling (Almqvist & Broberg, 

2004). Barn och ungdomar med anknytningsskador och psykisk traumatisering 

som är upprepad och långvarig riskerar att utveckla en komplex traumatisering 

som är mer djupgående och problematisk än så kallad enkel PTSD som finns 

beskriven i DSM-IV (Gerge, 2013). 

Komplex traumatisering kan uppstå som en följd av upprepade 

barndomstrauman. Det kan handla om trauman såsom omsorgssvikt och 

övergrepp, misshandel, bevittnat våld, upplevelser av krig och terror. När detta 

händer raseras människans känsla av trygghet och världen upplevs som en farlig 

och fientlig värld. Känslor av hjälplöshet, sårbarhet och ensamhet blir 

dominerande. När ett barn blir drabbat blir konsekvenserna extra stora då barnet 

utifrån sin ålder är beroende av en omgivning som kan skapa trygghet och 

värme. För barn som drabbas leder den psykiska traumatiseringen i kombination 

av anknytningsskador till att barnets normala utveckling blir störd. Vanliga 

symtom hos komplext traumatiserade barn är förändring av reglering av affekter 

och impulser, förändring av uppmärksamhet och grad av medvetande, 

förändringar i upplevelse av självet, förändring av relationer till andra, 

somatisering samt förändring av meningsfullhet/förlust av tidigare värdegrund. 

Många komplext traumatiserade barn har även ett utvecklat mönster av 

patologisk dissociation (Gerge, 2013).  

Kliniker som möter dessa barn har funnit att den nuvarande PTSD diagnosen 

inte täcker den komplexa symtombild som uppstår vid komplex traumatisering 

(Gerge, 2012). En ny diagnos, Developmental Trauma Disorder (DTD), som 
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anses fånga upp symtomen från komplext traumatiserade barn, föreslogs därför 

till uppföljningen av DSM-5 (van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & 

Spinazzola, 2005). Diagnosen togs inte in i DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) men kan ändock vara till hjälp för behandlare när det gäller 

att ringa in symtom och hitta effektiva interventioner för målgruppen (Gerge, 

2013). 

Bedömning 

Inom flera landsting finns det riktlinjer, vårdprogram och vårdprocessprogram 

för att ge kunskap om hur man inom BUP ska bedöma och behandla olika 

diagnosgrupper. Att vara med om misshandel är ingen diagnos i sig men det kan 

ge symtom och beteendestörningar.  

Barn som själva blivit misshandlade eller upplevt våld i familjen kan 

klassificeras in under traumarelaterade tillstånd. Att bevittna våld kan vara lika 

traumatiserande som att själv bli slagen. Riktlinjerna är till för att i första hand 

ge stöd och vägledning i valet av metoder, inte att lära sig metoderna. 

Riktlinjerna grundar sig på evidensprövade metoder i första hand och därefter på 

beprövad erfarenhet (Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 

2012).  

Landstinget i Östergötland (2012) påtalar att alla barn och ungdomar som 

kommer i kontakt med barn-och ungdomspsykiatrin skall tillfrågas om de varit 

med om traumatiska händelser under uppväxten.  Som komplement till frågor 

om trauma kan frågeformuläret Linköping youth lifetime event scale (LYLES) 

användas. Om det framkommer att barnet varit med om trauma bör en 

traumabedömning göras. Initialt är det alltid viktigt att ta ställning till barnets 

skyddsbehov och om anmälan ska göras till socialtjänsten (Barn och 

ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och ungdomspsykiatri, Stockholms läns 

landsting, 2012; Landstinget i Kronoberg, 2008 & Landstinget i Östergötland, 

2012). 

Basen i traumabedömningen är den anamnestiska intervjun. Vid den 

anamnestiska intervjun bör man träffa förälder och barn både tillsammans och 

separat. Det är flera områden som är viktiga att inventera såsom de symptom 

föräldrarna söker för, uppgifter om trauman, somatisk och psykiatrisk 

sjukdomshistoria, sårbarhet hos barnet. Specifika frågor bör ställas om 

återupplevande, undvikande, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, 

aggressionsutbrott d.v.s. frågor som beskriver de symtom som finns beskrivna i 

DSM-IV. En del av frågorna bör beröra familjen; är föräldrarna också 

traumatiserade, familjens psykiska hälsa, föräldrarnas omsorgsförmåga, 

familjepåverkan, anknytning, separationer, förekomst av våld mellan föräldrar. 

Det är också viktigt att ta reda på skydds-och riskfaktorer. En strukturerad 

intervju kan vara till hjälp för att även sätta ord på det som barnet och föräldrar 

kan ha svårt att sätta ord på. När det gäller små barn förespråkas vikten av att 

göra bedömning av anknytning till föräldrarna samt samspel och relationer inom 



7 
 

familjen.( Barn och ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och 

ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting 2012; Landstinget i Kronoberg, 

2008 & Landstinget i Östergötland, 2012). 

Om den initiala bedömningen inte räcker görs en fördjupad bedömning som kan 

vara både begränsad eller mycket omfattande med skattningsformulär, 

psykologutredningar m.m. Riktlinjerna från Stockholms Landsting (2012) 

trycker på att en fördjupad utredning bör ske när det finns kännedom att barnet 

varit med om en potentiell traumarelaterad händelse. Risken är stor för 

underdiagnostisering eftersom många barn och föräldrar undviker att prata om 

svåra händelser. Det kan även finnas ett undvikande hos behandlaren att ställa 

frågor inom detta område (Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns 

landsting, 2012). 

 Bedömningsinstrument såsom formulär kan användas som hjälpmedel men 

aldrig istället för anamnestisk intervju. Exempel på formulär är: Trauma 

symtoms checklist for children (TSCC), LYLES, Trauma checklist for young 

children (TSCYC) och Dissociation questionnaire (DIS-Q) (Barn-och 

ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 2012; Barn och 

ungdomspsykiatrin i Skåne, 2014 & Landstinget i Östergötland, 2012). 

 Traumasymtom hos barn är både lik och olik de symtom som vuxna får. Mindre 

barn, med begränsad kognitiv och språklig utveckling uppfyller dock sällan 

kriterierna för PTSD då de utifrån sin utvecklingsnivå har svårt att beskriva sina 

mentala tillstånd (Gerge, 2013). I den senaste versionen av DSM 5 har dock ett 

tillägg för små barn 0-6 år gällande PTSD lagts till (American Psychiatric 

Association, 2013). Symtomen hos tonåringar liknar mer de vuxnas symtom 

men skiljer sig på en del områden.  En skillnad är till exempel att tonåringens 

symtom även kan komma till uttryck i form av missbruk och riskbeteende samt 

uppförandestörningar som kan likna ADHD symtom.  Ofta har barn och 

ungdomar symtom som uppfyller andra psykiatriska diagnoser än PTSD såsom 

ångest, depression, trotssyndrom och ADHD. Inte sällan behövs flera diagnoser 

för att beskriva de skiftande symtom som barnen kan uppvisa. Detta ökar risken 

för feldiagnostisering och underdiagnostisering (Andrea et al., 2012). Diseth 

(2006) menar att det är många barn inom barn- och ungdomspsykiatrin som 

uppvisar symtom på dissociation men som felaktigt blir diagnostiserade utifrån 

andra psykiska störningar. 

Behandling för barn som upplevt familjevåld och utvecklat symtom på ohälsa 

Liotti (2008) menar att behandling för komplext traumatiserade barn bör vara 

fasorienterad samt i första hand fokusera på att uppnå trygghet i 

anknytningssystemet och i andra hand att bearbeta trauma. I en översyn av 

studier gällande behandling av komplext traumatiserade barn och unga med 

dissociativa symtom (Diseth & Christie, 2005) framkom att målgruppen 

komplext traumatiserade barn och unga är en mycket heterogen grupp med 

mycket olika behov av behandling. Författarna Diseth och Christie drog därför 
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slutsatsen att det krävs en mångfald av metoder av såväl 

individualpsykoterapeutiska som familjeterapeutiska interventioner samt ofta i 

kombination med farmakologisk behandling för att kunna möta den komplexitet 

som barnen uppvisar. Även barn som upplevt våld men som inte uppfyller 

kriterierna för PTSD kan vara hjälpta av interventioner som fokuserar på 

anknytning och trauma (Andrea et al., 2012). Morris, Gabert-Quillen & 

Delahanty (2012)  lyfter i sin artikel upp vikten av att i behandlingen även 

bedöma föräldrarnas hälsa och symtombild då en förälder med traumasymtom 

eller annan psykisk ohälsa kan leda till att behandlingen för barnet blir 

overksam. Samma författare föreslår därför att behandlingen bör riktas till hela 

familjen och inte enbart till barnet. 

I Sverige finns det några enstaka specialistmottagningar som har fördjupat sin 

kunskap om barn som upplevt familjevåld och som har psykiatriska symtom 

(Hultman, 2013). De flesta barn som upplevt familjevåld får dock sällan någon 

insats från BUP utifrån sina upplevelser av våld (Broberg et al., 2011). Det finns 

idag inga särskilda riktlinjer inom vården för komplext traumatiserade patienter 

(Gerge, 2013).  

I flera vårdprogram/vårdprocessprogram betonar man att traumabehandlingen 

behöver innehålla stabilisering, behandling av det traumatiska minnet och 

konsolidering. När man inleder behandlingen så ska det vara säkerställt att det 

inte föreligger någon fara för varken föräldrar eller barn, skyddsbedömningen 

ska vara genomförd (Barn-och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 

2012; Barn och ungdomspsykiatrin i Skåne, 2014 & Landstinget i Östergötland, 

2012) ”Ingen behandling ska ges utan att både barn och föräldrar upplever 

känslan av kontroll i behandlingen, att man själv är med och bestämmer 

takt/teman osv., och att man får säga stopp” (Barn-och ungdomspsykiatri, 

Stockholms läns landsting, 2012, s. 312). 

Stockholms vårdprogram (2012) trycker på att det vid komplext trauma behövs 

en mer omfattande behandling med fokus på stabilisering. För små barn med 

trauman är det av största vikt att arbeta med ett familjeperspektiv eftersom 

trauma utlöser anknytningsbeteende. Föräldern kan känna skuld över att inte ha 

kunnat skydda sitt barn och därför bli hjälplös i förhållande till barnet, vilket 

förvärrar tillståndet för barnet. Det är av stor vikt att föräldern kan ge sitt barn en 

trygg anknytning och att både barn och förälder får stöd i ångest- och 

affektreglering (Barn och ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och 

ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 2012; Landstinget i Kronoberg, 

2008 & Landstinget i Östergötland, 2012). 

”Den samlade erfarenheten från forskning är samstämmig i att socialt stöd till 

familjen, i form av avlastning såväl som förstärkning av familjefunktionerna, 

ofta är helt avgörande för att skapa möjlighet till bearbetning och 

återhämtning” (Barn-och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting 2012, s. 

313). 
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Följande evidensbaserade metoder är första handsval för att arbeta med trauma: 

Trauma Fokuserad – Kognitiv Beteende Terapi (TF-KBT) vid PTSD, Eye 

Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) vid PTSD (Barn och 

ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och ungdomspsykiatri, Stockholms läns 

landsting, 2012; Landstinget i Kronoberg, 2008 & Landstinget i Östergötland, 

2012). 

Andra familjeterapeutiska metoder som också har lyfts fram är Kognitiv 

Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB) och Alternatives for 

Families Cognitive Behaviour Therapy (AF-CBT) (Landstinget i Östergötland, 

2012). 

Familjeterapeutiska behandlingsmetoder för barn som upplevt våld 

Systemiska översikter av forskningsläget visar att familjebaserade och 

strukturerade terapier är effektiva vid barnmisshandel och vanvård.  Flera av 

modellerna är manualbaserade metoder som fått stöd i randomiserade 

kontrollerade studier att de minskar risken för ytterligare fysisk barnmisshandel 

(Carr, 2014). Det finns idag flera familjeterapeutiska modeller som bygger på 

kognitiva interventioner som är riktade till familjer där det förekommit våld och 

där förälder som utövat våldet finns med i behandlingen. Exempel på sådana 

metoder är: Parent-Child Interactive Therapy (PCIT), Multisystemic Therapy for 

Children Abuse and Neglect (MST-CAN), Combined Parent-Child Cognitive 

Behavioral Therapy (CPC-CBT) eller på svenska Kognitivt Integrerad 

behandling vid barnmisshandel (KIBB) och Alternatives for Families: A 

Cognitive Beavioral Theraphy (AF-CBT). PCIT har visat på goda resultat för att 

förhindra ny misshandel av barnet. Behandlingen inkluderar bland annat sju 

sessioner där det förekommer direkt coaching i terapirummet för att genomföra 

föräldrastrategier (Chaffin & Friedrich, 2004; Carr, 2014). Även MST-CAN har 

i forskning visat på god effekt för att behandla barnmisshandel (Swenson, 

Schaeffer, Henggeler, Faldowski & Mayhew, 2010). Modellen innebär att 

familjen och terapeuten träffas minst tre gånger i veckan och i hemmiljö. Alla i 

familjen deltar i behandlingen. Behandlingen fokuserar bland annat på 

säkerhetsplanering, kognitiv beteendeterapi för att hantera ilska, 

föräldrastrategier, traumabehandling och problemlösningsförmåga. En 

randomiserad studie visar att MST-CAN har bättre effekt än annan behandling 

inom öppenvård för denna målgrupp. Effekten visade sig genom signifikant 

bättre resultat vad gäller PTSD-symtom hos ungdomarna och att aggressiva 

föräldrabeteenden minskade. Det var färre ungdomar som åter blev utsatta för 

misshandel av sina föräldrar (Swenson et al., 2010). MST-CAN bedrivs för 

närvarande i USA, England, Schweiz och Nederländerna och är på väg att tas in 

till Sverige (http://www.mst-sverige.se/mst-can/).  CPC-CBT (på svenska 

KIBB) är, liksom ovanstående beskrivna metoder, en manualiserad behandling 

som beräknas pågå under 16 tillfällen. Behandlingen kan ske i grupp eller 

familjevis. Föräldrar och barn träffas först åtskilda för att sedan ha en gemensam 
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terapitimme. Behandlingen fokuserar bland annat på psykoedukation om våld, 

ilskehantering, kommunikation, föräldrastrategier, säkerhetsplanering, 

traumabehandling och ansvarstagande. I USA har studier visat på signifikant 

bättre resultat med signifikant mindre traumasymtom och positiva 

föräldrafärdigheter (Runyon, Deblinger & Steer, 2010). Vid modellen AF-CBT 

träffas terapeut och familj en till två gånger i veckan under 4 – 12 månader. 

Modellen är upplagd så att det är både enskilda behandlingssessioner med barn 

respektive föräldrar samt gemensamma sessioner med barn och föräldrar 

tillsammans. Generella mål med behandlingen är att minska konflikter i 

familjen, minska användning av tvång, fysisk bestraffning och aggressivt 

beteende. Behandlingen fokuserar på psykoedukation om tvång och fysisk 

misshandel, föräldrastrategier, ansvarstagande och problemlösning 

(https://www.childwelfare.gov; Kolko, Iselin & Gully, 2011). 

Metoder som exkluderar föräldern som utövat våldet är exempelvis Trauma 

Fokuserad KBT (TF-KBT) och Child Parent Psychoterapy (CPP).  TF-KBT och 

CPP är evidensbaserade metoder i USA (Weiner, Schneider & Lyons, 2009). 

TF-KBT är en behandlingsmetod som riktar sig till barn och ungdomar som är 

traumatiserade. Behandlingen sker tillsammans med en trygg vårdgivare. 

Behandlingen är upplagd i tre block: en stabiliseringsfas, traumabehandlingsfas 

samt personlig säkerhetsfas. Barn och föräldrar/vårdgivare har enskilda 

terapisessioner för att därefter ha en gemensam terapitimme. Behandlingen 

innefattar moment som psykoedukation, känslor, föräldrafärdigheter, kognitiva 

interventioner, traumabehandling samt öka trygghet och framtidsplanering 

(Cohen, Manarino & Deblinger, 2006). TF-KBT är den metod som förespråkas i 

Sverige när det gäller traumabehandling enligt vårdprogram och 

vårdprocessprogram (Barn och ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och 

ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 2012; Landstinget i Kronoberg, 

2008 & Landstinget i Östergötland, 2012). Metoden har god evidens (Webb, 

Hayes, Grasso, Laurenceau & Deblinger, 2014). CPP är en psykoterapeutisk 

behandling som riktar sig till föräldrar med barn upp till 6 år som har upplevt 

våld i familjen. Behandlingen ges till barn och våldsutsatt förälder tillsammans 

och har ett fokus på interaktionen mellan förälder och barn. Behandlingen syftar 

till att förbättra samspelet som har påverkats negativt av våldet. Förälderns 

omsorgsförmåga och mentalisering kring sig själv och barnet ska stärkas 

samtidigt som barnet ska (åter)få en trygg anknytning till föräldern. Terapin 

innehåller också gemensam traumabearbetning (Lieberman & Van Horn, 2005).  

I Sverige finns mycket få studier gällande behandling för barn som upplevt 

familjevåld.  Utifrån bristen på evidensbaserade metoder i Sverige riktade till 

målgruppen har det de senaste åren påbörjats ett antal studier för att testa olika 

behandlingsmetoder på BUP.  Det finns till exempel en pilotstudie på KIBB som 

visar på positiva resultat. Föräldrarna rapporterade om signifikant lägre nivåer 

av depression, våldsamma föräldrastrategier, inkonsekvent föräldraskap samt 

PTSD-symtom hos barnen. Barnen rapporterade om förbättringar avseende 

https://www.childwelfare.gov/
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PTSD-symtom, liksom en minskning av tvingande föräldrabeteenden och en 

ökning av positiva föräldrabeteenden (Kjellgren, Svedin, & Nilsson, 2013). En 

större randomiserad kontrollerad studie pågår just nu i Sverige över metoden 

KIBB av samma forskare.  I en annan studie, som pågår just nu, testar man TF-

KBT och CPP för målgruppen barn som upplevt våld i familjen och som har 

kontakt med BUP (Broberg et al., 2012).  Ytterligare en pågående studie i 

Sverige är Anknytningsbaserad Familjeterapi (ABFT), TF-KBT och sedvanlig 

behandling för barn som upplevt familjevåld. Undersökningen genomförs vid 

BUP Gamlestaden i Göteborg och studien ska vara färdig 2015 (Hultman, 

2010).  ABFT är en manualiserad korttidsinriktad familjeterapimetod som syftar 

till att förbättra anknytningsrelationen mellan tonåring och förälder/föräldrar. 

Den är i första hand utvecklad för målgruppen ungdomar med diagnostiserad 

depression och självmordstankar. I börjar av terapin jobbar terapeuten med att 

reparera anknytningsskador mellan ungdomen och föräldern. Föräldrarna får 

stöd i att orka lyssna på sin ungdom utan att anklaga eller försvara sig. En 

behandling pågår vanligen 12 – 16 veckor. Terapeuten fokuserar på 

anknytningsskador och via iscensättning av dialogen mellan föräldrar och 

ungdom arbetar man för att återskapa skydd, tröst och tillit. Behandlingen är 

strukturerad efter fem uppgifter vilka är: 1. Relationell omformulering som görs 

tillsammans med förälder/föräldrar och den unge. 2. Allians med den unge. Ett 

eller flera samtal separat med den unge. 3. Allians med föräldrar. Ett eller flera 

separata samtal med föräldrar. 4. Återanknytning. Dialog mellan föräldrar och 

ungdom samt uppgift 5. Mot autonomi och självständighet. Gemensam 

problemlösning i familjen (Diamond et al., 2010).  I USA hör metoden till 

evidensbaserade metoder för ungdomar med depression 

(http://nrepp.samhsa.gov/Index.aspx).  

Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur legitimerade familjeterapeuter 

som arbetar inom Barn-och ungdomspsykiatrin, i ett antal län i Sverige, arbetar 

gällande bedömning och behandling när de på sin mottagning träffar barn som 

kan ha eller som har upplevt familjevåld. Vi ville även undersöka hur 

legitimerade familjeterapeuter upplevde sin egen och sin arbetsplats kunskap 

gällande barn som upplevt familjevåld. 

Frågeställningar 

 Hur upplever de legitimerade familjeterapeuterna sin egen kunskap 

gällande barn som upplevt familjevåld? 

 Hur upplever de legitimerade familjeterapeuterna sin arbetsplats kunskap 

gällande barn som upplevt familjevåld? 

 Hur genomförs bedömningar av legitimerade familjeterapeuter på BUP 

när de träffar barn som kan ha eller som har upplevt familjevåld? 
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 Vilken typ av behandling/metoder erbjuds av legitimerade 

familjeterapeuter till barn som upplevt familjevåld? 

 Innehåller behandlingen, till barn som upplevt familjevåld, interventioner 

utifrån kunskap om konsekvenserna av att som barn uppleva familjevåld? 

  Vilka dilemman upplever de legitimerade familjeterapeuterna i sitt arbete 

med barn som upplevt familjevåld? 

Metod 

Urval av enkätpersoner  

Målgruppen för vår studie avgränsade vi till legitimerade psykoterapeuter med 

inriktning på familjeterapi på barn-och ungdomspsykiatriska mottagningar.  

Undersökningsområdet avgränsades till att gälla BUP-kliniker inom områdena 

Östergötland län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Skåne, 

Värmland, Västra Götalands län och Örebro län. Vi skickade ut ett 

informationsbrev/mail till chefer inom respektive landsting för att få en översikt 

av vilka legitimerade familjeterapeuter som fanns på respektive mottagning, 

såväl öppenvårdsenheter som specialistenheter. Vi fick namn på sammanlagt 76 

legitimerade familjeterapeuter och till dessa skickade vi ut en enkät med 

frankerat svarskuvert.  

Bortfall 

Av hela utskicket var det 38 personer som valde att svara på enkäten, varav tre 

enkäter inte var fullständigt ifyllda. Bortfall i studien blev därmed 38 personer, 

det vill säga hälften av urvalet. Vi har ingen kunskap om vilka det var som valde 

att inte svara på enkäten. 

Enkätkonstruktion och genomförande 

Vi skapade en enkät (Trost, 2012 ) utifrån våra sex frågeställningar för denna 

studie. Hela enkäten bestod av fyra avsnitt. Ett avsnitt med frågor kring 

psykoterapeuten gällande ålder, kön, grundprofession, erfarenhet av att möta 

barn och ungdomar som upplevt familjevåld på arbetsplatsen, upplevelse av 

egen kompetens av att arbeta med familjevåld samt kompetens och färdighet att 

arbeta familjeterapeutiskt med familjevåld. Det andra avsnittet med frågor 

handlade om arbetsplatsen med frågorna: typ av enhet (öppenvårdsenhet, 

specialenhet t.ex. ätstörningsenhet, specialenhet för behandling av övergrepp), 

upparbetad samverkan med socialtjänsten, arbetsplatsens kunskap gällande 

familjevåld och om målgruppen barn som upplevt våld tillhör BUP:s målgrupp. 

Det tredje avsnittet handlade om bedömning med frågorna; om alla 

bedömningssamtal innehåller frågor om barnet upplevt familjevåld, om man 

ställer frågor till föräldrarna om barnet upplevt familjevåld, om man gör en 
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strukturerad traumabedömning, om man gör en bedömning av skyddsbehovet 

och tar ställning till anmälan till socialtjänsten, om man gör en bedömning av 

anknytningsmönster samt en bedömning av samspel och relationer i familjen. 

Det fjärde avsnittet handlade om behandling med frågorna; om förekomsten av 

familjevåld tydligt uttalades i barnets vårdplan, om behandling där det 

förekommit familjevåld innehåller ett skriftligt kontrakt om icke-våld, om 

behandlingen innehåller psykoedukation om våld och hur man påverkas av våld, 

om behandlingen där barn upplevt familjevåld är systemiskt inriktad, om 

behandlingen innehåller insatser som riktar sig parallellt till barn och förälder. 

Andra frågor om behandlingen var; om behandlingen innehåller samtal med hela 

familjen angående våldet, om behandlingen innehåller insatser som hanterade 

skuld och skamkänslor samt insatser som stärker en trygg och lyhörd 

föräldraförmåga. Ytterligare frågor handlade om behandlingen innehåller 

insatser som stärker kommunikationen mellan barn och föräldrar samt insatser 

som syftar till att träna sig att reglera och känna igen känslor och beteenden hos 

barnet och föräldrarna. Slutligen frågade vi om behandlingen innehåller en 

traumabehandling för barnet samt vilka familjeterapeutiska metoder som 

behandlaren använder sig av i behandlingen av barn som upplevt familjevåld. 

Den sista frågan i enkäten handlade om dilemman i arbetet med barn och deras 

familjer där det förekommit familjevåld. Alla frågor utan den sista bestod av 

fasta svarsalternativ, de flesta utifrån en femgradig skala; väldigt ofta, ganska 

ofta, ibland, någon enstaka gång och aldrig. Den sista frågan var en öppen fråga. 

För att pröva enkäten gjorde vi en pilotstudie med sex personer, som sedan inte 

ingick i studien. Utifrån pilotstudien ändrade vi och förtydligade några frågor 

innan vi skickade ut enkätundersökningen till våra respondenter. 

Urval av intervjupersoner 

På enkätens första informationssida stod en fråga om respondenten kunde tänka 

sig att ställa upp för en intervju. Om man anmälde sitt intresse fick man uppge 

kontaktuppgifter. Totalt anmälde sig 13 personer till att bli intervjuade.  Vi valde 

att intervjua alla som anmälde sig. Av de 13 personer som anmälde sig till att bli 

intervjuade var fem män och åtta kvinnor. Fem personer arbetade på 

specialistenheter riktade mot behandling av övergrepp. Tre personer arbetade på 

andra specialistenheter och fem personer arbetade på BUP öppenvård.  

Telefonintervjuerna och genomförande 

Utifrån de namn vi fick på respondenter som kunde tänka sig att bli intervjuade 

planerade vi in telefonintervjuer. Intervjuerna bandades via en filmkamera som 

kunde ta upp ljudfilen. Vid nio av intervjuerna deltog vi båda två via 

högtalartelefon och fyra intervjuer genomfördes med bara en intervjuare. Vi har 

dock båda två lyssnat på intervjuerna i efterhand. Intervjuerna varierade i tid 

från ca 15 minuter till 60 minuter beroende på hur mycket respondenten hade att 

berätta.  
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Eftersom vårt upptagningsområde var så brett geografiskt valde vi att genomföra 

samtliga intervjuerna telefonledes. Intervjuerna gjordes för att utveckla och 

fördjupa de frågeställningar som fanns vid enkätundersökningen. Detta gjorde 

det möjligt för respondenterna att delge sina egna tankar och åsikter. Vi valde att 

använda oss av en semistrukturerad intervjumall för telefonintervjun, det vill 

säga, vi använde oss av öppna och strukturerade frågor (Se bilaga 1). 

Bearbetning och analys av data 

Vi har bearbetat enkätsvaren i statistikprogrammet SPSS. Intervjuerna har vi 

bearbetat genom att lyssna på dem och skriva ut dem. Vi har därefter läst 

intervjuerna vid flera tillfällen och även strukturerat upp deras svar efter de olika 

frågeställningarna i enkäten. Slutligen bearbetade vi intervjuerna tillsammans 

med statistiken från enkäterna. 

Etiska överväganden 

Respondenterna informerades om studiens syfte och hur genomförandet skulle 

gå till. De fick vetskap om att deltagande i studien är frivilligt och att de som 

valde att skicka in enkäten också samtyckte till att delta i studien. Vi skickade 

tillsammans med enkäten ut ett informationsbrev där det fanns uppgifter om 

studien, om oss som genomför studien, våra kontaktuppgifter, syfte med studien, 

frivillighet, anonymitet, möjlighet att när som helst avbryta medverkan samt att 

materialet som samlas in enbart kommer att användas till studien. Alla enkäter, 

har i sin utformning, varit anonyma, försökspersonerna har tilldelats 

kodnummer, och det har inte varit möjligt att identifiera vilken arbetsplats som 

de har skickats ifrån. Dock har de enkäter på vilka vissa respondenter valt att 

skriva sitt namn och sina kontaktuppgifter varit möjliga att identifiera utifrån 

arbetsplats och respondent då dessa personer även samtyckt till att delta 

telefonintervjun. I uppsatsen är dock alla personuppgifter från både enkäter och 

telefonintervjuer avidentifierade för att behålla anonymiteten. Efter 

uppsatsexaminationen kommer alla uppgifter från enkäterna att malas och de 

bandade intervjuerna att förstöras. Då uppgifterna i denna uppsats inte är att 

beteckna som etiskt känsliga har det inte varit aktuellt att låta respondenterna ta 

del av uppsatsens innehåll före publicering. Uppsatsen uppfyller därmed de fyra 

etiska kraven som vetenskapsrådet (1990)  påtalat; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Resultat 

Respondenterna 

I enkätundersökningen arbetade 63 % av respondenterna på 

öppenvårdsmottagning, 20 % inom specialistenheter och 17 % på 

specialistenheter som var inriktad på trauma. 80 % av respondenterna var 
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socionomer, 11.4 % var psykologer, 5.7 % var läkare och 2.9 % annan 

grundutbildning. Könsfördelningen bland respondenterna var 23 % män och 77 

% kvinnor. Utifrån ålder var 31.4 % av respondenterna över 60 år, 54.3% var 

mellan 50-60 år, 11,4 % var mellan 40-50 år och 2.9% var 30-40 år. Utav 

respondenterna uppgav 14.3 % att de väldigt ofta mötte barn som upplevt 

familjevåld, 17.1 % svarade att de ganska ofta mötte ovanstående barn, 51.4 % 

svarade ibland och 17.1 % svarade att de mötte barn som upplevt familjevåld 

någon enstaka gång.  

Kunskapsläget  

Gällande kunskapsläget upplevde 20 % av respondenterna att de har mycket bra 

kunskap om familjevåld, 54.3 % upplevde att de har ganska bra kunskap, 17.1 % 

tyckte sådär och 8.6 % ansåg att deras kunskap var ganska dålig.  

 

 

Figur 1. Respondenternas upplevelse av sin egen kunskap gällande familjevåld. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag tycker att familjeterapeuter har en bra utgångspunkt för att 

kunna arbeta med relationerna”. 

”Jag tycker jag har någon form av kompetens” 

”Jag tycker jag kan åstadkomma någon form av förändring hos dem 

jag möter” 

”Jag tror, utifrån den målgrupp som jag jobbar med idag, så har jag 

bra kompetens att göra bedömningen att jag inte har kompetens för 

att arbeta med det”. 

”Jag känner inte att jag är kompetent att jobba med 

våldsproblematiken utan då får jag remittera. Det är inte bara det att 

det inte är mitt uppdrag för jag har ju en uppgift att uppmärksamma 

det om det förekommer”. 
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När det handlade om kompetens för att arbeta familjeterapeutiskt med 

familjevåld upplevde 91.4 % av respondenterna att de har kompetens för medan 

8.6 % upplevde sig sakna tillräcklig familjeterapeutisk kompetens.  

Ur telefonintervjun: 

”Jag har god kompetens, den familjeterapeutiska kompetensen är 

mycket viktig.” 

”Det finns alltid en känsla av att behöva kunna mer men det är klart 

att jag har fått god hjälp av att ha gått familjeterapiutbildningen. Det 

är alltid lägen som är svåra och svårhanterade. Fullärd blir man ju 

aldrig.” 

”Jag tycker att jag har god kompetens, ja det tycker jag.” 

 

Kunskapen om familjevåld på de olika arbetsplatserna, d.v.s. på de olika BUP 

mottagningarna upplevdes av respondenterna vara varierande. Av 

respondenterna svarade 20 % att kunskapen om familjevåld är mycket bra, 25.7 

% ganska bra, 37.1 % sådär, och 17.1 % ganska dålig. 

Figur 2. Respondenternas upplevelse av sin arbetsplats kunskap gällande familjevåld. 

Ur telefonintervjun: 

”På min arbetsplats finns det bra kompetens men i Landstinget i stort 

saknas mycket kompetens, det är mycket personbundet”. 

”Sådär. Tror inte man alltid ställer frågan om barn varit utsatta. 

Kollegor kan snabbt lämna över till socialtjänsten och hänvisa till att 

det enbart är deras jobb även om barnet har mycket symtom.”  

”Jag tror att det finns en god kompetens bland familjeterapeuter och 

socionomer att arbeta med de här frågorna”. 

”Mycket god, mycket erfarenhet och kompetens” 
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”Det är en väldigt stor arbetsplats så jag vet inte vad det finns för 

kompetens. Det finns ju specialist traumateam”. 

”Relativt hög tror jag. Tankar och medvetenhet om hur man ska 

hantera det”. 

Bedömningen 

Vid den inledande bedömningen framkom att 28.6 % av respondenterna alltid 

ställer frågor till barnet om hon/han har upplevt familjevåld medan 8.6 % 

uppgav att frågor om upplevt familjevåld inte ställs till barnet vid alla 

bedömningssamtal. 62.9 % av respondenterna uppgav att det är upp till varje 

enskild behandlare att avgöra om bedömningen ska kompletteras med frågor om 

familjevåld.  

Figur 3. Rutiner i bedömningssamtalet huruvida behandlare ställer frågor till barnet om han/hon har upplevt 

familjevåld.  

Ur telefonintervjun: 

”På vår enhet är det andra som gör bedömningen så jag vet inte 

riktigt hur det går till”. 

”Vi frågar alltid om barn har upplevt våld. Om vi misstänker eller vet 

att barnet har varit med om våld kan vi göra traumautredningar. Jag 

själv brukar inte göra det utan det blir psykologerna som gör det eller 

också remitterar vi över till traumateamet”. 

”Om jag ska vara ärlig så frågar jag inte alltid om det har 

förekommit våld i familjen”.  

”Jag frågar alla jag möter om de upplevt våld. Jag tycker man får 

påminna andra om både missbruk och våld” 

”I och med traumaformulären så frågar vi alla barn om de har varit 

med om våld. Vi går ju alltid igenom formulären tillsammans med 

dem och då kan vi ställa fler frågor” 



18 
 

 

När det gäller att ställa frågor till föräldrarna om barnet har upplevt familjevåld 

svarade 37.1% av respondenterna att de vid bedömningssamtalet alltid ställer 

frågor till föräldrarna. 54.3 % uppgav att det är upp till varje enskild behandlare 

att avgöra om föräldrarna ska tillfrågas om barnet har upplevt familjevåld och 

8.6 % uppgav att frågor om upplevt familjevåld inte ställs till föräldrarna vid alla 

bedömningssamtal. 

Figur 4. Rutiner i bedömningssamtalet huruvida behandlare ställer frågor till föräldrarna om barnet har upplevt 

familjevåld.  

Ur telefonintervjun: 

”Det är upp till varje behandlare att fråga” 

”Vi ställer inte frågor om våld till alla. Vi pratar med makar om 

relation och då kan man ställa frågan om det förekommit våld 

makarna emellan.” 

”Alla föräldrar tillfrågas om barnet har upplevt någon särskild 

händelse, traumatisk upplevelse under sin uppväxt som kan ha haft 

betydelse för barnet: ej direkt fråga om våld”. 

Om det, vid den inledande bedömningen, visade sig att det förekommit 

familjevåld gjorde 97.1 % av respondenterna en bedömning av skyddsbehovet 

för att därefter ta ställning till om en anmälan till socialtjänsten behövde göras. 

2.9 % gjorde det ganska ofta. 

Ur telefonintervjun: 

”Även om vi har ett ärende som är remitterat till oss kan det dyka upp 

nya saker som gör att vi måste göra en anmälan. Är det någon ny 

misshandel så behöver det in till socialtjänsten.” 

”Om det är så att det framkommer något så gör vi en anmälan till 

socialtjänsten. Vi diskuterar med socialtjänsten om hur vi ska gå 

vidare. För det mesta är ärendena kända hos socialtjänsten sedan 
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tidigare när de kommer hit. Det kan dock dyka upp nya saker och då 

måste man ju vara beredd på att anmäla.” 

 

På frågan om respondenterna, vid bedömningssamtal, gör en traumabedömning, 

då det framkommit att barnet har upplevt en potentiellt traumatiserande händelse 

i form av att ha upplevt familjevåld svarade 28.6 % att de väldigt ofta gör en 

strukturerad traumabedömning när det framkommit uppgifter om familjevåld. 

8.6 % gör en strukturerad traumabedömning ganska ofta, 17.1 % gör det ibland, 

17.1 % gör det någon enstaka gång och 28.6 % gör aldrig en strukturerad 

traumabedömning. 

Figur 5. Rutiner i bedömningen gällande hur ofta en strukturerad traumabedömning görs då det framkommit att 

familjevåld har förekommit. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag använder inte några speciella traumaformulär. Kanske kommer 

jag göra det framöver.” 

”Jag använder mig av klinisk intervju och bedömning utifrån våldets 

art. Jag träffar föräldrarna först för att undersöka deras insikt i vad 

som har hänt. Inga särskilda formulär används. Ingen särskild 

intervjuguide.” 

”En klinisk intervju utifrån erfarenhet. Ej formulär eller strukturerade 

intervjuer”. 

”Jag ser till att barnen alltid fyller i ett formulär om 

traumahändelser.” 

”Intervjuer kring vilka situationer det uppstår, hur ofta, hur det ser ut 

efteråt, vem som tröstar först. Använder inga formulär eller 

strukturerad intervju. Gör ibland traumabedömning men i så fall är 

det olika personer som gör traumabedömningen och 

bedömningssamtalet. Använder klinisk kunskap enbart.” 
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”Vi har vissa formulär som vi använder. Jag använder TSCYC och 

föräldrarna fyller i CBCL, sedan använder jag LYLES om 

traumaupplevelser som både barn och föräldrar får fylla i.” 

”Hur jag genomför bedömningssamtal beror på om det är äldre eller 

yngre barn. Är det yngre barn använder jag mig av lekobservationer 

för att se vilka teman som kommer upp. Jag kanske använder 

Nallekorten, ber dem beskriva sin vardag genom teckningar eller 

träfigurer. Jag kan använda ett intervjumaterial som heter Touch 

Survey där man frågar yngre barn om olika kroppsliga beröringar 

som de varit med om, både positiva och negativa. Jag skulle också 

använda mig om några enklare formulär. Är det äldre barn så 

använder jag mig av nätverkskarta. Jag skulle också använda mig av 

LYLES för att se vilka traumahändelser barnet har varit med om.” 

 

Gällande bedömning av anknytningsmönster i familjer där det förekommit 

familjevåld var det 25.7 % av respondenterna som uppgav att de väldigt ofta gör 

en bedömning om anknytningsmönster mellan barn och föräldrar när det har 

framkommit att det förekommit familjevåld. 40 % uppgav att de gör det ganska 

ofta, 20 % ibland, 8.6 % någon enstaka gång och 5.7 % gör det aldrig. 

Figur 6. Rutiner i bedömningen gällande hur ofta en bedömning av anknytningsmönster mellan barn och 

föräldrar görs då det framkommit att familjevåld har förekommit. 

När vi frågade om bedömning kring samspel och relationer i familjer där det 

förekommit familjevåld vad det 62.9 % av respondenterna som uppgav att de 

väldigt ofta gör en bedömning av samspel och relationer ovanstående familjer. 

28.6 % uppgav att de gör det ganska ofta, 2.9 % gör det ibland och 5.7 % gör det 

någon enstaka gång. 
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Figur 7. Rutiner i bedömningen gällande hur ofta en bedömning av samspel och relationer görs då det 

framkommit att familjevåld har förekommit. 

Behandlingen 

När det gäller behandling som ges till barn som upplevt familjevåld visade det 

sig att 40 % av respondenterna svarade att de väldigt ofta gav en behandling som 

är systemiskt inriktad.  31.4 % uppgav att behandlingen är systemiskt inriktad 

ganska ofta. 22.9 % uppgav att den är systemisk ibland och 5.7 % uppgav att 

behandlingen aldrig är systemisk. 

Figur 8. Andel systemiskt inriktad behandling som ges av respondenterna när barnet/ungdomen upplevt 

familjevåld. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag börjar med att jobba med systemet, t ex. föräldrar som ska ta 

hand om barnet för att sedan utöka med syskon.” 

”Jag jobbar mycket med TF-KBT och det är ju mycket som finns i 

systemiska teorier. Jag har med mig det systemteoretiska arbetet.” 



22 
 

”Idén är att man ska få föräldrar och barn att prata om väldigt svåra 

saker tillsammans. Det är målsättningen. Det är samma behandlare 

som arbetar med barn och föräldrar. Det är ett systemiskt anslag 

tycker jag.” 

 

Gällande frågan om samtal med hela familjen ingår i behandlingen så svarade 

28.6 % av respondenterna att de väldigt ofta har samtal med hela familjen 

angående våldet. 11.4 % har det ganska ofta, 22.9 % har det ibland, 28.6 % har 

det någon enstaka gång och 8.6 % har det aldrig. 

Figur 9. Andel behandling som ges av respondenterna som innehåller samtal om våldet med hela familjen. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag jobbar med hela familjen, även syskon.” 

”Jag har inte så stor erfarenhet av att jobba med förövarna. Om 

personen tar på sig vad den har gjort kan den givetvis vara med i 

behandlingen. Det är ju viktigt att socialtjänsten har gjort en 

skyddsbedömning först.” 

”Det jag tänker är läkande för barnet är att föräldrarna tar på sig 

ansvaret för det som har hänt. Att föräldrarna tillåter barnet att prata 

om det” 

 

När vi frågade om behandlingen innehöll insatser som riktade sig till barn och 

deras föräldrar parallellt så var det 54.3 % av respondenterna som svarade att de 

väldigt ofta ger insatser som riktar sig till barn och deras föräldrar parallellt. 

22.9 % ger det ganska ofta, 8.6 % ger det ibland, 2.9 % ger det någon enstaka 

gång och 11.4 % ger det aldrig. 
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Figur 10. Andel behandling som ges av respondenterna som innehåller insatser som riktar sig till både barn och 

deras föräldrar parallellt. 

Ur telefonintervjun: 

”Om jag bedriver familjeterapi beror det på om de kan sitta 

tillsammans. Det ser olika ut. Jag har mer fokus på funktioner och 

kognitivt, arbetar kanske mer individuellt med en parallell 

föräldrakontakt. Många gånger tappas papporna bort.” 

”Det är olika, vi försöker jobba med hela familjen men vi gör lite 

olika. Många av ungdomarna vill gå själva men vi har alltid familjen 

med.”   

”Vi träffar hela familjen för att få veta hur det hela har sett ut. Träffar 

sedan enbart föräldrarna för att prata om i vilka situationer som 

våldet uppstår. Socialtjänsten måste ha gjort en skyddsbedömning. 

Sedan enskilt samtal med barnet om situationer kring våld och oro. 

Jag arbetar sedan i olika familjekonstellationer.” 

Behandlingsmetoder 

De familjeterapeutiska behandlingsmetoder som utifrån respondenterna 

användes i behandlingen med barn som upplevt familjevåld var följande: 
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Tabell 1  

Frekvenstabell för familjeterapeutiska metoder som de legitimerade familjeterapeuterna i undersökningen 

uppger att de använder i sitt arbete med barn som upplevt familjevåld. 

Metod Frekvens Procent 

Strukturell familjeterapi 24 69 

Narrativ familjeterapi 15 43 

Språksystemisk familjeterapi 13 37 

Lösningsfokuserad familjeterapi 14 40 

Barnorienterad familjeterapi (BOF) 9 26 

Tejping 4 11 

Anknytningsbaserad familjeterapi 

(ABFT) 

12 34 

Funktionell familjeterapi (FFT) 3 9 

Mentaliseringsbaserad familjeterapi 

(MBT-F) 

1 3 

Kognitiv Integrerad Behandling vid 

Barnmisshandel (KIBB) 

4 11 

Trauma Fokuserad- Kognitiv Beteende 

Terapi (TF-KBT) 

9 26 

Andra metoder (ej familjeterapeutiska) som några få respondenter uppgav var en 

del av deras arbete med barn som upplevt familjevåld var EMDR, 

psykoedukation och krisomhändertagande.  

  Ur telefonintervjun: 

”Den enda metoden som finns är det familjeterapeutiska sättet. Det 

ska finnas någon KBT-variant också som vi ska kolla upp.” 

”Vi arbetar främst med systemisk familjeterapi. Jag jobbar även med 

korttidsterapier med familjer. Då erbjuder vi familjen 5 samtal.”  

”Jag arbetar utifrån en metod som heter TF-KBT. Jag har det som 

bas i alla ärenden. Sedan är det ju en fråga om de förövande 

föräldrarna är med eller inte. Om de förövande föräldrarna är med så 

jobbade jag tidigare med KIBB. De som jag jobbar med är ofta barn 

som är placerade i familjehem och där det är andra vuxna med som 

stöttar. Då fungerar det att jobba med TF-KBT.” 

”Inga särskilda metoder. Eklektisk terapi där terapin är anpassad 

efter familjen och behov. Jag arbetar med familjeterapi och EMDR.”  
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”Jag arbetar med familjeterapi, eklektisk, kombinerat med barnterapi. 

Ibland arbetar jag med ABFT (om det är ungdomar), ibland har 

förövaren varit med i behandlingen men det är viktigt att föräldern 

tillstår att våld har förekommit samt att de är ledsna för det som har 

hänt.” 

”Vi jobbar med KIBB här. Om föräldrarna går med på att det har 

hänt kan man ju jobba med dem. Om de inte går med på att det har 

hänt blir det mycket svårare. ÄR barnet placerade i familjehem är det 

lättare för då kan de jobba med sina egna beskrivningar och 

berättelser som de har.” 

”Om det förekommit våld beror det på hur stödsystemet ser ut vilken 

behandling vi ger. Jag jobbar en del med EMDR. Ibland behöver 

barnet  t ex få stöd och sitta i knät på en förälder medan jag jobbar 

med EMDR.”  

”Jag är så gammal och arbetar eklektiskt. Man gör nog det när man 

har hållit på ett tag. ” 

”Om vi vet att det handlar om våld går det ofta till kommunens enhet 

som arbetar med våld.” 

”Mix av motivationsarbete a la FFT för att få med hela familjen i 

arbetet. Därefter anknytningsbaserade inslag i behandlingen.” 

”Det är också viktigt med strukturen. Att man hjälper familjen att 

bygga upp strukturer. Allt kan rasa kring såna här familjer. Det kan 

man göra genom strukturell familjeterapi.”  

Behandlingskomponenter 

Av de respondenter som svarade på enkäten uppgav 34.3 % att de väldigt ofta 

ger psykoedukation om våld och hur man påverkas av våld. 34.3 % gör det 

ganska ofta. 8.6 % gör det ibland. 5.7 % gör det någon enstaka gång. 17.1 % ger 

aldrig psykoedukation om våld i behandlingen. 
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Figur 11. Andel behandling (där det förekommit familjevåld)  som ges av respondenterna som innehåller 

psykoedukation om våld och hur man påverkas av våld. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag använder psykoedukation för att prata om reaktioner. Det finns 

jättemånga barn som tror att de är koko i huvudet för att de reagerar 

på många olika sätt på det de har varit med om. Där blir det tydligt 

att det inte handlar om att du är koko utan att det handlar om att det 

du varit med om var så pass svårt att vi hittar olika sätt att skydda oss 

psykiskt, olika psykiska reaktioner. Vi är inte ensamma om att reagera 

så här, det är många som reagerar på liknande sätt som du gör. 

Psykoedukation är jätteviktigt och att hela tiden arbeta parallellt med 

föräldrar.” 

 

På frågan om behandlingen innehöll interventioner som syftade till att träna sig i 

att känna igen och reglera sina känslor uppgav 60 % av respondenterna att de 

väldigt ofta ger insatser som syftar till att träna sig i att känna igen och reglera 

sina känslor och beteende hos barnet och föräldrarna. 22.9 % uppgav att de ger 

sådana insatser ganska ofta. 11.4 % uppgav att det gör det ibland. 5.7 % gör det 

aldrig. 
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Figur 12. Andel behandling (där det förekommit familjevåld) som ges av respondenterna som syftar till att träna 

såväl barn som förälder sig i att känna igen och reglera sina känslor och beteenden. 

Ur telefonintervjun: 

”Behandlingen är ju också att hjälpa föräldrarna att hitta strategier 

för att inte elda upp sig mer och mer när de hamnar i situationer där 

de blir förbannade och lappar till sina barn. Att man kan gå ifrån en 

konflikt, att man inte står kvar och skriker. Att man kan uttala att: nej, 

nu är jag arg och jag behöver lugna ner mig. Sedan handlar det om 

att hjälpa förälder och barn att få ner stress i kroppen och det gör jag 

genom avslappning och mindfulness. Det är också viktigt att förstå sig 

själv och vad som händer i kroppen när man har olika känslor. Att 

kunna identifiera hur andra känner och öva på att hantera olika 

känslor.” 

 

51.4 % av respondenterna uppgav att de väldigt ofta ger behandling som 

innehåller insatser för att hantera skuld och skamkänslor. 22.9 % uppgav att de 

gör det ganska ofta. 14.3 % gör det ibland. 5.7 % gör det någon enstaka gång 

och 5.7 % gör det aldrig. 



28 
 

Figur 13.  Andel behandling (där det förekommit familjevåld)  som ges av respondenterna som innehåller 

insatser som hanterar skuld och skamkänslor. 

Ur telefonintervjun: 

”Skulden ställer till det och gör det svårare att jobba.” 

”Offret behöver få bort skuld. Efter det kan man ta med förövaren om 

den står för det den har gjort men det är inte så ofta som det fungerar 

så att den tar på sig skulden. Jag har jobbat i 34 år och det är inte så 

ofta som föräldrarna står för det de har gjort. Men i de bästa av 

världar.” 

”Att det finns så mycket skam. Det är viktigt att jobba med allianser 

så att det blir pratbart att prata om våldet.” 

 

77.1 % av respondenterna uppgav att de väldigt ofta ger insatser som stärker 

kommunikationen mellan barn och deras föräldrar. 11.4 % gör det ganska ofta. 

5.7 % gör det ibland och 5.7 % gör det aldrig. 
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Figur 14.  Andel behandling (där det förekommit familjevåld) som ges av respondenterna som innehåller 

insatser som stärker kommunikationen mellan barn och deras föräldrar. 

Ur telefonintervjun: 

”Anknytning blir fokus i vårt arbete, speciellt de som varit utsatta för 

komplex traumatisering. Där behöver man tänka lite annorlunda och 

prata med både barn och familjehem om att det finns en massa 

automatprogram som hoppar in och att man behöver tänka 

långsiktigt.” 

 

54.3 % av respondenterna uppgav att de väldigt ofta ger insatser som stärker en 

lyhörd och trygg föräldraförmåga. 28.6 % uppgav att de gör det ganska ofta. 

11.4 gör det ibland och 5.7 % gör det aldrig. 
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Figur 15.  Andel behandling (där det förekommit familjevåld)  som ges av respondenterna som innehåller 

insatser som stärker en lyhörd och trygg föräldraförmåga. 

Ur telefonintervjun: 

”Jag jobbar också med att ge föräldrarna stöd så att de orkar.” 

”Att jobba med färdigheter så att föräldrarna får verktyg att hantera 

konfliktsituationerna hemma. Vi jobbar stenhårt på att föräldrarna 

ska ha positiv tid tillsammans med sina barn. Hur det ser ut i 

vardagen över huvud taget, hjälpa föräldrarna att värna om de 

stunder som fungerar.” 

”Vi arbetar med att ge föräldrarna strategier för hur föräldrarna  ska 

hantera de jobbiga situationerna t ex att föräldrar kan ta en time-out 

för att lugna ner sig. Att man hittar strategier så att det inte händer 

något. Vi jobbar med Circle of  Security med olika strategier.” 

 

När det gäller frågan om behandlingen innehåller en traumabehandling uppgav 

37.1 % av respondenterna att behandlingen de ger väldigt ofta innehåller en 

traumabehandling för barnet. 2.9 % uppgav att de ger det ganska ofta. 17.1 % 

ger det ibland. 22.9 % ger det någon enstaka gång och 20 % ger det aldrig. 
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Figur 16. Andel behandling (där det förekommit familjevåld)  som ges av respondenterna som innehåller en 

traumabehandling för barnet. 

Ur telefonintervjun: 

”Någon annan får göra traumabehandlingen efter familjeterapin. ” 

”Oavsett om man är familjeterapeut eller KBT terapeut så måste man 

för att barnen verkligen ska må bra arbeta med exponering. Man 

måste ner och rota där. Jag tror att även om man har en medvetenhet 

som behandlare så vill man att det ska gå snabbt och lätt för barnen 

men det kan vara ett undvikande. Det blir som en tyst 

överenskommelse mellan barn och behandlare: ok, nu är vi färdiga 

med det jobbiga.” 

”Sedan är min erfarenhet att de barn som fått väldigt mycket stryk, att 

det inte är så lätt att arbeta traumabearbetande med dem. Man minns 

så generellt. Det blir svårt att gå in i synupplevelserna och känslorna 

för olika tillfällen och det kan ha hänt så många gånger att de har lärt 

sig stänga av.” 

Dilemman  

Vilka dilemman upplever de legitimerade familjeterapeuterna i sitt arbete med 

barn och ungdomar som upplevt familjevåld? 

Ur den öppna frågan på enkäten: 

”Det blir svårt om samarbetet med socialtjänsten inte fungerar” 

”Rädsla att berätta” 

”Dubbla lojaliteter till föräldrarna” 

”Skuldproblematiken hos föräldrar” 

”Största problemet är strukturellt och juridiskt. Att barnets rätt är så 

underordnat föräldrarätten. Förövande förälder får alltför ofta 

företräde framför barnets skydd.” 
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”Måste anpassas efter eventuellt funktionshinder, inte ovanligt med 

begåvningshandikapp och andra funktionshinder.” 

”Vi har för närvarande alldeles för stort fokus på barns fungerande 

utifrån neuropsykiatriskt perspektiv. Missar säkert ofta både våld och 

missbruk.” 

”Otrygga umgängessituationer som försvårar och förlänger 

behandlingen och som triggar barnets traumasymtom.” 

”Vårdnadshavare som ej tar på sig skuld och ansvar.” 

”Det måste vara ett tydligt barnperspektiv i arbetet” 

”Att kollegor upplever att man måste använda sig av specifikt 

manualbaserad metod när alla situationer är unika.” 

”En gråzon vem som gör vad mellan socialtjänstens 

familjebehandling och BUP.” 

Ur telefonintervjun: 

”Säkerhetsaspekten/skyddsaspekten är ett dilemma. Går det att prata 

på ett tryggt sätt? Vad händer när familjen kommer hem?” 

”En annan sak är ju frågan om det pågår våld fortfarande. Det är 

aldrig så klockrent. Är barnet skyddat? Ibland kanske det inte pågår 

våld men det kan finnas någon slags underton som kan vara svår att 

komma åt. Det kan finnas en solidaritet från barnets sida. Om barnet 

berättar kan det hända något värre för mamma eller pappa.” 

”Man måste hela tiden se till att barnet är skyddat och att det kräver 

ett stort samarbete med socialtjänsten.” 

”Att man missar. Att det händer något man inte kan förstå sig på. 

Man kan undra om det finns någon hotbild?” 

”Man är ju ständigt orolig för att man ska missa det, att det 

förekommer men man inte ser det. Man kanske frågar men så svara de 

nej, det är inget som har hänt.” 

”Ett dilemma i behandlingsarbetet kan vara barns lojalitet gentemot 

förövarna. Att våga prata om det som har hänt samtidigt som man vill 

skydda föräldern och relationen till föräldern. ” 

”Ibland är det också en balansgång när man anar något som är oklart 

och när man ska göra en anmälan. Jag behöver hela tiden arbeta med 

ett barnperspektiv. Det är verkligen en utmaning för det är så himla 

lätt att ta ett vuxenperspektiv. De barn jag möter har ju inte ens ett 

språk. De är verkligen utlämnade.” 

”Det kan vara en alldeles för rörig psykosocial miljö där det är svårt 

att få någon struktur på ett behandlingsarbete. Barn och föräldrar 
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behöver komma kontinuerligt för att det ska bli något av 

behandlingen.”   

”Man ska inte heller utreda neuropsykiatrisk problematik vilket det 

kan bli om barnet misstänks vara utsatt för våld. Ibland kan 

utagerande, ångest, depression ha sin botten i en våldsproblematik. Vi 

har ett jätteansvar där att inte göra barnen psykiskt sjuka när det är 

reaktioner på att de har varit utsatta.” 

    Diskussion     

Sammanfattning av studien 

Sammanfattningsvis visar studien att de legitimerade familjeterapeuterna tycker 

att de själva har en god familjeterapeutisk kompetens för att arbeta med barn och 

familjer där det förekommer våld. Kompetensen hos de legitimerade 

familjeterapeuterna är bättre i förhållande till hela arbetsplatsen. Enligt studien 

kan man konstatera att av de legitimerade familjeterapeuterna så är det bara 

28.6% som vid bedömningssamtal alltid ställer frågan direkt till barnet och 

37.1% som alltid ställer frågan direkt till föräldern om barnet upplevt våld i 

familjen. Bedömningsinstrumenten ser också mycket olika ut och det är bara ca 

en tredjedel som alltid använder någon form av strukturerad bedömningsmetod. 

I bedömningen gör mer än 65 % av familjeterapeuterna väldigt ofta eller ofta en 

bedömning av anknytningsmönster och mer än 90 % gör väldigt ofta eller 

ganska ofta en bedömning familjens relationer och samspel. Studien visar vidare 

att det är ca 70 % av de legitimerade familjeterapeuterna som väldigt ofta eller 

ganska ofta ger en systemisk behandling till barn som upplevt familjevåld. Det 

är dock bara ca 30 % som väldigt ofta pratar med hela familjen om våldet i 

familjen och ca 37 % som aldrig pratar med hela familjen om våldet.  

Interventioner som visat sig vara viktiga i behandlingen till barn som upplevt 

familjevåld gavs i lite olika omfattning. Nästan 75 % av de legitimerade 

familjeterapeuterna ger väldigt ofta eller ganska ofta psykoedukation om våld 

och hur man påverkas av våld. Cirka 83 % svarade att de väldigt ofta eller 

ganska ofta arbetar med känsloreglering hos såväl barn som hos föräldrarna. 

Även att arbeta med skuld och skamkänslor är relativt vanligt förekommande 

inslag i behandlingen då ca 75 % svarade att de väldigt ofta eller ganska ofta 

arbetar med det i behandlingen, dock är det cirka 25 % av behandlingarna som 

aldrig eller sällan innehåller interventioner som hanterar skuld och skamkänslor.  

Interventioner för att stärka kommunikationen i familjen samt öka föräldrarnas 

lyhördhet för barnen är vanliga inslag i behandlingen då ca 85 % svarade att de 

väldigt ofta eller ganska ofta arbetar med insatser utifrån ovanstående teman. 

37.1 % av de legitimerade familjeterapeuterna ger alltid barnen 

traumabehandling medan ca 43 % endast ger det någon enstaka gång eller 

aldrig.  I behandlingsarbetet används i huvudsak inte evidensbaserade metoder 

utan istället används främst strukturell-, narrativ-, barnorienterad- och 
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språksystemisk familjeterapi. Avslutningsvis så framkommer det i studien att 

bedömnings- och behandlingsarbetet med barn som upplevt familjevåld 

involverar ett flertal dilemman som försvårar arbetet för terapeuten. Några av de 

dilemman som har blivit tydliga i denna studie är skyddsaspekten kring barnet 

(pågår det fortfarande våld i hemmet?), svårigheter i avgränsningar till 

socialtjänsten (vem gör vad?), föräldrar som inte tar på sig skulden för det våld 

som har förekommit, skuld och skamproblematiken som ofta är stor i dessa 

familjer, barnens stora lojalitet gentemot sina föräldrar som kan göra det svårt 

att prata om det som har hänt i familjen samt möjligheten till feldiagnostisering 

då barnet utifrån våldet kan uppfylla kriterierna för många andra diagnoser såväl 

neuropsykiatriska som mer affektiva.  

Resultatdiskussion 

Vi ville med denna studie ta reda på hur legitimerade familjeterapeuter på BUP 

upplever sin egen och sin arbetsplats kunskap gällande barn som upplevt 

familjevåld. Vi ville veta mer om hur just legitimerade familjeterapeuter på BUP 

arbetar med bedömning och behandling när de möter barn som kan ha erfarenhet 

av att ha upplevt familjevåld. 

Hur upplever de legitimerade familjeterapeuterna sin egen och sin 

arbetsplats kunskap gällande barn som upplevt familjevåld? Utifrån studien 

upplevde 74,3 % att de hade mycket bra eller ganska bra kunskap om barn som 

upplevt familjevåld medan arbetsplatsens kunskap upplevdes vara lägre.  Hela 

91.4 % upplevde sig ha familjeterapeutisk kompetens för att arbeta med 

målgruppen. Denna höga siffra förvånar något då forskningen kring denna 

målgrupp i Sverige endast befinner sig i sin linda. Om kunskapen var så stor 

inom en personalgrupp på BUP borde fler barn få behandling även utifrån sina 

upplevelser av våld, något som sällan sker enligt Broberg et al. (2011).  En del 

av de barn som upplevt familjevåld kan vidare ha blivit utsatta för svåra 

kumulativa trauman och därför utvecklat en komplex traumatisering, ett tillstånd 

som det idag saknas riktlinjer för inom vården (Gerge, 2013). 

En annan aspekt är att de legitimerade familjeterapeuternas erfarenhet och 

kunskap borde lyftas fram mer utifrån perspektivet beprövad erfarenhet när det 

gäller målgruppen barn som upplevt familjevåld. Det saknas forskningsstudier 

utifrån svenska förhållanden när det gäller bedömning och behandling för denna 

grupp. 

Hur genomförs bedömningar på BUP när de träffar barn som kan ha eller 

som har upplevt familjevåld? I vårdprogrammen/vårdprocessprogrammen 

framgår att bedömningar på BUP bör innefatta frågor om barnen har upplevt 

familjevåld. Enligt Östergötlands landstings vårdprocessprogram (2012) bör alla 

barn tillfrågas om de upplevt våld.  Riktlinjerna från Stockholms läns landsting 

(2012) anger att när behandlaren får kunskap om att ett barn har varit utsatt för 

våld så bör en fördjupad utredning ske. Detta utifrån att kunna fastställa rätt 

diagnos. Risken är stor för underdiagnostisering eftersom barn och ungdomar 
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har svårt att prata om dessa händelser. Andrea et al. (2012) menar vidare att barn 

som upplevt familjevåld ofta har symtom som uppfyller flera olika psykiatriska 

diagnoser såsom ångest, depression, trotssyndrom och ADHD och att detta kan 

öka fel- och underdiagnostisering. I vår studie var det bara 28.6 % av 

respondenterna som alltid ställde frågor om våld direkt till barnet och 37.1 % 

som alltid ställde frågor till föräldrarna om barnen upplevt familjevåld. 

Resterande ställer inte alltid frågan utan låter behandlaren eller situationen 

avgöra. I intervjuerna framgår att någon frågar mer om traumatiska händelser än 

om specifikt våld. Detta är en väldigt låg siffra, då forskningen visat att detta är 

frågor som man behöver ställa för att få svar (Hultman, 2013). En möjlig orsak 

till att så få barn får behandling utifrån sina erfarenheter av familjevåldvåld 

(Broberg et al., 2011) skulle kunna vara att kunskapen om familjevåldet sällan 

kommer fram till behandlaren då frågan inte ställs under bedömningssamtalet.  

Att som behandlare göra en bedömning av barnets skyddsbehov är en annan 

viktig del av bedömningen när det framkommit att familjevåld har förekommit. I 

vårdprogrammen/vårdprocessprogrammen framgår att det initialt alltid är viktigt 

att ta ställning till barnets skyddsbehov och frågan om anmälan ska göras till 

socialtjänsten (Barn och ungdomspsykiatri i Skåne, 2014; Barn-och 

ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 2012; Landstinget i Kronoberg 

2008 & Landstinget i Östergötland 2012). I enkätundersökningen framkom att 

97.1% av familjeterapeuterna alltid gör en bedömning av skyddsbehovet och tar 

ställning till anmälan till socialtjänsten. Vår reflektion är att det borde vara 100 

% av behandlarna som alltid gör en skyddsbedömning. 

Barn som själva blivit misshandlade eller har upplevt våld i familjen kan 

klassificeras in under traumarelaterade tillstånd. Att bevittna våld kan vara lika 

traumatiserande som att själv bli slagen. Om det framkommer att barnet varit 

med om ett trauma bör en traumabedömning göras. En strukturerad intervju kan 

vara till hjälp för att få fram det som barnet och föräldrarna har svårt att sätta ord 

på (Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting, 2012). I 

enkätundersökningen svarade 28.6 % av familjeterapeuterna att de gör en 

strukturerad traumabedömning när det framkommit att barnet upplevt 

familjevåld, 45.7 % uppger att de gör det någon enstaka gång eller aldrig. Några 

av familjeterapeuterna verkar inte använda sig av olika traumaformulär, vilket 

framgår av intervjuerna. I intervjuerna framgår också att flera av 

familjeterapeuterna använder sig av enbart klinisk bedömning. Utifrån dessa 

resultat drar vi slutsatsen att det är väldigt varierande om en traumabedömning 

görs och om det görs en traumabedömning är det dessutom väldigt varierande 

hur den görs och att det framförallt beror på vilken klinisk kompetens terapeuten 

har. Detta ser vi som en brist då barn med erfarenheter av familjevåld ofta 

uppfyller kriterierna för andra diagnoser (Andrea et al., 2012). Barnen kan ha 

många traumasymtom och behöver därför en annan typ av behandling än den 

som rekommenderas utifrån den diagnos som barnet initialt uppfyller kriterierna 

för.  
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Forskningen visar att i familjer där barn får uppleva kumulativa trauman, såsom 

ofta sker vid familjevåld, utvecklar en majoritet av barnen en desorganiserad 

anknytning. Samspelet i dessa familjer kännetecknas av en låg grad av 

ömsesidighet och hög grad av fientlighet (Tarabulsy et al., 2008). Forskning har 

även visat att spädbarn och barn i förskoleåldern är extra sårbara då de 

utvecklingsmässigt befinner sig i en period när behovet av en trygg 

anknytningsperson är som störst (Lieberman & Van Horn, 2005). I 

enkätundersökningen framkom att 25.7 % av familjeterapeuterna uppger att de 

väldigt ofta gör en bedömning av anknytningen, medan 14.3 % säger sig göra 

det någon enstaka gång eller aldrig. Att så få familjeterapeuter säger sig göra en 

bedömning av anknytning ställer vi oss frågande till. En förklaring skulle kunna 

vara att legitimerade familjeterapeuterna inte tycker sig ha kunskap att göra 

anknytningsbedömningar eller saknar redskap för att göra dessa. Eller är det så 

att man klär det i andra begrepp för när frågan om bedömningar av samspel och 

relationer inom familjen görs så svarade 62.9% av de legitimerade 

familjeterapeuterna att de väldigt ofta gör sådana bedömningar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bedömningar inte görs på något 

enhetligt sätt utan att det är väldigt olika karaktär på bedömningarna. På en del 

ställen görs bedömningar av en speciell grupp. Den största gemensamma 

variabeln är att det oftast görs en bedömning av skyddsbehovet och om en 

anmälan ska göras till socialtjänsten.  Men den vetskapen om att barn som 

upplevt familjevåld är överrespresenterade på BUP så behövs kunskapen om hur 

bedömningar genomförs för att inte underdiagnosticera och för att barn ska få 

rätt behandling. Diseth (2006) menar att det är många barn inom barn- och 

ungdomspsykiatrin som uppvisar symtom på dissociation men som felaktigt blir 

diagnostiserade utifrån andra psykiska störningar. 

Vidare anser vi att det skulle vara en självklarhet att barn och deras föräldrar 

tillfrågas om barnet upplevt familjevåld.  

Vilken typ av behandling/metoder erbjuds av legitimerade 

familjeterapeuter till barn som upplevt familjevåld? Vi har i vår studie varit 

intresserade av att få veta vad legitimerade familjeterapeuter ger för behandling 

till barn och deras familjer när det förekommer eller förekommit familjevåldvåld. 

Är det särskilda familjeterapeutiska metoder? I forskning har det, som tidigare 

nämnts, visat sig att de flesta barn som upplevt familjevåld sällan får någon 

insats från BUP utifrån sina upplevelser av just familjevåldet (Broberg et al., 

2011) och att det saknas riktlinjer inom vården för komplext traumatiserade 

patienter (Gerge, 2013). Internationell forskning visar att det under de senare 

årtiondena kommit fram flera evidensbaserade metoder som är kognitivt 

inriktade med systemiskt anslag som är speciellt riktade till barn och deras 

förälder där barnet har upplevt våld. Behandlingen inkluderar oftast föräldern 

som har utövat våld och komponenterna i behandlingen är ofta lika oavsett 

metod (Carr, 2014; Chaffin & Friedrich, 2004; Runyon, Deblinger & Steer, 

2010; Swenson, Schaeffer, Henggeler, Faldowski, & Mayhew, 2010). I denna 
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studie har framkommit att legitimerade familjeterapeuter på BUP främst arbetar 

eklektiskt med olika familjeterapeutiska metoder (69 % använder strukturell 

familjeterapi, 43 % narrativ terapi, 40 % lösningsfokuserad familjeterapi, 37 % 

språksystemisk familjeterapi) till skillnad från mer specifika metoder (PCIT, 

MST-CAN, KIBB, AF-CBT, TF-KBT och CPP) som riktlinjerna i 

vårdprogrammen förespråkar (TF-KBT, KIBB  och  AF-CBT ). En av 

anledningarna kan vara att många av de specifika metoder som riktar sig 

speciellt till barn som upplevt våld inte har spridits och forskats på i Sverige. 

Enligt våra litteraturstudier så finns det lite forskning i Sverige på vad för slags 

behandling som är effektiv och hjälpsam vad gäller barn som upplevt 

familjevåld.  

Liotti (2008) menar att behandling för komplext traumatiserade barn bör vara 

fasorienterad samt i första hand fokusera på att uppnå trygghet i 

anknytningssystemet och i andra hand att bearbeta trauma. Även barn som 

upplevt familjevåld men som inte uppfyller kriterierna för PTSD kan vara 

hjälpta av interventioner som fokuserar på anknytning och trauma (Andrea et al., 

2012). Morris, Gabert-Quillen & Delahanty (2012) menar vidare att 

behandlingen bör riktas till hela familjen och inte enbart till barnet eller 

ungdomen.  I riktlinjerna betonas att familjeperspektivet är viktigt när det 

handlar om behandling av trauman (Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms 

läns landsting, 2012).  

 I vår studie uppger ca 70 % av de legitimerade familjeterapeuterna att de väldigt 

ofta eller ganska ofta ger en systemisk behandling till barn som upplevt 

familjevåld. Det är dock bara ca 30 % som väldigt ofta pratar med hela familjen 

om våldet i familjen och ca 37 % som aldrig pratar med hela familjen om våldet.  

Givetvis beror den frågan på barnets skyddsbehov och om det är lämpligt att ha 

hela familjen med vid samtal om våldet. Vi anser dock att det är viktigt att ha ett 

systemiskt familjeperspektiv av flera anledningar. En grundläggande del inom 

arbetet med stabiliseringen är att arbeta med anknytningssystemet och att 

föräldern orkar, ser och förstår barnets behov. En annan anledning är att om 

skyddsbehovet är tillgodosett och barnet ska bo kvar hos den våldsutövande 

föräldern är det viktigt att våga prata om det som hänt. Att göra det opratbara 

pratbart och att arbeta med barnets traumaberättelse som enligt beskriven 

forskning ovan rekommenderas. Att arbeta systemiskt innebär inte att alltid ha 

hela familjen i rummet.  Drygt tre fjärdelar, 77.2% av familjeterapeuterna, 

uppger att de väldigt ofta eller ganska ofta ger parallella insatser riktade till barn 

och föräldrar. En av de intervjuade uttrycker sig: ” Vi träffar hela familjen för 

att få veta hur det hela ser ut. Träffar sedan enbart föräldrarna för att prata om 

i vilka situationer våldet uppstår. Sedan enskilt samtal med barnet om 

situationer kring våld och oro. Jag arbetar sedan i olika familjekonstellationer”.   

Sammanfattningsvis verkar det som om en stor andel av den behandling som 

erbjuds är systemisk familjeterapi (eklektisk) varför det också är lätt att tänka att 

mycket fokus läggs på stabiliseringsarbete med fokus på att uppnå trygghet i 
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anknytningssystemet, något som rekommenderas i den forskning som har 

beskrivits i denna studie. Att därefter fortsätta behandlingen med traumafokus 

och barnets traumaberättelse tycks dock inte vara lika självklart vilket vi 

upplever som en brist då det visat sig att även traumabearbetning är viktig för 

barn som upplevt familjevåld. En del respondenter i denna studie har dock 

beskrivit att de remitterar vidare familjen till en annan behandlare då barnet är i 

behov av en traumabehandling. Hur vida barnen får ta del av en annan 

behandling efter den behandling som ges av familjeterapeuterna är något som vi 

inte har undersökt i denna studie vilket skulle kunna betyda att resultaten i vår 

studie blir något missvisande. 

Innehåller behandlingen, till barn som upplevt familjevåld, interventioner 

utifrån kunskap om konsekvenserna av att som barn uppleva familjevåld?  

Enligt forskning är det av vikt att arbeta med affektreglering. Barn som upplevt 

familjevåld kan reagera med aggressivitet, bristande impulskontroll, svårigheter 

i att reglera känslor, utagerande beteende och ängslighet (Margolin & 

Vickerman, 2011) men även med känslor av hjälplöshet, skuld och skam, och 

ångest (Runyon, Deblinger, Ryan, & Thakkar-Kolar, 2004). Nästan 83 % av 

respondenterna svarade att de väldigt ofta eller ganska ofta arbetar med att träna, 

känna igen och reglera känslor och beteenden hos barnet/ungdomen och 

föräldrarna. En familjeterapeut berättade vid intervjun: ”Behandlingen är ju 

också att hjälpa föräldrarna att hitta strategier för att inte elda upp sig mer och 

mer när de hamnar i situationer där de blir förbannade och lappar till sina barn. 

Att man kan gå ifrån en konflikt, att man inte står kvar och skriker. Sedan 

handlar det om att hjälpa förälder och barn att få ner stress i kroppen och det 

gör jag genom avslappning och mindfulness”.  Andra viktiga interventioner är 

att arbeta med skuld och skamkänslor samt psykoedukation om våld som 

framförallt syftar till att förklara och normalisera känslor och reaktioner som kan 

följa upplevelser av familjevåld. Som en respondent beskrev vid 

telefonintervjun: ”Jag använder psykoedukation för att prata om reaktioner. Det 

finns jättemånga barn som tror de är koko i huvudet för att de reagerar på 

många olika sätt på det de har varit med om. Psykoedukation är jätteviktigt”.  I 

vår studie framkom att 68.6 % av respondenterna väldigt ofta eller ganska ofta 

ger psykoedukation om våld som en del av behandlingen. 17.1 % ger det aldrig. 

Detta kan betraktas som förvånande då de flesta behandlingsmetoder, som är 

särskilt utarbetade för målgruppen barn som upplevt familjevåld, innehåller 

psykoedukation om våld. Psykoedukation tycks vara en mycket viktig 

intervention för att dämpa oro hos barn och förälder.  När det gäller 

interventioner som hanterar skuld och skamkänslor uppger 51.4 % att de väldigt 

ofta jobbar med skuld och skam och 22.9% gör det ganska ofta. Resterande gör 

det aldrig eller bara ibland. Vi anser att 100 % borde arbeta med skuld och skam 

känslor då dessa känslor ofta kan ligga i vägen för en utveckling i 

behandlingsarbetet. Som en respondent beskrev vid telefonintervjun: ”Skulden 

ställer till det och gör det svårare att jobba”.   
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Något som kan betraktas som oroande är att bara 37.1 % av familjeterapeuterna 

väldigt ofta inkluderar traumabehandling i sin behandling.  En anledning, som 

en av de intervjuade uppgav, kan vara att man inom BUP-mottagningar delar 

upp det familjeterapeutiska arbetet och en annan person som ger individuell 

behandling och möjligen ingår traumabehandlingen där. I sämsta fall är det så 

att barnen sällan får någon traumabehandling. En av de intervjuade menade på 

att det blir som ett dolt undvikandebeteende hos både barn och terapeut, att inte 

vilja jobba med de svåra händelserna som barnen varit med om. Den vanligaste 

interventionen som ges väldigt ofta av respondenterna, 77.1 %, är insatser som 

stärker kommunikation mellan barn och föräldrar. 11.4 % arbetar med att stärka 

kommunikationen ganska ofta. Detta är inte så förvånande då det är legitimerade 

familjeterapeuter som har svarat på frågan. I familjeterapi är det en vanlig 

intervention. Mer förvånande är det att inte alla arbetar med att stärka 

kommunikationen i familjen.  

Sammanfattningsvis konstaterar vi att många legitimerade familjeterapeuter 

involverar interventioner i sin behandling som är viktiga att jobba med utifrån 

kunskapen om konsekvenserna av familjevåld. Vi tror dock att fler behöver 

inkludera framförallt traumabearbetning i behandlingen, då det är barn som 

troligtvis uppvisar traumasymtom men som kan kommer till uttryck i olika 

symtom på psykisk ohälsa.  Vi anser även att interventioner kring skuld och 

skamkänslor är nödvändiga för att kunna möta de behov som barnen har.  

Vilka dilemman upplever de legitimerade familjeterapeuterna i sitt arbete 

med barn som upplev familjevåld? 

Det vanligaste dilemmat som legitimerade familjeterapeuterna upplever med 

barn som upplevt familjevåld är osäkerheten kring om våldet verkligen upphört 

så att det inte pågår under tiden som behandlingen sker. Flera av de intervjuade 

berättar om sin rädsla att missa något som man som terapeut borde ha sett. Vi 

har i forskningen inte funnit att man lyft fram denna fråga, eller att man 

utvecklat några speciella skyddsbedömningsinstument som kan användas. Flera 

av våra respondenter lyfter fram hur svårt och känsligt arbetet med denna 

målgrupp är eftersom det kan få allvarliga konsekvenser av om man inte gör rätt 

bedömningar. Detta kan också vara en av anledningarna till att frågan om barn 

upplevt familjevåld inte ställs eftersom det är svår information att hantera och 

det krävs att den legitimerade familjeterapeuten tar ställning och gör bedömning 

av hur det ska hanteras. 

Ett annat dilemma som lyfts fram är barns lojalitet med föräldrarna, även 

gentemot den föräldern som utövat våld. Föräldrarna kanske inte tar på sig 

ansvar för den uppkomna situationen. Det kan även vara svårt att hålla ett 

barnperspektiv i behandlingen. Även när det gäller detta dilemma så ser vi att 

bedömningen blir viktigt för att se om en behandling kan genomföras och i så 

fall på vilket sätt.  
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I en av telefonintervjuerna lyfts även svårigheterna att få till ett kontinuerligt 

behandlingsupplägg i en rörig psykosocial miljö. 

Ytterligare ett tema som lyftes fram var osäkerheten om vem som gör vad, 

mellan socialtjänstens behandlingsenheter och BUP. Samarbetet mellan 

socialtjänsten och BUP är viktigt och det krävs att det fungerar i dessa ärenden. 

Med hänvisning till vårdprogrammen/ vårdprocessprogrammen så framgår att 

BUP ska ta emot de barn som har symtom på trauma. När det gäller gruppen 

som inte blivit slagna själva men som upplevt familjevåld behöver de vuxna få 

behandling av socialtjänsten eller vuxenpsykiatrin för att komma till rätta med 

familjevåldet. 

Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning i vår studie med kompletterande 

intervjuer. Vi konstruerade enkäten innan vi gjorde litteratursökningen. I 

efterhand har vi upptäckt att vi kunde ställt några annorlunda frågor. Exempel på 

det är att vi borde haft med en fråga om den legitimerade familjeterapeuten gör 

bedömningar.  Vi har också, vid bearbetningen av resultatet, sett att vi har 

många frågor i enkäten och ett stort analysarbete och att vi borde minskat antalet 

frågor. Trots att vi genomförde en pilotstudie så upptäckte vi först vid 

analysarbetet studiens omfattning.  

Vår studie har också bortfall på 50 % i svarsfrekvensen på enkätundersökningen.  

Vi kan i efterhand vara självkritiska till att vi inte skickade ut påminnelse om 

enkäten. Vi tror att det kan vara så att den grupp av legitimerade 

familjeterapeuter som uppfattar att barn som upplevt familjevåld inte är deras 

målgrupp eller som uppfattar att deras kunskap inte är så stor inom detta område 

väljer bort att svara på enkäten.  Det hade varit intressant att även få ta del av 

deras svar vilket hade kunnat påverka resultaten på studien. 

Utifrån att BUP-kliniker ofta organiserar sig i specialistteam och 

specialfunktioner, som till exempel bedömningsgrupp, innebär det att när vi har 

ställt frågan brett till alla legitimerade familjeterapeuter, oavsett specialistenhet, 

så kan det vara så att de varken genomför bedömningar eller utför behandling 

när det förekommit familjevåld. Vi vet då inte om respondenterna svarat aldrig 

utifrån en sådan organisatorisk konstruktion eller om det är för att de aldrig gör 

det även om de arbetar med sådana arbetsuppgifter. I telefonintervjuerna kunde 

vi ibland se att några personer inte tyckte att de mötte denna målgrupp och att 

om de gjorde det så remitterade de till en annan enhet på BUP eller till 

socialtjänsten. Några av telefonintervjuerna blev korta, ca 15 minuter, och vi 

kunde fördjupat frågorna kring detta område för att få mer kunskap om hur 

legitimerade familjeterapeuten resonerar. Enligt forskningen har ca en fjärdedel 

av barnen upplevt familjevåld varför denna målgrupp även bör finnas i 

specialistenheterna som inte är inriktade på trauma. Det har också visat sig att 

om man inte frågar efter om barnet upplevt familjevåld är det stor osäkerhet att 
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det kommer fram. Våra studieresultat är därför av intresse även om vi inte med 

säkerhet vet vilken utgångspunkt våra respondenter har. 

En annan svårighet är definitionen av barn som upplevt familjevåld.  Vi ansåg 

vid starten av uppsatsarbetet att definitionen vi valt var den mest lämpliga. Vi 

har dock funnit en svårighet att definitionen barn som upplevt familjevåld både 

inkluderar barn som själva blivit slagna och barn som bevittnat våld. När det 

gäller evidensbaserad forskning så skiljer man på behandling för barn som blivit 

slagna själva och barn som bevittnat våld. Vi har inte i den familjeterapeutiska 

forskningen eller i vårdprogram funnit någon behandlingsmetod som inkluderar 

behandling för våld mellan vårdnadsgivarna. Även vi själva finner det självklart 

att en sådan behandling (som är inriktad på de vuxnas relation) inte är BUP:s 

arbetsområde. Vi kunde ha skilt de olika målgrupperna åt på ett tydligare sätt.  

Slutligen har vi under studiens gång reflekterat över hur resultatet hade blivit om 

vi hade tillfrågat alla legitimerade psykoterapeuter som arbetar på BUP och 

jämfört hur psykoterapeuter med olika inriktning arbetar med målgruppen. Vi 

föreställer oss att vi till att börja hade fått ett mycket större urval för vår studie 

då vi i denna studie upptäckte att det i vissa län knappast finns några 

legitimerade familjeterapeuter på BUP. Vi föreställer oss vidare att det arbete 

som de legitimerade familjeterapeuterna främst fokuserar på, stabilisering i 

anknytningssystemet med inriktning på att förbättra kommunikation och 

samspel, hade varit mindre fokus på hos psykoterapeuter med andra inritningar. 

Eventuellt hade psykoterapeuter med andra inriktningar i stället varit bättre på 

att göra traumabedömningar och ge traumabehandlingar än vad de legitimerade 

familjeterapeuterna har visat sig göra. Ytterligare en fråga som uppkommer i 

detta sammanhang är om det ligger något i det som togs upp i inledningen av 

denna studie dvs. om BUP alltmer väljer bort behandling av barn som upplevt 

familjevåld och i stället hänvisar dem till behandling inom socialtjänsten då 

relationsarbetet för denna målgrupp är så väsentligt och då de legitimerade 

familjeterapeuterna på BUP tycks vara så få. Om vi hade breddat urvalet enligt 

ovan hade resultatet förmodligen varit mer generaliserbart samt gett en tydligare 

bild av hur BUP som helhet arbetar gällande bedömning och behandling för 

målgruppen barn som upplevt familjevåld.         

Nya forskningsuppslag 

Vår studie har genererat vidare forskningsuppslag. Eftersom målgruppen barn 

som upplevt familjevåld finns hos både BUP och socialtjänstens 

behandlingsenheter skulle det vara intressant att i en jämförande studie 

undersöka BUP:s behandlingsarbete och socialtjänstens behandlingsarbete med 

barn och familjer där det förekommit familjevåld. Arbetar man med samma 

familjeterapeutiska metoder eller skiljer det sig? Har man fokus på olika saker i 

behandlingen? Vidare har vi i vår studie funnit att legitimerade familjeterapeuter 

i första hand använder familjeterapeutiska metoder såsom strukturell-, narrativ- 

och barnorienterad familjeterapi. Forskningen visar att de manualiserade 
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evidensbaserade metoderna främst är kombinerade familjeterapeutiska och 

kognitivt inriktade metoder som det finns ytterst lite forskning på i Sverige. Vi 

skulle finna det intressant att i en jämförande studie undersöka vilka 

familjeterapeutiska metoder som ger positivt utfall. Är det de familjeterapeutiska 

metoder som till stor del erbjuds idag av legitimerade familjeterapeuter, eller är 

det även i Sverige de manualiserade evidensbaserade metoderna?  

En annan intressant studie vore att få möjlighet att titta på barns journaler på 

BUP och följa bedömningar och behandlingsinsatser där det framkommit att 

barn upplevt familjevåld. Hur många har fått någon fördjupad traumabedömning 

för detta och när det framkommit traumasymtom, har barnen och familjen fått 

någon behandling med fokus på detta? 

Slutord 

Vi har i vår studie funnit att det fortfarande finns mycket utvecklingsarbete att 

göra för BUPs arbete med barn som upplevt våld. Många legitimerade 

familjeterapeuter upplever att de har kunskap och arbetar eklektiskt utifrån sin 

kliniska erfarenhet. De lägger tonvikten på kommunikation och relationsarbete i 

behandlingen men fokuserar inte på familjevåldet eller traumabehandlingen, 

vilket vi ser som en brist. Här behöver arbetet utvecklas. Det är oerhört lite 

forskat utifrån svenska förhållanden när det gäller bedömning och behandling 

för barn och deras som upplevt familjevåld. Under senaste åren har dock barn 

som upplevt familjevåld lyfts fram och synliggjorts varför det förhoppningsvis 

fortsätter en utvecklingsprocess.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

 

 Man/Kvinna 

 Grundprofession 

 Arbetsplats: öppenvård/ specialenhet/ specialenhet för övergrepp 

 

Frågor 

 

 Hur upplever du din kunskap för att arbeta familjeterapeutiskt med barn och familjer 

som upplevt familjevåld? 

 

 Hur upplever du din arbetsplats kunskap när det gäller barn som upplevt familjevåld? 

 

 Hur upplever du din kunskap om barn som upplevt familjevåld? 

 

  Anser din arbetsplats, du; att det är BUP:s målgrupp att arbeta med barn som upplevt 

familjevåld? (Problematisera, symtom, anmälan till socialtjänsten)  

 

 Hur genomförs bedömningssamtal när ett barn/förälder berättat att barnet upplevt 

familjevåld? (Formulär, intervjuer, vilken betydelse det får för behandling, 

traumabedömning, hur tänker man om symtomen, frågas alla barn/föräldrar) 

 

 Vilken behandling ger du när det förekommit familjevåld som barnet upplevt och 

varför? (Metoder, interventioner, vad är viktigt att beakta, vilka deltar, deltar hela 

familjen, delar eller barnet, traumabehandling, vårdplan) 

 

 Vilka dilemman/svårigheter upplever du i arbetet med barn och deras familjer när det 

förekommit familjevåld? 

 


