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Våldets konsekvenser för barn

Psykiska problem

Fysiska problem

Kognitiva begränsningar

Förändrad världsuppfattning

Sociala svårigheter 

Skolsvårigheter
(Exv. Holt, Buckley & Whelan, 2008;  Guille, 2004, Edleson 1999; Higgins 
& McCabe 2000; Silva m.fl., 2000; Levendosky et al 2003; Sternberg 1996 
; Stith et al. 2000; Wolfe et al. 2003; Broberg et al 2011)



Våldets relation till föräldraskapet - förövaren

• Ointresse för barnet

• Våldsutövande mot barnet

• Självcentrering, överlägsenhet

• Inställning ägande (av mamman och barnet)

• Kontrollbehov (sätter reglerna, men tar inget ansvar för genomförande)

• Rigiditet

• Begränsad eller ingen förståelse för hur våldet kan påverka barnet

(Exv. Bancroft, Silverman & Ritchie, 2012)
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Att definiera våld 

– utifrån barnets perspektiv

Intimate partner violence refers to behaviour by an 

intimate partner or ex-partner that causes physical, 

sexual or psychological harm, including physical 

aggression, sexual coercion, psychological abuse and 

controlling behaviours. (World Health Organization, 

2011, introduction)

Intimate partner violence comprises physical, 

psychological, sexual or material acts by a care-giver 

against a care-giver that are perceived by the child as 

violent and/or frightening and that may have short- or 

long-term consequences for the child’s well-being 

and/or the trust between child and the violent care-

giver. (Forssell, 2016)



Umgänge i våldets efterkontext

Umgänge

Åtal/ förhör

Barnavårds-
utredning

Vårdnads-
utredning

Behandling

Flytt (ny 
skola?)

Försämrad 
ekonomi

Annan 
problematik

Skyddad 
identitet

Fortsatt 
våld

Missbruk av 
umgänget

Rädslan

Förälder på 
anstalt?

Traumati-
serad

förälder

(Efter Forssell, 2016)



Umgänge och våld

Umgänge som plattform för fortsatt kontroll och fortsatt våld mot mamman.

Risk för (fortsatt) misshandel av barnet. 

Risk för utsatthet i ”ny familj”.



Umgängets teoretiska förutsättningar

– vad säger lagen?

Väga risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 

att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa 

Och

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Lag 2006:458, 

Prop 2005/06:99)



Förutsättning 1: Barns behov av sina föräldrar

Barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna (Lag 2006:458, Prop. 2005/06:99)

Jmf Barnkonventionen 9:3

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det 

barn som är skilt från den ena av eller båda 

föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett 

personligt förhållande till och direkt kontakt med 

båda föräldrarna, utom då det strider mot barnets 

bästa.
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Om barns behov – Barn i allmänhet och barn i 

synnerhet (Broberg, 2014)

Barn i allmänhet har två föräldrar som båda, i allt väsentligt

• är angelägna om att tillgodose sitt barns behov

• förmår sätta sitt barns behov framför sina egna

• lägger sig vinn om att så långt det är möjligt lösa sina vuxenkonflikter utan att barnet 
blir inblandat

Barn i synnerhet har minst en förälder som har stora svårigheter med att inte sätta sig själv 
främst

Barn behöver i allmänhet båda sina föräldrar.

En del barn i synnerhet mår bäst av att i huvudsak ha kontakt med en förälder

Andra barn i synnerhet mår bäst av inte ha så mycket kontakt med någon av sina föräldrar
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Förutsättning 2: Befintlig relation

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Lag 2006:458, Prop. 
2005/06:99)

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller 
båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt 
kontakt med båda föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa

Familjer i allmänhet → separation = omskapande av relationer

Våld = tillitsbrott = relationsförstörande verksamhet 

Om våldet ej upphör = tillitsbyggande omöjliggörs

Familjer i synnerhet → separation = nyskapande av relationer?
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Förutsättning 3: Bortse från våldets 

konsekvenser?

Barnets behov av en kontakt med båda föräldrarna (Lag 2006:458, Prop

2005/06:99)
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Förutsättning 3: Bortse från våldets 

konsekvenser?

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Lag 2006:458, 

Prop. 2005/06:99)

Hur har våldet påverkat barnets relation med den våldsutövande föräldern?

Kan vi garantera nära och god kontakt?
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