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Sammanfattning 

Barn som bevittna våld i nära relationer brukar likställas med att utsättas för psykisk 

misshandel. Att utsättas för psykisk misshandel som barn kan resultera i en mängd 

skadeverkningar, detta på såväl kort som lång sikt. Studiens syfte är att synliggöra barnens 

situation när de bevittnar våld i nära relationer, vad säger aktuell forskning om detta? Den 

använda metoden i denna studie är en kvalitativ, systematisk litteraturstudie med en induktiv 

ansats och kvalitativ innehållsanalys. Studien är baserade på internationella och nationella 

vetenskapliga artiklar Den teoretiska utgångspunkt som använts var anknytningsteori och 

copingteori. Resultatet visar att flickors får fler inåtvända beteendeproblem medan pojkar 

utvecklar fler utåtagerande beteendeproblem vilket i stort kan kopplas till anknytningsteorier. 

De aktuella handlingsstrategier som används varierar mellan åldrarna då yngre barn är mer 

benägna att gömma sig för att slippa undan våldet medan äldre barn fysiskt försöker stoppa 

våldet. Studiens slutsatser är att barn som bevittnar våld utvecklar ett flertal psykiska, fysiska 

och sociala problem på grund våldet. Många barn känner sig svikna av samhället då barnen 

inte får hjälp i tid. Av denna anledning borde yrkespersoner som arbetar med barn ha vetskap 

om de symptom som dessa barn kan utveckla för att barnen snabbare ska få hjälp. 
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1. Inledning 

Barn som bevittnar våld i hemmet är ett samhällsproblem som finns världen över. Detta 

problem är något som flera hjälporganisationer och politiker ständigt arbetar med att 

motverka. Flertalet forskare studerar runt om i världen ämnet för att kunna tillföra mer 

kunskap som yrkesgrupper kan använda för att hjälpa barn i utsatta livssituationer. Rädda 

Barnen är ett exempel på en sådan hjälporganisation som kämpar för att vuxna runt om i 

världen ska sätta barnens bästa i främsta rummet. Detta kan bland annat innebära att alla 

länder ska arbeta och verka utifrån barnkonventionen och barnens rättigheter (Rädda Barnen, 

2012). 

 

Enligt en undersökning som utfördes av Rädda Barnen har 10 % av barnen i Sverige någon 

gång bevittnat våldsincidenter mellan deras föräldrar (Rädda Barnen, 2012). Detta betyder att 

cirka 200 000 barn i Sverige bevittnat våld i sina egna hem (Sveriges Kvinno- och tjejjourers 

Riksförbund, SKR, 2014). Våldsutövandet i hemmet är en företeelse som vanligtvis brukar 

förnekas inom familjen och familjemedlemmarna arbetar ofta aktivt med att dölja vad som 

händer utåt. Av denna anledning är det många barn som lever med att bevittna våld under hela 

uppväxten utan att någon uppmärksammar familjeproblemet. Den höga andelen barnvittnen 

som framkommer i statistik är dock inte hela sanningen, ett mörkertal gör det svårt att 

uppskatta hur många barn som egentligen tvingas leva med våld i hemmet, vilket ytterligare 

bekräftar samhällsproblemet (Rädda Barnen, 2014). Rädda Barnen menar att ett barn utsätts 

för psykisk misshandel när barnet tvingas bevittna våld mot en närstående i hemmet (Rädda 

barnen, 2012). Att barn bevittnar misshandel mot närstående i hemmet kan exempelvis leda 

till att särskilt pojkar, blir mer utåtagerande och får stora problem med ilska och aggressioner 

(Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009). 

 

Det finns ett ordspråk som säger att våld föder våld, vilket går att applicera på de barn som 

bevittnar våld under sin barndom. Att växa upp med våld medför att barn normaliserar 

våldsutövandet och därefter själva använder våld för att lösa konflikter för att få sin vilja 

igenom (SKR, 2014). Att bevittna våld inom familjen kan påverka den långsiktiga 

förändringen på familjemedlemmarnas personligheter. Detta genom att barnen kan få 

svårigheter med att skapa goda relationer till andra människor, även barnens tillit till andra 

människor försämras betydligt (Socialstyrelsen, 2005). Då barn som bevittnar våld i hemmet 

inte bara är ett problem i Sverige utan ett världsproblem så kommer både internationell och 

nationell forskning att användas i studien. Vårt antagande är att barn påverkas på en mängd 

områden och att barnen hanterar våldssituationer på olika sätt. Vi vill förstå vad dessa barn 

utsätts för, hur de hanterar detta och vilka konsekvenser de får för barnen. Socionomer 

kommer i kontakt med dessa barn inom en rad olika yrkesområden, inte minst inom 

socialtjänsten. Det är därför viktigt att bredda kunskapen och förståelsen inom 

uppsatsområdet för att barnen ska få en mer effektiv och anpassad hjälp. Vilket vi hoppas 

kunna göra med denna uppsats.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att med hjälp av aktuell forskning synliggöra barns situation när de bevittnar 

våld i nära relationer. Vi hoppas att genom vår uppsats kunna öka förståelsen för de reaktioner 

och beteenden som dessa barn utvecklar.  

Forskningsfrågor: 

 Vad säger aktuell forskning om hur barn påverkas av att bevittna våld i nära 

relationer? 

 Vad säger aktuell forskning om barns handlingsstrategier när de bevittnat våld i nära 

relationer? 

 Vad säger aktuell forskning om hur barn reagerar på att bevittna våld i nära relationer? 

 

1.2 Problemformulering 

År 2013 redovisade socialstyrelsen en rapport som visade hur Sveriges kommuner arbetar för 

att stötta och hjälpa barn som bevittnat våld i hemmet. Undersökningen visade att mer än 

hälften av Sveriges kommuner inte använder någon standardiserad bedömningsmetod i arbetet 

för att hjälpa våldsutsatta barn. Detta innebär att barn som är våldsoffer inte får samma hjälp 

trots liknade upplevelser på grund av geografisk belägenhet (Socialstyrelsen, 2013).  

När hela 10 % av Sveriges barn utsätts för att bevittna våld i hemmet (Rädda Barnen, 2012) 

måste mer kunskap och medvetenhet om detta ämne infinnas i samhället. Detta specifikt hos 

de personer vars profession är att hjälpa utsatta i samhället. Om det skulle finns en större 

medvetenhet om detta problem och vilka konsekvenser som kan utvecklas till följd av att 

bevittna våld, skulle förhoppningsvis alla kommuner arbeta för att hjälpa dessa barn. En större 

medvetenhet om detta samhällsproblem skulle även innebära att rätt resurser och hjälpinsatser 

skulle användas för de barn som bevittnat våld, men det skulle även innebära att alla barn 

skulle ha rätt till hjälp oberoende på deras geografiska belägenhet. 

1.3 Begreppsförklaringar 

Definition av barn 

Enligt artikel 1, FN:s barnkonvention anses varje människa under 18 år som ett barn, om inte 

barnet blivit myndigt tidigare enligt lag (UNICEF, 2014).  

 

Definitionen av våld 

Våld är varje handling som utförs av en människa som skrämmer, orsakar smärtar eller skadar 

en annan människa. Det kan även innebära att en person får en annan att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill (Samverkansprojektet Våld i nära realtioner). 

Våldet kan därefter te sig i olika uttryck. Våld kan bland annat förekomma i fysisk form vilket 

bland annat kan innebära knuffar, slag eller sparkar. Psykiskt våld innebär hot, kränkningar 

eller att någon isolerar en annan person. Med sexuellt våld menas sexuella trakasserier eller 

att någon tvingas delta i sexuella handlingar mot sin vilja. Även ekonomsikt våld kan 

förekomma och med detta menas våld som till exempel ekonomisk utpressning eller att 
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kontrollera och begränsa ens partners ekonomi. Slutligen finns materiellt våld som yttrar sig 

genom förstörelse av en annan persons ägodelar, inredning eller kläder (Socialförvaltningen, 

2014) 

 

Definitionen av att bevittna 

Med begreppet bevittna menas att någon antingen har sett eller hört något hända (5 kap. 11 § 

Socialtjänstlagen). I detta fall innebär bevittnandet av våld att barnet hör och/eller ser 

våldsutövandet i hemmet.  

 

Definition av nära relationer 

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i 

såväl heterosexuella som samkönade relationer samt mellan familjemedlemmar eller andra 

närstående. Med våld i nära relationer menas därefter våld som utövas av någon närstående 

person (Polisen, 2013). En närstående person innebär att offret har ett starkt känslomässigt 

band till denne (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK).  

 

Definition av handlingsstrategier 

Barn som utsätts för att bevittna våld i nära relationer kommer att utveckla olika strategier för 

att klara av att hantera den svåra situationen. Detta gör alla barn som upplever traumatiska 

händelser oavsett ålder, kön eller situation. Olika strategier är mer eller mindre det som gör att 

barnet kan hantera vardagen och våldet (Överlien, 2012). 

 

Definition av missbruk 

Missbruk innebär att en person okontrollerat och planlöst söker efter lycka, helhet och frid 

genom en relation till ett objekt eller en händelse. Med objekt menas till exempel att en person 

missbrukar alkohol eller droger och men en händelse menas att en person missbrukar till 

exempel sex eller shopping. Personer med ett missbruk söker således efter något som kan 

uppfylla deras önskade på en sinnesförändring (Nakken, 2012). 

 

1.4 Avgränsningar 

Våld i nära relationer kan förekomma i alla relationer en person har till andra medmänniskor. 

Det kan bland annat förekomma mellan makar, sambos, särbor, mellan föräldrar och barn 

eller mellan andra närstående personer. Det finns såväl i heterosexuella förhållanden som i 

homosexuella förhållanden (Socialförvaltningen, 2014). Denna uppsats har avgränsat våld i 

nära relationer till det våld som utspelar sig i parrelationer mellan en man och en kvinna som 

bor under samma tak. De kan därefter antingen vara gifta eller sambos med varandra. I denna 

familj finns det barn som kan bevittna våldet som utförs mot deras mamma, dock behöver inte 

mannen i förhållandet var barnets pappa utan han kan vara barnets styvpappa. En annan 

avgränsning som finns i denna studie är att våldet som utförs utövas av mannen i förhållande. 

Detta då mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen (Socialförvaltningen, 2014) och 

oftast förekommer i studier. Då våld kan uttryckas på fler olika sätt har vi i denna studie valt 

att fokusera på barn som bevittnar fysiskt våld i hemmet. 
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2. Bakgrund 
Socialtjänstlagens grundprincip är människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och 

omsorg detta oavsett kön, ålder eller etnicitet. I juli år 2007 tog socialtjänstlagen stora steg för 

att försöka nå denna vision om att hjälpa barn som bevittnar våld. Den nya lagen innebar att 

det är ett brott att utöva våld eller andra övergrepp i hem där barn kan komma att bevittna 

händelsen. I en situation där ett barn behöver bevittna ett våldsövergrepp ses nämligen barnen 

som offer som kan vara i behov av hjälp och stöd (5 kap. 11§ SoL 2007). Socialtjänstlagen 

skärptes ytterligare den 1 januari år 2013. Denna lagändring hade till syfte att stärka barnens 

rätt till trygghet, vård och omsorg. Detta genom att barn som bevittnat våld ska få stöd och 

hjälp för de traumatiska upplevelserna de upplevt (5 kap. 11 § SoL 2013). Socialtjänsten har 

ett ansvar för att stödja och hjälpa barn som riskerar att fara illa. Barn som är brottsoffer ska 

därefter uppmärksammas och hjälpas särskilt (Socialtjänsten, 2005). 

Vissa barn känner sig svikna av samhället och menar att någon borde förstå att allt inte står 

rätt till. Utsatta barn anser således att vuxna i deras omgivning borde lägga märke till 

problemen som tillkommer vid våldsövergrepp och därefter hjälpa till. Detta främst eftersom 

barnvittnen ofta får ett flertal synliga besvär av att bevittna våld i hemmet (Rädda Barnen, 

2012). 

Eftersom det finns en uppsjö av symtom som barn som har bevittnat våld kan utveckla till 

följd av att de har bevittna våld är det därmed viktigt att uppmärksamma konsekvenserna i ett 

tidigt skede. Om vi ökar kunskapen om vilka problem barnen kan utveckla skulle det resultera 

i att barnen snabbare kan få hjälp och därefter minska risken för att utveckla problem i vuxen 

ålder. För att minska risken för att våldet ska föras vidare till nästa generation så är viktigt att 

hjälpa människor som vuxit upp med att bevittna våldsövergrepp, detta genom exempelvis 

samtala med personer som genomgått denna problematiska och besvärliga uppväxt. 
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3. Metod 

3.1 Förförståelse 

Efter närmare tre års studier på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet har baskunskaper 

inhämtats om utsatta människors livssituationer. Detta är en stor fördel då det redan finns en 

viss förförståelse i det valda ämnet. Vilket underlättade då vi satte oss in i det material som 

skulle ligga till grund för denna studie dock kan det även färga hur materialet presenterar och 

även påverka urval vi gör. Ingen kan helt frångå den påverkan som tidigare erfarenheter utgör 

och vara helt objektiv till forskningsmaterialet (Sohlberg& Sohlberg, 2009). Barns utsatthet i 

samhället är något som intresserar oss i hög grad. Våra livserfarenheter påverkar förförståelse 

då de riskerar att påverka hur vi speglar materialet. Samtidigt infinns den ovannämnda 

baskunskapen som ger engagemang och ambitioner till att presentera studien på ett korrekt 

och sanningsenligt sätt utan personliga slutsatser, utan de dragna slutsatserna i studien härrör 

till det empiriska materialet. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har en systematisk litteraturstudie med en induktiv 

ansats genomförts. Forsberg & Wengström (2013) beskriver att en systematisk litteraturstudie 

innebär “att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett 

valt ämne eller problemområde” (Forsberg & Wengström, 2013, s. 30). De menar vidare att 

det även är av stor vikt att artiklarna som ligger till grund för studien är aktuella vetenskapliga 

artiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Författarna hävdar också att det inte finns reglerat 

hur många artiklar som ska ligga till grund för en litteraturstudie men bör i möjligaste mån 

inkludera all relevant forskning inom valt område (Forsberg& Wengström, 2013).  

Denna studie är designad utifrån Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

arbetsgången i en systematisk litteraturstudie. Processen började med en utformning av en 

problemformulering för att sedan formulera frågor och utforma en plan över studien. Därefter 

gjordes val av strategier för sökning av artiklar, identifiering och beslut om urval av relevant 

litteratur. Även beslut om analysmetod, genomförande av analysen, diskussion av resultatet 

samt egna slutsatser utfördes (Forsberg & Wengström, 2013). Den analysmetod som valts att 

användas i denna studie är en innehållsanalys, då denna metod passar studien forskningsfrågor 

och syfte. Innehållsanalys används med fördel när studien innehåller konkreta frågeställningar 

(Bryman, 2009). Innehållsanalys beskrivs utförligare nedan i analysavsnittet. 

3.3  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies validitet baseras på om studien mäter det som man avser att mäta, det vill säga i 

hur högt avseende forskningsfrågorna besvaras (Bryman, 2009). En studies validitet baseras 

på om studien mäter det som avser att mäta, det vill säga i hur högt avseende 

forskningsfrågorna besvaras (Bryman, 2009). Vi anser att validiteten i denna studie är hög. 

Detta då vi besvarat studiens forskningsfrågor med hjälp av vetenskapliga artiklar. 

 Reliabiliteten i en studie bedöms på dess tillförlitlighet, de vill säga hur stor möjlighet det 

finns att kunna upprepa en studies resultat (Bryman, 2009). En av innehållsanalysens fördelar 
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är att den är så pass öppen, genom kodningsscheman ökar replikationsmöjligheter och 

därigenom reliabilliteten (Bryman, 2009). Vi har redovisat vårt material, det vill säga den 

litteratur vi har använt, i bilaga 3 samt hur vi vart vi funnit vår litteratur, detta ökar 

reliabiliteten. 

Generaliserbarheten i en studie visar i vilken utsträckning det är möjligt att studiens resultat 

ska kunna överföras till att gälla andra människor, situationer, eller händelser än de som har 

ingått i studien (Bryman, 2009). Vår litteraturstudie innefattar resultatet av de svar på vårt 

syfte som vi kunnat finna i det material som vi har använt oss av men kan inte generaliseras 

till att gälla annan forskning. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Denna studie inleddes med en litteratursökning av det aktuella området. Detta för att finna 

information och fakta kring personer som bevittnat våld som barn och hur detta har påverkat 

dem i livet. Litteratursökningen startade genom muntlig kommunikation med 

bibliotekspersonal vid Umeå Universitet som rekommenderade fem stycken relevanta böcker 

för studiens valda ämne. Av dessa fem böcker har en bok använts som referens i vår studie. 

De övriga böckerna har använts vi önskat sätta oss in i ämnet.  

Litteratur söktes i databaserna PsycINFO, SocINDEX och Diva. Vid litteratursökningen har 

vi begränsat sökningarna till, “peer reviewed” och artiklar publicerade 2008-2014, i samtliga 

databaser. Med tanke på att vi valt att begränsa artiklarna till våld som sker mellan en man 

och kvinna som bor under samma tak, har vi valt bort de artiklar som har innefattat våld 

mellan andra parter. Sökningarna utfördes februari till april månad 2014. 

Litteratur sökt via databasen PsycINFO. De sökord som användes var “Witness family 

violence som gav 168 stycken träffar. Child* gav 134548 träffar. Kombinationen “witness 

family violence” och “child*” gav 84 stycken träffar i form av vetenskapliga artiklar. 5 

artiklar som var skrivna på andra språk än engelska sorterades bort och litteraturstudier valdes 

bort. Efter en läsning av de 79 artiklarnas abstrakt valdes de mest relevanta artiklarna för 

denna uppsats ut, de som vi bedömde kunde besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Det 

resulterade i ett relevant material av 19 stycken vetenskapliga artiklar som passade denna 

studies forskningsfrågor och syfte. Därefter lästes artiklarna igenom och en ny bedömning 

gjordes om artiklarna kunde besvara vårt syfte, icke relevanta artiklar sorterades bort, 

resterande översattes till svenska. Avslutningsvis gjordes en ytterligare bedömning av 

artiklarnas innehåll för att kontrollera om de besvarade studiens forskningsfrågor eller inte 

[Bilaga 2]. 

Artikelsökning på databasen SocINDEX: Sökorden som användes på denna databas var 

“Witness family violence” gav 61 träffar, child*” gav 37187 träffar och “intimate partner 

violence” gav 1550 träffar. Alla tre sökorden tillsammans gav 13 träffar [se närmare 

beskrivning (Bilaga 2). Här valdes en artikel ut som bedömdes relevant för denna studie 

utifrån artikelns abstrakt och utifrån förmåga att svara på vårt syfte. Anledningen till de 
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engelska sökorden var för att hitta en bred och internationella forskning, dock valdes artiklar 

skrivna på andra språk än svenska och engelska bort. 

Svensk litteratur söktes bland annat via databasen DIVA, vi begränsade sökningen till 

forskningspublicerade artiklar åren 2008-2014, där sökorden “barn*” som gav 5395 och 

“våld” gav 255 träffar och “våld i nära relationer“ gav 23 träffar (Bilaga 2). Därefter valdes 

fyra artiklar ut utifrån deras titlar för att sedan granska dess innehåll och bedömning om 

artiklarna kunde besvara vårt syfte. Vidare har även andra artiklar tillkommit i studien. Detta 

genom att använda de aktuella artiklarnas primärkällor och referenser. En artikel är hämtad 

från databasen Medline och en artikel är hämtad från databasen Academic Search Elite. I de 

fall då primärartikeln publicerats mellan 2008-2014 och verkade intressanta, har även dessa 

artiklar lästs och sammanställts.  

Sammanlagt är denna studie baserad på 26 vetenskapliga artiklar. För att öka validiteten i 

denna litteraturstudie så har en kvalitetsbedömning gjort på de artiklar som används i denna 

uppsats [se bilaga 2] (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Urvalsprocessen presenteras 

närmare i Bilaga 2.Vi har gjort en litteraturstudie som baseras på ett relativt stort material i 

form av 26 stycken artiklar. Samtliga har varit vetenskapligt granskade, etiskt granskade och 

publicerade mellan år 2008-2014. 26 stycken av dessa artiklar var skrivna på engelska och de 

resterande tre var skriva på svenska. Utöver dessa artiklar som studien baserats på, har 

författarna läst ett antal artiklar som visat sig vara oanvändbara i studien då de inte kunnat 

besvara studien forskningsfrågor. Den begränsade tid som vi besuttit har medfört att vi inte 

har kunnat genomföra en större studie som innefattat fler artiklar. Den begränsade tid som vi 

har till förfogande har också medfört att vi inte har inkluderat all relevant litteratur, men vi har 

dock gjort vårt yttersta för att inkludera så mycket som möjligt. Vi upplever dock att vi sett en 

viss mättnad i det material som vi har använt oss av. Detta då de använda artiklarna visade på 

liknande resultat gällande de konsekvenser som kan uppkomma av att bevittna våld. 

3.5 Urval 

För att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie måste det finnas tillräcklig mängd 

vetenskaplig forskning att tillgå (Forsberg & Wengström, 2013) men måste begränsas. 

Studien är begränsad genom att den endast omfattar forskning som publicerats mellan januari 

2008 och mars 2014, vilket då anses kunna representera den mest aktuella forskningen inom 

det valda området. Vi har även begränsat urvalet genom att endast läsa och använda artiklar 

som är baserade på forskning kring det våld som utövas i samboförhållanden av en man mot 

en kvinna. Forsberg & Wengström (2013) skriver att kravet på en vetenskaplig artikel är att 

den följer gängse riktlinjer och är kritiskt av oberoende experter på området. Både 

internationell och nationell forskning används i denna studie, dels för att hitta ett brett utbud 

av artiklar och dels för en tro om att barns etniska ursprung inte påverkar ett fenomen som 

upplevelsen att bevittna våld. 

3.6 Analysprocess 

Studiens analysprocess har utgått från en kvalitativ innehållsanalys, genom att identifiering av 
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meningsbärande enheter och kodning av kategorier och därefter identifiering av centrala 

teman (Bryman, 2009). Innehållsanalysen kan både ha en induktiv och deduktiv karaktär 

vilket bland annat resulterar i beskrivningar av olika specifika fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Innehållsanalys kan med fördel användas vid studier av texter med 

forskningsfrågor till exempel är inriktade på vad som rapporteras eller hur mycket plats en 

viss sorts forskning får (Bryman, 2009). Denna har en induktiv karaktär, det vill säga att vi 

har utgått ifrån studiens resultat och har sedan kopplat detta till teorier (Bryman, 2009). Först 

har meningsbärande enheter identifieras i de artiklar som granskats för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Därefter har dessa meningsbärande enheter kodats till kategorier 

som i sin tur identifierat centrala teman som sedan presenteras i resultatkapitlet. Barns olika 

strategier har presenterats i tre olika kategorier; strategier innan, under och efter våldet samt 

konsekvenser av att bevittnat våld sammanställts under temat “Barns påverkan av att bevittna 

våld i nära relationer”. Vidare har kategorierna bildat teman som har presenterats i 

resultatdelen [se exempel i bilaga 1]. 

3.7 Metoddiskussion 

Vi har förhållit oss transperanta till hur denna studie har utformats. Vi har försökt beskriva 

arbetsgången och vi har redovisat vilka artiklar som använts [se bilaga 3]. Dessa aspekter bör 

höja reliabiliteten i studien. Resultat i denna studie är baserad på 26 artiklar och innefattar 

både kvalitativa och kvantitativa studier med en bred undersökningsgrupp. Den 

undersökningsgrupp som medverkat i de aktuella artiklarna är allt från barn i 2-årsåldern till 

vuxna som bevittnat våld i nära relationer som barn men även mammor till barn som bevittnat 

har medverkat. Artiklarna innefattar bland annat djupintervjuer och enkäter vilket vi anser 

ökar generaliseringsbarheten i vår studie (Bryman, 2009).  

Att studiens artiklar nästan uteslutande har varit på engelska kan medföra risker att feltolka 

materialet. Detta till trots att vi dels har läst igenom artiklarna på engelska, dels översatt dem 

till svenska och läst artiklarna på nytt. Vi har även jämfört och diskuterat resultatet författarna 

emellan för att inte feltolkningar ska uppkomma. På grund av att vi inte besitter tillräckliga 

språkkunskaper inom andra språk, än engelska och svenska, har vi valt att begränsa artiklarna 

till dem som är skriva på engelska och på svenska. Detta för att minska riken av feltolkningar 

som lätt skulle kunna uppkomma vid direkta översättningar av andra språk. 

 

Vi har valt att använda både internationella och nationella artiklar för att få ett större 

forskningsmaterial och vi har inte sett någon orsak till att begränsa oss geografiskt då vi inte 

tror att etniskt ursprung har någon betydelse för hur barn påverkas av att bevittna våld i nära 

relationer. Att vi har valt att göra en litteraturstudie med ett relativt stort artikelmaterial har 

medfört att vi kunnat ta del av en större mängd forskning, både grundat på kvalitativa metoder 

och kvantitativa metoder. Detta hade inte varit möjligt om vi gjort vår studie på annat sätt 

genom till exempel djupintervjuer vilket skulle innebära ett mindre antal respondenter. Vi har 

genom litteraturstudien fått tillgång till kunskap som inte hade kunnat inhämtas på något 

annat sätt. Vi valde att begränsa studien till åren 2008 till 2014 för att få en studie baserad på 

den mest aktuella forskningen men det har medfört att vi inte har kunnat använda oss av 

många intressanta artiklar som publicerats under tidigare år.   
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3.8 Etiskt ställningstagande 

Vid systematiska litteraturstudier bör man enligt Forsberg& Wengström (2013) göra ett etiskt 

övervägande angående presentation av resultat och urval av artiklar. De studier som man 

använder ska vara etiskt prövade och godkända (Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar vi 

använt är etiskt granskade och vi har undvikit att plagiera artikelförfattarnas texter och strävat 

efter att presentera resultaten på ett korrekt sätt. 

 

3.9 Arbetsfördelning 

Vi har använt oss av Google Drive vilket innebär att vi har skrivit i samma dokument via 

internet. I och med detta så har författarna lätt kunnat dela upp arbetet sinsemellan men 

samtidigt kunna ändra, skriva till och rätta det som den andre har skrivit. Vi är även använt 

oss av Skype en hel del för att underlätta kommunikationen mellan oss. Vi har även chattat i 

Google Drive och pratat i telefonen för att inga missförstånd ska kunna uppstå.  

Charlotte sökte efter artiklar, läste deras abstract och valde ut vilka vi skulle läsa. Därefter 

dela vi upp artiklarna sinsemellan, sedan läste vi och sammanställde artiklarna på egen hand. 

Om vi funderade över något som vi läste eller var osäker på något som stod, så frågade vi 

varandra. När vi läste artiklarna tog vi ut meningsbärande enheter som sedan bildade olika 

kategorier som slutligen blev till tema. Dessa teman presenterades sedan i vårt resultat. Sedan 

klistrade vi in all sammanställd fakta (meningsbärande enheter) från vardera artikel under den 

frågeställning som den passade in under. Sedan delade vi upp vem som skulle sammanställa 

vilken del. När vi var klara läste vi igenom och ändrade varandras texter.  

Charlotte har haft mest ansvar över metodkapitlet och Lovisa har haft mest ansvar över 

inledningskapitlet och bakgrundskapitlet. Men även där läste vi igenom och ändrade 

varandras texter. Charlotte har även varit den som utformat de matriser som vi använt oss 

utav. I diskussionen delade vi upp de olika diskussionsämnena mellan oss. När vi var klara 

med det så bytte vi text så att den andra kunde lägga till saker som hon funderat över men 

även för att ändra och rätta den andras text.  
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4. Teorier 

Nedan kommer två stycken teorier att redovisas. Dessa teorier är viktiga för att förstå varför 

barnet mår och beter som hen gör och hur barnet agerar vid jobbiga hädelser. 

4.1 Anknytningsteorin 

För att förklara John Bowlbys anknytningsteori kan en förklaring av ordets innebörd vara 

viktigt. Begreppet anknytning betyder att något mindre hänger ihop med något större och är 

beroende av detta, i detta fall att barnet hänger ihop och är beroende av dennes föräldrar. 

Barnet behöver sina föräldrar, eller någon annan omvårdnadsperson, från första stund i livet 

för att kunna överleva och utvecklas. Barnet kan inte själv tillgodose sina behov utan är 

beroende av att någon annan tillfredställer dem. För att försäkra sig om sin egen överlevnad 

måste barnet använda sitt beteende för att få den hjälp barnet behöver. Detta gör barnet genom 

ett medfött beteende genom att knyta an till någon eller några personer som kan tillgodose 

barnets behov av bland annat närhet, föda, beskydd och värme. Detta gör barnet bland annat 

genom att skrika och gråta. Med barnets ökade ålder förfinas detta beteende för att ytterligare 

försäkra sig om att barnet får sina behov tillgodosedda av anknytningspersonen. Denna 

utveckling innebär bland annat att barnet börjar le och utvecklar sitt kroppsspråk, detta ökar 

kontakten med anknytningspersonen vilket med andra ord innebär tryggheten till den vuxne 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2009).  

 

Anknytningen är en process mellan barnet och den vuxne. Vilken respons barnet får på sitt 

beteende och hur barnet blir omhändertaget har betydelse för hur barnet kommer att behandla 

andra människor men det kommer även att påverka vilken tilltro, attityder och förväntningar 

barnet kommer att utveckla till andra människor. Barnet utvecklar inre arbetsmodeller om hur 

världen och relationer ser ut. Anknytningen utvecklas i takt med barnets kognitiva förmågor. 

Oavsett om anknytningspersonens lämplighet kommer barnet att utveckla en anknytning men 

kvaliteten på anknytningen och de inre arbetsmodeller som barnet kommer att utveckla 

avgöras av den respons omvårdnadspersonen ger barnet. Om barnet upplever att 

omvårdnadspersonen är förutsägbar och har ett beteende som går att lita på, kommer barnet 

att utveckla en inre trygghet och en vilja att undersöka världen (Broberg, m.fl., 2009). 

Barn kan antingen utveckla en trygg eller en otrygg anknytning till sina anknytningspersoner.  

Dessa anknytningar kommer presentera närmare nedan (Broberg, m.fl., 2009).  

Trygg anknytning 

Om ett barn har en trygg anknytning till en vuxen kommer barnet att söka trygghet hos sin 

denne om något negativt händer i barnets närhet. När det inte finns några faror om hotar 

barnet kommer barnet med den trygga anknytningen i stället utforska sin omgivning och kan 

utveckla en jagkänsla och goda färdigheter. Om barnet har en trygg anknytning kommer 

barnet påverkas negativt av separationer genom att till exempel gråta när 

anknytningspersonen lämnar rummet. Likaså kommer även barnet att bli glad och positivt av 

att återförenas med anknytningspersonen. En trygg anknytning är en förutsättning för att 

utvecklas på ett positivt sätt (Broberg, m.fl., 2009). 
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Otrygg anknytning 

Om barnet har utvecklat en otrygg anknytning till anknytningspersonen har barnet 

erfarenheter av att anknytningspersonen inte är villig att möta barnets behov av närhet. Detta 

resulterar i att barnet trycker undan sina behov och flyttar fokus på utforskningssystemet i 

stället. Vid återförening efter separation undviker barnet anknytningspersonen genom att till 

exempel undvika ögonkontakt, vänder ryggen till och tar föräldern upp barnet i famnen så 

tenderar barnet att ”stelna till”. Barnets beteende vid separation är neutralt och barnet upplevs 

vara mer intresserad av en leksak än anknytningspersonen. Barnet upplevs av omgivningen 

som självständigt men egentligen är ett barn som inte får sitt trygghetsbehov tillgodosett 

(Broberg, m.fl., 2009). 

Ambivalent anknytning 

Vid en ambivalent anknytning har barnet erfarenheter att av anknytningspersonen är 

otillräcklig för att möta barnets behov och att den vuxne har haft ett oförutsägbart beteende. 

Detta resulterar i att barnen blir osäkra på hur den vuxne kommer att reagera och uppföra sig. 

Barn med en ambivalent anknytning maximerar sina anknytningsbeteenden och uppvisar ett 

starkt behov av kontakt med anknytningspersonen. Barnen är ofta oroliga, upprörda eller 

passiva vid separation. Efter separationen tenderar barnet att både visa starkt behov av 

föräldern samt aggression och frustration vid kontakt. Dessa barn upplever inte att de kan få 

sitt trygghetsbehov tillgodosett av föräldern (Broberg, m.fl., 2009).  

Alla ovannämnda anknytningsmodeller är organiserade vilket innebär att barnen har upplevt 

att anknytningspersonerna har haft ett konsekvent och begripligt beteende. Barnet har lärt sig 

hur samspelet mellan sig själv och föräldern ser ut samtidigt som barnet har utvecklat en 

strategi för att öka sina möjligheter till att få sina anknytningsbehov tillfredställda. Det finns 

dock en fjärde anknytningsmodell, den desorienterade (Broberg, m.fl., 2009) . I denna 

kategori återfinns de barn som inte hittar sammanhållande strategier för att uppnå sitt behov 

av trygghet.  

Desorienterad anknytning  

Desorienterad anknytning är den mest allvarliga varianten av anknytning och uppstår bland 

annat om ett barn utsätts för misshandel (Hindberg, 2006). Det är även den typ av anknytning 

som oftast ger upphov till problem senare i livet (Broberg, m.fl., 2009).  Barn med en 

desorienterad anknytning har upplevt att föräldern haft ett oförutsägbart och motsägelsefullt 

beteende som kan ändras från gång till gång. Barnen blir förvirrade och desorienterade som 

resulterar i att de inte vet om de ska vara och agera. Barnens anknytningsbeteenden saknar 

riktning och mål. Avsaknad av beteendemönster leder till en mängd problem.  

De problem som kan uppkomma på grund av desorienterad anknytning tros vara: 

- Utagerande, till exempel aggressivitet och trots.  

- Inåtvända exempelvis ångest, depression, låg självkänsla. 

- Dissociativa upplevelser och beteenden (Broberg, m.fl., 2009). 
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4.2 Copingteorin 

Känslan av stress är ett vanligt förekommande i våra liv och kan uppkomma av en rad olika 

anledningar, men hur personer väljer att agera under dessa stressfyllda situationer skiljer sig 

däremot beroende på upplevelser och personlighet. Begreppet coping omfattar alla 

ansträngningar som en människa tar i anspråk för att klara av, tolerera eller minska den 

negativa stressens påverkan. Coping är den faktor som avgör huruvida de jobbiga 

erfarenheterna leder till depression, ångest, psykosomatiska symtom eller om det kommer att 

leda till personligutveckling och mognad (Brattberg, 2008). 

När en person upplever jobbiga livssituationer och systematiskt agerar på ett speciellt sätt för 

att underlätta situationen kallas det för aktiv coping. En aktiv copingstrategi kännetecknas 

således av flexibilitet, ändamålsenligt, verklighetsanpassning och framåtriktning. Vidare är 

aktiv coping konstruktiv och innebär bland annat att personen börjar tänka positivt, försöker 

hitta en lösning på problemet och försöker att eliminera den uppkomna stressen (Brattberg, 

2008).  

I det flesta fall agerar personer med en omedveten process, även kallad passiv coping Till 

skillnad från den aktiva copingstrategin så är den passiva copingstrategin destruktiv vilket 

innebär och kännetecknas av undvikande och katastroftänkande. En passiv copingstrategi 

innebär att personen försöker minska den uppkomna stressen genom exempelvis förträngning, 

förnekelse eller dagdrömning. En passiv copingstrategi kan även komma till uttryck genom 

exempelvis flyktbeteende. Detta kan dels ske genom att personen väljer att lämna platsen som 

den jobbiga händelsen utspelar sig på, men det kan även innebär en flykt i alkohol, droger, sex 

eller andra missbruk (Brattberg, 2008).  

 

Det finns en rad olika faktorer som spelar in på vilken strategi som används. Individens hälsa 

har visat sig ha en stor betydelse för vilken typ av strategi som används. En person som mår 

psykiskt eller fysiskt dåligt använder sämre och mer destruktiva copingstrategier. Även hur 

stressad en person är, påverkar effektiviteten av strategierna. Vid hög stress försämras 

copingstrategier och blir ofta till dåliga och destruktiva strategier. Vidare försämras 

användningen av copingstrategier negativt även vid pessimism, känslor av hopplöshet, ångest 

och låg självkänsla Även familjesituationen, ekonomi, sociala nätverk och levnadsstandard är 

även det faktorer som påverkar en människas val copingstrategier. Det går att urskiljas tre 

huvudsakliga strategier: problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och 

undvikandestrategier (Brattberg, 2008). 

 

Problemfokuserad coping är en aktiv strategi vars syfte är att lösa problemet som hindrar 

individen från att nå sina mål. Denna strategi används om individen vet att problemet går att 

lösa. Problemfokuserad coping är konkret, målinriktad och den inkluderar strategier för att 

samla information, fatta beslut, planera och lösa konflikten (Brattberg, 2008).  

 

Känslofokuserad coping är också en aktiv copingstrategi som handlar om att individen 

fokuserar på att hantera de känslor som uppkommit av den jobba situationen. Denna strategi 

används vanligtvis om individen har vetskap om att det inte finns någon lösning på problemet. 
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I den känslofokuserade copingen handlar det mycket om att få insikt och skapa acceptans i 

situationen som har uppstått (Brattberg, 2008).  

 

Undvikandestrategi är en passiv copingstrategi och innebär att berörda individer försöker 

undvika problemet. Att undvika problemet kan yttra sig genom att drabbade individer 

förnekar problemet, undviker att möta svårigheter eller genom att utveckla ett kontrollbehov. 

Denna strategi fungerar bättre på kort sikt än på lång sikt och fungerar även bättre i 

okontrollerbara situationer (Brattberg, 2008).  
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5. Resultat 

Författarna till studien har valt att presentera resultatet under fyra rubriker som motsvarar våra 

forskningsfrågor och funna teman. Dessa rubriker har fått underrubriker som motsvarar våra 

kategorier. 

 

5.1 Barn som våldsvittnen 

Barn som bevittnar våld mellan deras anknytningspersoner blir känslomässigt övergivet och 

upplever inget skydd, tröst eller stöd av varken mamman eller pappan. Barnet kommer att 

uppleva att deras liv begränsas av hot, våld, förtryck och övergrepp, detta kommer att 

begränsa barnets möjligheter att tänka, känna och handla (Broberg m.fl., 2011). Barnen som 

bevittnar våld utsätts inte bara för risken att själv bli slagen eller verbalt misshandlad utan de 

lever även med rädslan att det “värsta” ska hända det vill säga att pappan kommer att döda 

deras mamma. Både på grund av det grova våld som barnen har bevittnat men även på grund 

av de verbala hot deras mamma har fått tagit emot av barnens pappan eller styvpappan . Dessa 

barn är i många fall övertygade om att pappan/styvpappan är kapabel att ta deras mammas liv 

(Överlien, 2012). Barn har berättat att det värsta inte alltid är det faktiska våldet som utövades 

utan de ständiga hoten och väntan på att nästa våldsepisod skulle äga rum. Den rädslan som 

detta medför lämnar inte barnen utan finns i dem hela tiden och påverkar deras vardag 

negativt. Detta då barnens vardag blir fylld av spänning, oro och kontroll (Överlien, 2012; 

Lepistö m.fl., 2011).  

Kvinnor som bevittnat våld som barn beskriver sin hemmiljö som mycket stressande, spänd 

och oförutsägbar. Kvinnorna uppgav att de hade en liten eller ingen kontroll över situationen 

och de kände sig aldrig säker på vad som skulle hända därnäst. Kvinnorna berättade att de 

alltid behövde trippa på tå och att denna känsla aldrig lämnade dem. Tog de hem kompisar så 

visste de aldrig hur stämningen i hemmet skulle vara när de kom hem (O’Brien m.fl., 2013).  

Vuxna som har vuxit upp med att bevittna våld i sitt hem, berättar att själva våldshändelserna 

är avlägsna men att de ständigt påminns om effekterna av sina barndomsupplevelser och att 

de upplever motstridiga känslor gentemot sina åldrande föräldrar (Band-Winterstein, 2014). 

Av de barn som bevittnat våld hade 70 % sett deras mamma bli knuffad och 35,3 % har sett 

sin mamma bli sparkad, biten eller slagen med knytnäven av barnens pappa eller styvpappa. 

23,3 % hade sett mammans partner kasta föremål på deras mamma och 14,7 % hade bevittnat 

att vapen användes mot mamman (DeBoard-Lucas & Grych, 2011).  

Barn som har bevittnat våld i nära relationer utvecklas negativt på en rad olika 

utvecklingsområden på således kort som på lång sikt. Barnets liv kommer att begränsas av 

makt, hot, förtryck och övergrepp vilket i sin tur kommer att begränsa barnets sätt att tänka, 

känna och handla (Broberg m.fl., 2009).  Forskning visar att 30 % av barnen som har bevittnat 

våld även har upplevt andra traumatiska händelser. De andra traumatiska händelserna kan 

förstärka problem och symtom hos barnen men de kan även resultera i nya problem hos 

barnen. Det är ibland svårt att se om den påverkan som barnet upplever och visar kommer av 

bevittnandet eller av andra händelser som barnet varit med om (Meltzer, Doos, Vostanis, Ford 
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& Goodman, 2009). Elever i 9: onde klass, som upplevt våld i sina hem, upplevde sin hälsa 

och livskvalitet som sämre än klasskamraterna som inte upplevt våld i hemmet (Lepistö m.fl., 

2011). 

 

5.2 Barns påföljder av att bevittna våld 

Våldet i hemmet varierar mellan psykiskt, fysiskt, sexuellt, verbalt, känslomässigt, socialt, 

ekonomiskt och juridiskt (O’Brien, Cohen, Pooley & Taylor, 2013). Våldet kan skilja i 

karaktär och kan förändras över tid. För ett barn som växer upp med våld, blir våldet en del av 

barnets vardag och barnet kommer därefter få flera erfarenheter av våldet. Vilket i sin tur 

kommer att påverka barnets syn på våld och våldsutövandet. Barnets utveckling, mognad och 

omgivningens krav kommer att inverka på hur barnet reagerar på våldet (Cater, 2009). 

5.2.1 Fysiska påverkningar 

Barn som bevittnat våld i hemmet löper en större risk att drabbas av olika former av 

hälsoproblem än barn som inte bevittnat våld i hemmet (Lamers-Winkelman, De Schipper & 

Oosterman, 2012). Barn som bevittnar våld i hemmet, utvecklar i större utsträckning en 

försämrad fysisk hälsa än barn som inte bevittnar våld (Israel & Stover, 2009). Barnen som 

bevittnar våld i hemmet drabbas ofta av illamående, förstoppning, värk i kroppen, magont, 

yrsel och dessa barn talar ofta om och har tankar på självmord. Barn mellan 9-12 år som 

bevittnat våld rapporterade att de oftare hade ont i huvudet än vad yngre barnen uppgav 

(Lamers-Winkelman m.fl., 2012). Forskning visar att barn till kvinnor som utsätts för våld 

löper större risk att drabbas av astma. Barn som bevittnar våld har i allmänhet diagnosen 

astma i större utsträckning än barn som inte bevittnar våld i hemmet (Breiding & Ziembroski, 

2011).  

Sömnproblem är väldigt vanligt hos de barn som bevittnar våld i hemmet. Detta kan ge 

ständig trötthet då barnen sover för lite, drömmer mardrömmar och kissar i sängen. 

Matproblem är även något som barnen kan få problem med. Matproblem kan visa sig genom 

att barnen inte äter bra mat, får förstoppning, över- eller underkonsumerar mat som i sin tur 

resulterar i över- och underviktig. Beträffande magsmärtor har forskning konstaterat att 

flickor mellan 6-12 år oftare klagar på magont än vad pojkar i samma ålder Dessa symtom 

tyder var för sig inte på någon sjukdom men visar på både psykiska och fysiska belastningar 

hos barn som har bevittnat våld (Lamers-Winkelman, m.fl., 2012).  Ett flertal studier visar 

även att det psykiska och fysiska måendet inte påverkas av vilket kön barnet tillhör. Vuxna 

personer som under sin barndom bevittnat våld har samma symtom och sjukdomar oavsett 

vilket kön de tillhör (Choi m.fl. 2012). 

Barn som bevittnar föräldravåld kan även drabbas av olika typer av självskadebeteenden. 

Självskadebeteendena kan yttra sig genom att barnen på olika sätt skadar sig själva men det 

kan även innebär att barnen tänker och pratar om självmord (Broberg, Almqvist, Axberg & 

Grip, 2011). Äldre barn löper högre risk att skada sig eller uppleva negativa konsekvenser 

som en följd av våldet i jämförelse med yngre barn (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). Barn 

som lever i hemmet där våld förekommer blir ofta själva offer för våldet. Hela 63 % av 
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barnen som bevittnade våld i hemmet blir själva offer för misshandel (Broberg, m.fl., 2011). 

Äldre barn löper större risker att bevittna grovt våld med vapen, där igenom löper dessa barn 

också en större risker att skadas fysiskt såväl som psykiskt (Gewirtz & Medhanie, 2008).   

5.2.2 Psykiska påverkningar 

Att barn ser och hör våld dagligen i sitt hem påverkar barnen extremt mycket. När det är bråk 

mellan föräldrarna känner 94 % av barnen oro och rädsla för vad som kommer att hända 

under och efter bråket. Över en tredjedel av barnen är rädda för att en eller båda föräldrarna 

skadas och vissa barn är även rädda för sitt eget välbefinnande såväl under som efter bråket. I 

jämförelse med pojkarna så angav flickorna vara mer rädda under våldet. De känslor som 

barnen känner under och efter bråken var likadana mellan könen. Hela 82 % av barnen känner 

ansvar och skuld över att bråken äger rum. De känslor som infinner sig hos barnen när 

föräldrarna bråkar är sorg (50 %), ilska (47 %) och rädsla (15 %) (DeBoard-Lucas & Grych, 

2011). Flickor mellan 4-6 år uppgav att de i större utsträckning kände skuldkänslor till att 

våldet förekom, än vad pojkar gjorde (Miller m.fl., 2012).  

Barn som bevittnar våld i hemmet har en ökad risk för försämrad psykisk hälsa. I en studie 

som genomförts uppskattade mödrar till barn som bevittnat våld i hemmet att 63 % av deras 

barn hade symtom på psykisk ohälsa (Broberg m.fl., 2011). Barn som bevittnar våld i hemmet 

lider i mycket högre utsträckning av depression, ångest, somatisering, 

personlighetsförändringar och neuropsykologiska problem än barn som inte vuxit upp med 

våld (Choi, Jeong, Polcari, Rohan & Teicher, 2012). Känslomässiga problem, beteende 

problem (Lang & Smith-Stover, 2008), låg självkänsla (Israel & Stover, 2009) 

inlärningsproblem och försämrade minnesfunktioner påverkas negativt av att bevittna våld. 

Risken för lägre IQ ökar i och med att bevittning av våld även barnens talförmåga kan 

påverkas negativt (Choi m.fl., 2012). 

Barn som bevittnar våld är nästan tre gånger mer benägna att ha utåtagerande beteende 

jämfört med barn som aldrig bevittnat våldsincidenter i hemmet (DeJonghe, m.fl., 2011). Att 

bevittna våld mellan föräldrarna ökar risken för depression (Nicodimos, Gelaye, Williams & 

Berhane, 2009) och aggression (Casiano, Mota, Afifi, Enns & Sareen, 2009) med 2 till 4 

gånger och att bevittna våld är den vanligaste orsaken till att barn drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) (Luthra m.fl., 2009). Risken att drabbas av depression till följd av att 

bevittna våld i hemmet, är lika stor oavsett kön (Russell, Springer & Greenfield, 2012).  

Av barn mellan 9-13 år som bevittnat våld i hemmet uppgav 43 % att de fått diagnosen PTSD 

(Lepistö, Luukkaala & Paavilainen, 2011). En tredjedel av 4-6 åringarna som bevittnat våld 

uppfyllde diagnoskriterierna för PTSD (Miller, Howell & Graham-Bermann, 2012). En 

svensk undersökning visade att cirka 57-71 % av barnen som bevittnar våld i hemmet kunde 

förväntas ha PTSD (Cater, 2009). Israel & Stover (2009) kunde inte urskilja någon skillnad 

mellan könen och symtom på PTSD. Även små barn påverkas negativt av att bevittna våld. 

Av barn mellan 1-7 år uppfyller ungefär hälften kriterierna för PTSD. Vilket bero på att små 

barn är nära sina föräldrar både fysiskt och känslomässigt och på grund av detta påverkas 

mycket mer än äldre barn (Levendosky, Bogat & Martinez-Torteya, 2013).  
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Barn mellan 2-3 år påverkas genom att de får ett hetsigare temperament, mer utåtagerande 

beteenden och svårigheter med att hantera känslor. Barn i dessa åldrar som lever i hem där 

våld förekommer får fler vredesutbrott än barn som lever i hem där våld inte förekommer 

Både flickor och pojkar i åldrarna 2-3 år, som bevittnat våld mellan föräldrarna hade högre 

nivåer av utåtagerande beteende än barn som inte levde med våld i familjen(DeJonghe, m.fl., 

2011). Pojkar mellan 6-12 år uppvisar i mycket högre utsträckning fler utåtagerande symtom, 

som till exempel aggressioner, än vad flickor i samma ålder uppger. Känslor, depression och 

andra introverta beteenden är rätt så lika mellan könen, dock uppger flickor fler inåtvända 

symtom än pojkar (Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009). 

Barnvittnen uppger att de ofta känner sig isolerade och helt maktlösa när våldet utövas i 

hemmet. Många barn känner sig osynliga då de inte får någon hjälp av samhället. Många barn 

känner att andra vuxna ofta vet vad som försiggår i hemmet men att ingen ingriper eller 

försöker hjälpa till. Att känna sig isolerad och osynlig resulterade i att barnens psykiska hälsa 

påverkades negativt. I en intervju med barn som bevittnat våld, uttryckte barnen att de kände 

sig deprimerade och mådde psykiskt dåligt. Vissa barnvittnen menar att de var deprimerade, 

andra sa att de var djupt deprimerade medan andra menade att de hamnade i en fas som gjorde 

att de blev tillbakadragna. En del barn valde att skada sig själv för att få utlopp för sina 

känslor och vissa uppgav att de kunde börja gråta utan anledning (O’Brien, Cohen, Pooley & 

Taylor, 2013). Lågt känslomässigt stöd från föräldrar och att bevittna våld i familjen visade 

sig i en studie ha betydande påverkan på barnens självkritik. Detta tyder på att både mindre 

stödjande relationer och traumatiska upplevelser ökar risken att utveckla depressiva stilar i 

tonåren (Thompson, Zuroff & Hindi, 2012).  

Barn som ofta bevittnat fysiska och/eller sexuella övergrepp hade högre nivåer av depressiva 

symtom i vuxen ålder. Även barn som bevittnat våld sällan (mindre än tio gånger) visade 

högre depressiva symtom än barn som inte vuxit upp med något våld i hemmet, detta visar 

preliminära bevis för att våld i hemmet är en riskfaktor för depressiva symtom i vuxen ålder 

(Russell, Springer & Greenfield, 2012). I en studie med 2708 stycken studenter jämfördes den 

psykiska hälsan mellan studenter som under sin barndom bevittnat våld och studenter som 

inte bevittnat våld under sin uppväxt. De kvinnor som bevittnat våld hade dubbelt så stor risk 

att drabbas av depression och tre gånger så stor risk att drabbas av svår depression än de 

kvinnor som inte bevittnat våld. De kvinnliga studenterna som bevittnat föräldravåld var 2,4 

gånger mer benägna att tycka illa om sig själv och uppleva fler koncentrationsproblem än de 

kvinnor som inte bevittnat våld. Männen som bevittnat våld under sin barndom hade även en 

större risk för depression och svår depression. Av kvinnorna hade 25,3 % haft depression och 

11, 5 % svår depression och av männen uppgav 15,8 % att de haft depression och 5,5 % svår 

depression. De manliga studenterna som bevittnat våld hade dubbelt så stor risk att ha 

självmordtankar än de män som inte upplevt våld i hemmet (Nicodimos m.fl., 2009). 

Av vuxna personer som under sin barndom bevittnat våld i hemmet uppfyllde 60 % av dessa 

DSM-IV-kriterierna för en eller flera sjukdomar. Av dessa vuxna personer uppfyllde 40 % 

kriterierna för att ha haft en depression tidigare i livet, varav 20 % hade blivit remitterad till 

professionell hjälp. De resterande 40 % hade återkommande perioder av depression och/eller 
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dystymi. Kriterierna för PTSD uppfyllde 10 %, 10 % hade generaliserat ångestsyndrom, 10% 

hade sociala fobier, 10% hade tidigare i livet haft ätstörningar och 5% hade diagnostiserats 

med ADHD. Detta tyder på att det föreligger en långsiktig psykisk påverkan av att bevittna 

våld under barndomen (Choi  m.fl., 2012). 

5.2.3 Sociala påverkningar 
Barnen utvecklar en försämrad förmåga att skapa relationer till andra barn som en social 

påverkan av att bevittnar våld i hemmet. De barnen som bevittnar våld upplever själva att de 

har stora känslomässiga besvär och problem med kamratrelationer. Barnen upplevde också att 

dessa problem ökade med åldern (Cater, 2009). Våld i hemmet ökar risken att barnet bli 

mobbad i skolan med 5-10% och att barnet själv utöva mobbing ökade med 5-7%, detta för 

barn i nionde klass. Det egen mobbingbeteende är associerat med upplevelser av psykiskt 

och/eller fysiskt våld i hemmet. Elever i nionde klass, som upplevt våld i hemmet, var mer 

sexuellt aktiva än sina klasskamrater. Ju mer våld desto mer sannolikt är det att barnen har 

sexuella erfarenheter. Detta tyder på att ungdomarna söker acceptans utanför familjen 

(Lepistö m.fl., 2011). Barn som upplever mycket aggressioner och konfliktfyllda bråk i 

hemmet får även svårigheter att anpassa sig till samhället (DeBoard-Lucas & Grych, 2011).  

Att som barn utsättas för att bevittna våld inom sin familj, har länge varit kopplat med att de 

själva, i vuxen ålder, efterföljer sina föräldrars uppförande och därefter både kränker och 

utövar våld i parrelationer (Mandal & Hindin, 2013). Många av de barn som bevittnar våld 

under sin barndom, kommer själva ingår i parrelationer där de blir våldsoffer eller 

våldsförbrytare i vuxen ålder. När barn bevittnar våld mellan föräldrar försöker barnet förstå 

vad som händer och vad orsaken till våldet är. I och med att barnen försöker förstå våldets 

mening, kommer de tillslut att finna en logik i våldet och därefter finna våldet som något 

normalt. Barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar, kommer lära sig att våld och 

aggressioner är ett godtagbart beteende och ett effektivt sätt att bemöta och lösa konflikter på. 

Detta ökar risken för att barnen själva kommer att använda våld senare i livet (DeBoard-Lucas 

& Grych, 2011). 

Den största risken som förälder att misshandla sina barn, är om de själva upplevt eller 

bevittnat våld under sin egen barndom (Caykoylu, Ibiloglu, Taner, Potas, & Taner, 2011). 

Forskning visar att barn som vuxit upp med att bevittna våld har större risk att själva börja 

utöva våld samt att risken att få en sämre psykisk hälsa ökar (Russell, Springer & Greenfield, 

2012). I en studie om hur barnen påverkas av att bevittna aggression och ilska under sin 

barndom visade att cirka 13 % av kvinnorna hade använt aggressiva beteenden mot sina 

vänner och cirka 4 % av männen hade använt aggressiva beteenden mot sina vänner (Mandal 

& Hindin, 2013). Även yngre barn som lever med att bevittna våld använder mer våld än barn 

som inte bevittnat våld i familjen. Av barn mellan 4 år och upp till tonåren har 57 % använt 

sig av våld. Den främsta anledningen till att barnen själva använde våld, var för att få igenom 

sin vilja. Barnen kunde, till exempel slå sin mamma om de inte fick som de ville (Almqvist & 

Broberg, 2013). Barn som växer upp med våld i familjen blir sämre på att lösa konflikter 

genom kompromisser. Äldre barn söker acceptans utanför familjen, till exempel genom att 
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tidigt bli sexuellt aktiv och därmed riskera att utsättas för sexuella övergrepp (Lepistö m.fl., 

2011).  

Barnens skolresultat och betyg kan bli påverkade som en konsekvens av att bevittna våld i 

hemmet. En kvinna som bevittnat våld som barn, menar att hon inte lärde sig så mycket i 

skolan. Hon menar att hon försökte hänga med men att tankarna på vad som hände hemma 

och vad hon skulle vara med om när hon skulle komma hem, tog alltid över. Hon oroade sig 

ständigt över vad pappan kunde ha gjort mot hennes mamma (O’Brien m.fl., 2013).  

Både ålder och kön på de barn som bevittnar våld kan påverka olika, på såväl de psykiska och 

fysiska konsekvenserna. Konsekvenser för barn som bevittnat våld i nära relationer varierar 

beroende på vilket utvecklingsskede barnet är i när våldet utspelas. Forskning visar att barn 

mellan 2-3 år påverkas negativt av att bevittna våld i nära relationer. Att yngre barn påverkas 

av det direkta våldet men inte av de följder som går att se efter våldsincidenten som till 

exempel blåmärken eller trasiga stolar. Detta beror på de utvecklingsmässiga skillnaderna 

mellan åldrarna, i förmågan att dra slutsatser av bevisen på att våld har utövats mellan 

föräldrarna (DeJonghe, m.fl., 2011). 

5.2.4 Påverkningar i familjerelationer 

När ett barn bevittnar att en närstående person, som normalt skulle vara den som ger trygghet 

och närhet, slår en annan närstående blir barnet övergivet och skyddslöst. Konsekvensen av 

detta blir att tryggheten och tilliten till båda föräldrarna rubbas och att relationen mellan 

barnet och föräldern påverkas negativt (Lepistö m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 2011; Broberg 

m.fl., 2011). Särskilt vid frekvent våld påverkas barnets stöd, skydd och relation till 

föräldrarna negativt. De föräldrar som utsätts för våld eller använder sig av våld är mindre 

benägna att lösa konflikter med kompromisser (Lepistö m.fl., 2011).  

Kvinnorna som bevittnat våld som barn, uppgav att de känt sig känslomässigt försummade av 

sina föräldrar och menade att föräldrarna hade fullt upp med deras dysfunktionella relation 

och därför inte kunde tillgodose barnens behov och känslor. Detta påverkade barnens relation 

till båda sina föräldrar negativt. De uppväxta barnen tyckte att deras mödrar lyckades 

tillgodose barnens fysiska behov men att de inte gav dem det känslomässiga stödet som de 

behövde för att förstå sin livssituation. De berättade att deras mödrar var känslomässigt 

avtrubbade och känslomässigt nedslitna på grund av misshandel och/eller depression. 

Kvinnorna uppgav att de inte hade någon känslomässig relation till sina mödrar. Alla utom en 

kvinna var, i vuxen ålder, arg och förbittrade på sina mödrar. Detta var dem dels för att de 

hade försummat sina barn när de var små och dels för att mödrarna förlät förövarna upprepade 

gånger och återvände till hemmet efter att de lyckats fly efter en våldsincident.  

Kvinnorna upplevde ilska, frustration och bitterhet när de tänker tillbaka på sin mammas 

agerade under deras barndom. När kvinnorna tänker på hur de upplevde sina pappor så är 

känslorna mer blandade och motstridiga. De beskrev känslorna i termer av hat, rädsla, sorg 

och kärlek. Endast en av kvinnorna berättade att hon hade en nära relation med sin pappa, 
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trots misshandeln som skedde när hon var yngre. Hon beskrev hennes pappa som mycket 

kärleksfull och han var den ende person som hon kunde vända sig till (O’Brien m.fl., 2013). 

När relationerna mellan barn och förälder inte är så stark så förstärks istället syskonrelationen. 

Anledningen till detta förstärkta band uppgavs vara deras gemensamma hemmiljö som kantats 

av traumatiska våldsupplevelser. Vuxna människor som under sin barndom bevittnat våld i 

hemmet uppgav att deras syskon var dem enda som de kunde anförtro sig till. Att ha ett 

syskon visade att det fanns kärlek i familjen samtidigt som de inte behövde genomlida 

traumat ensam. För de barn som var yngst i familjen blev situationen betydligt svårare att 

genomlida och hantera när de äldre syskonen flyttade hemifrån (O’Brien m.fl., 2013). 

Barnet kan ta avstånd från både den förälder som utövar våldet och den som utsätts för våld. I 

barnets ögon har den förälder som blir slagen, misslyckats med att skydda barnet och att 

förhindra våldet. Samtidigt vet barnet att den förälder som utövar våldet är den som gör fel 

och medvetet skadar deras mamma. Detta resulterar i en otrygghet och dålig relation till båda 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2011). Barnens relation till förövaren var mer positiv när 

förövaren var den biologiske pappan än när det var en styvpappa som slog deras mamma. Av 

de barn vars biologiske pappa var förövaren hade 84 % av barnen en kontinuerlig kontakt med 

sin pappa efter att deras föräldrar hade flyttat ifrån varandra. I det fall där styvpappa var den 

som misshandlade uppgav 33 % av barnen att de hade en pågående kontakt med honom efter 

separation med deras mamma. Minst kontakt med en pappagestalt hade de barn som upplevd 

att både pappan och styvpappan hade misshandlat deras mamma. Av dessa barn uppgav 

45,5% att de hade en pappagestalt (Israel & Stover, 2009). Det visade sig vara 6,78 gånger 

högre risk för barnet att känna rädsla vid bråken när förövaren var barnets pappa i jämförelse 

med när barnet inte hade någon relation till förövaren (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). 

5.3 Handlingsstrategier 

5.3.1 Strategier innan våldsutövandet 

Barn som bevittnat våld försöker verka för att våldet inte ska upprepas. Detta kan de göra 

genom att försöka undvika att själva skapa problem eller vara till besvär. När situationen är 

lugn i hemmet brukar barnen passa på att bjuda hem deras vänner eftersom de vet att det inte 

kommer att förekomma något våld om familjen har gäster. Barnen kan även ta på sig skulden 

för något som inte är deras fel för att deras pappa inte ska bli arg på deras mamma. Barnen lär 

sig även att läsa av stämningen i rummet och vilket humör fadern har. I vissa familjer 

förkommer det inte något våld medan barnen är vakna eller hemma. Vilket resulterar i att 

barnen håller sig vaken så länge de kan och hellre stannar hemma än att umgås socialt på 

dagarna. Barnen lär sig pappans kroppsspråk, miner, ordval med mera och använder den 

strategi som de bedömer kommer att minska pappans irritation och aggression. Detta är 

exempel på handlingsstrategier som barnen använder för att det inte ska förekomma våld. I 

och med detta utsätter sig barnet ofta för egna faror men rädslan och oron för vad som kan 

hända mamman är större än rädslan att själv råka illa ut (Överlien, 2012). 

5.3.2 Strategier under våldsutövandet 

Barns strategier under våldsutövandet innebär inte alltid verbala eller fysiska handlingar. 
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Vissa barn menade att små enkla saker som att öppnade ytterdörren kunde få bråket att 

upphöra, detta i syfte att omgivningen ska höra vad som föregår inne i bostaden. Andra 

former av skyddsstrategier som barnen kan använda sig utav under våldsutbrottet är att dra sig 

undan, tänka på annat, leka, utestänga ljudet av slag och skrik, tala positivt med sig själv eller 

att distrahera sig på annat sätt. Många barn går till sina rum när våldet börjar. När barnen är 

på sina rum kan de höra våldet men de slipper att bevittna det med ögonen (Överlien, 2012). 

Vissa av barn brukar lägga sig golvet eller sängen och somna, andra gömmer sig eller börjar 

spela musik för att fokusera på annat. Barnen har svårt att bara koppla bort våldet, det 

befinner sig alltid i deras tankar och de lyssnar ständigt efter ljud men de försöker så gott det 

går att förneka det som händer (O’Brien m.fl., 2013). Detta är ett sätt för barnen för att 

blockera bort våldet. Men syftet är också att skydda sig själv, minska på ångest, rädsla och 

oro. Att tillkalla hjälp utifrån är en strategi som en del barn använde sig utav för att våldet ska 

upphöra (Överlien, 2012). 

En studie sammanställde hur barnen gick tillväga när våldet utspelade sig, på följande sätt: 

(De flesta svarade flera beteende, vilket gör att svaren blir mer än 100 %) 

50 % av barnen valde att lämna rummet där våldet skedde. 

32,4 % av barnen valde att stanna i rummet och bevittna våldet. 

11,8 % uppgav att de lämnade rummet men valde att titta eller lyssna från ett annat rum. 

29,4 % uppgav att de ingrep i våldet på något sätt, antingen genom att avbryta samtalet de 

hade, distrahera mammans sambo eller fysiskt gå emellan mamman och pappan. 

14,7 % av barnen sa att de försökte stoppa våldet utan att bli direkt inblandade, till exempel 

genom att ringa polisen eller få en annan familjemedlem att hjälpa till. 

17,6 % uppgav att de sökte stöd hos en familjemedlem eller en vän när våldet ägde rum. 

8,8 % sa att det grät eller uttryckte andra känslor under våldet (O’Brien, m.fl., 2013). 

Ett flertal vuxna människor som bevittnat våld som barn menar att de redan som liten tog på 

sig ansvaret över att våldet förekom i hemmet. En kvinna som bevittnat våld under sin 

barndom kände i tidiga tonåren att om hon bara såg till att det var rent och fint hemma så 

skulle våldet sluta. Kvinnan medger att hon egentligen visst att hon inte var orsaken till våldet 

men hennes sätt att överleva var att försöka ha kontroll på våldet. Hon försökte styra upp 

vardagen och se till att hemmet såg fint ut i hopp om att styvfadern inte skulle ha någon 

anledning till att bli arg (O’Brien, m.fl., 2013). 

Strategier som att börja använda alkohol och droger är vanligt förekommande hos ungdomar 

som bevittnat våld. Barnen som nu är vuxna, menar att de blev mer upproriska, börja smyga 

ut på nätterna och inte komma hem förrän tidigt på morgonen. De började skolka från skolan, 



 24 

började röka tidigt och fick en tidig alkoholdebut. Anledningen till användningen av alkohol 

var även det att blockera våldet och det som föregick i hemmet. Andra strategier som 

användes av barnen var att de försökte stoppa våldet genom att fysiskt gå emellan deras 

föräldrar (O’Brien m.fl., 2013). 

Ett flertal vuxna kvinnor som levde med att bevittna våld, under sin barndom menade att 

våldet eskalerade med tiden. Allteftersom de blev äldre och våldet utövades oftare och mer 

brutalt försökte de fysiskt gå emellan våldet. Men det lärde sig att det inte gjorde saken bättre 

(O’Brien m.fl., 2013). Äldre barn har större benägenhet att ingripa direkt i våldet, både pojkar 

och flickor till exempel genom att ringa polisen eller fysiskt gå mellan (Gewirtz & Medhanie, 

2008). När barnen inte kunde göra något åt våldet byttes deras överlevnadsstrategier ut. 

Istället för att gömma sig på sitt rum, valde de att fly från hemmet. Alla uppgav att de hade en 

säker plats att vara på som de gick till och spenderade några timmar, innan de gick tillbaka 

hem igen. På denna trygga plats, kunde de samla krafter och bearbeta det som hänt (O’Brien 

m.fl., 2013). 

5.3.3 Strategier efter våldet 

När våldet mellan föräldrarna var över fortsätter barnet att utöva olika strategier för att 

hantera de jobbiga händelserna. De strategier som barnen använder efter våldet var de att 

tröstar, stöttar och även att tänka på hämnd. Barnen tröstade, stöttade och hjälpte till att 

plåstra om sin mamma efter våldet. Ett flertal barn menar att rollen som tröstare är något som 

är bra och gör att de känner sig till nytta när de hjälper sin mamma. Ett annat sätt att hantera 

våldet var att barnen tänkte ut hur de ska hämnas på pappan som hade hotat och skadat deras 

mamma (Överlien, 2012). 

Allt eftersom barnvittnena blev äldre kände de att de behövde ta kontrollen över sina liv. De 

kände att de behövde skapa ett nytt jag - en person som var modig och stark, detta gällde de 

barn vars mamma inte längre var tillsammans med pappa/styvpappan. De kvinnor vars mödrar 

fortfarande ingick i det destruktiva förhållandet, kände att deras roll i vuxen ålder var att se till 

att mamman skulle lämna hennes man. De allra flesta barnen använde sig av att skapa sig en 

trygg tillflyktsort. Barnen hävdade att denna strategi tillät dem att: 

 Utveckla en personlighet som inte var som dennes föräldrars. 

 Utveckla mer effektiva sätt att hantera olika situationer på än vad deras föräldrar 

gjorde. 

 Gå vidare från de traumatiska barndomsupplevelserna och skapa ett framgångsrikt och 

givande vuxenliv fri från alla typer av våld och övergrepp (O’Brien m.fl., 2013). 

 Vuxna kvinnor som bevittnat våld som barn menar att deras barndom, påverkat dem genom 

att i vuxen ålder bli mer målinriktade. Det största målet de hade var att deras barn inte skulle 

behöva uppleva våld som de själva gjort under sin barndom. Kvinnorna berättade att de 

ogillade konflikter och att om de skulle träffa en partner som hade dåligt humör så skulle de 

lämna honom. Något som var viktigt för dessa kvinnor var att sträva efter ett meningsfullt och 

givande liv (O’Brien m.fl., 2013). 
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Ålder har en viss betydelse för hur barnen handlar vid våld. Äldre barn har fler strategier att 

tillgå får att stoppa våldet och ingriper oftare i bråken än yngre barn. Yngre barn försöker 

oftast stänga ute ljud och distrahera sig med exempelvis TV, lek eller dator. Äldre barn förstår 

också bättre vad som händer och har möjligheter att lämna hemmet (Överlien, 2012). Barn 

över tio år är mer benägna att oroa sig över förälderns välmående än yngre barn. Det finnas 

ingen skillnad mellan vare sig kön eller ålder angående hur delaktig barnen var i själva 

våldutövandet (Broberg, m.fl., 2011). 
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6. Analys 
I denna del kommer vi att analysera studiens resultat utifrån våra forskningsfrågor som vår 

studie syftar att besvara vi kommer även att diskuterar kopplingen mellan detta ämne och 

socialt arbete.  

6.1. Innebörden av att bevittna våld 

Den första forskningsfrågan vi hade i denna studie var att ta reda på vad barn som bevittna 

våld egentligen utsätts för. Den främsta och kanske mest viktiga påverkan barn utsätts för är 

att anknytningen till föräldrarna rubbas. En rubbad anknytning till föräldrarna kan innebära att 

barnet aldrig blir bekräftat eller känner sig älskad (Broberg, m.fl., 2009). Vi tror att människor 

som inte får kärlek eller bekräftelse som barn har en större risk att utveckla problem senare i 

livet. Detta finner vi stöd i anknytningsteorin och barn som utvecklar en desorienterad 

anknytning löper större risker att utveckla problem senare i livet (Broberg, m.fl., 2009). 

Barn med desorienterad anknytning återfinns ofta bland barn som upplevt misshandel 

(Broberg, m.fl., 2009). Detta tror vi kan handla om att personer som inte finner trygghet eller 

bekräftelse istället kommer att söka sig bekräftelse någon annanstans. Detta skulle kunna 

innebär att barnen söker sig till kriminalitet, alkohol, droger, sex eller missbrukar andra objekt 

eller händelser. På samma sätt som det lilla barnet inte finner tröst i en trygg bas hos föräldern 

utan stannar i den utforskade stadiet i förvissning om att någon tröst inte går att få så kommer 

den vuxne att finna ett substitut till trygghet i andra aktiviteter eller missbruk. 

Resultatet i denna studie visade att barn i nionde klass som bevittnat våld i hemmet var mer 

sexuellt aktiv än dennes klasskamrater (Lepistö m.fl., 2011). Vilket skulle kunna stärka våra 

tankar kring att barn utan trygg anknytning lättare kan utveckla olika tycker av missbruk. Vi 

tänker att barn utan en trygg anknytning inte har lärt sig att använda sunda copingstrategier. 

Detta skulle med andra ord innebära att barnet använder sig av destruktiva strategier för att 

hantera jobbiga situationer. Denna destruktiva strategi, även kallad undvikande strategin, 

skulle då resultera i att barnet flyr från verkligheten för att ha en möjlighet att orka med sin 

vardag. Att fly från verkligheten innebär, enligt copingstrategin, att en individ kan börja 

missbruka olika objekt eller händelser, såsom till exempel sexmissbruk (Brattberg, 2008). Vi 

tror att vissa ungdomar som bevittnat våld i hemmet finner sex som ett sätt att bli bekräftade 

och att detta beteende skulle då kunna resultera i ett utvecklat sexmissbruk. 

Att bevittna våld i hemmet innebär att hemmiljön inte är den bästa. Barnen associera deras 

hem med stress, en känsla av oförutsägbar och att stämningen i hemmet är spänt. Barnen 

berättade att det alltid behövde gå på tårna för att undvika våld och att de var spända på grund 

av rädsla för våldet (O’Brien m.fl., 2013). Denna rädsla tillsammans med den bristande 

trygghet som barnen utvecklar till följd av en rubbad anknytning (Broberg, m.fl., 2009) tror vi 

påverkar barnen på en rad olika sätt. Många av de fysiska och psykiska konsekvenser som 

utvecklas av att bevittna våld, tror vi grundar sig i denna rädsla och otrygghet. Som tidigare 

nämnts så är desorganiserad anknytning en stor riskfaktor för att utveckla psykiska sjukdomar 

(Hindberg, 2006). Att alltid vara spänd kan vara anledningen till att många barnvittnen har 



 27 

huvudvärk, de vill säga spänningshuvudvärk. Samtidigt som känslor av rädsla och oro ofta 

resulterar i magont, vilket även det var vanliga symtom hos barnvittnen. 

Resultatet i denna studie visade att barnens uppväxt präglas av känslor som maktlöshet 

(O’Brien m.fl., 2013). Att känna sig maktlösa kan vi tänka oss yttrar sig genom att barn inte 

känner att de räcker till, att exempelvis känna att föräldern sätter sina egna behov före barnets, 

vilket barnet kan uppleva att både den aggressive fadern och den rädda modern gör. Barnet 

kan då känna att det är omöjligt att få sitt trygghetsbehov tillgodosett av sina föräldrar. 

Oavsett hur de försöker att hindra våldet, stoppa våldet eller lösa våldet så är det inget som 

hjälper. Barnet kan varken uppnå trygghet, tröst eller få våldet att sluta och därigenom uppnå 

en trygg tillvaro. Till detta resonemang finner vi stöd i anknytningsteorin (Broberg, m.fl., 

2009). Senare i livet tror vi att denna maktlöshet skulle kunna visa sig genom att de, nu 

vuxna, barnen inte känner att det kan påverka sin situation. Här tänker vi till exempel på de 

kvinnor som, vuxit upp med att bevittna våld, själva blir våldsoffer i parrelationer (Mandal & 

Hindin, 2013). Vi tänker att denna känsla av maktlöshet innebär att de tror att de inte kan 

påverka eller lösa situationen vilket resulterar i att hon blir kvar i det destruktiva förhållandet. 

Något som visade sig i resultatet var även de känslor som barnen hade till sina föräldrar. Vi 

fann det förvånande att barnen var mer arg och besvikna på sin mamma än vad de var på sin 

pappa. Barnen menade att det var deras mammas uppgift att skydda dem, men att hon inte 

hade lyckats med detta. Kanske kände barnen så för att deras högsta önskan var att deras 

mamma och dem själv tillsammans skulle fly undan våldet och därefter leva lyckligt. Dessa 

barn känner att deras trygga bas inte ger den trygghet som barnet upplevt vid tidigare otrygga 

tillfällen. Den förvirring detta ger hos det lilla barnet kan visa sig i anknytningsproblematik 

(Broberg, m.fl., 2009). Kanske kan ilskan på mamma grunda sig i att hon tillät honom skada 

henne samtidigt som hon visste att hon påverkades negativt av detta. Eller så kände barnen 

bara ilska över att deras mamma inte brydde sig något om sitt egna välmående eller liv. 

6.2 Konsekvenser av att bevittna våld 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att barn som bevittnat våld i nära relationer påverkas 

negativt fysiskt, psykiskt, socialt men även att familjerelationerna påverkas negativt. I 

jämförelse med barn som inte bevittnat våld är risken att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa 

större för de som bevittnar våld i nära relationer. Detta är sammanfallande i samtliga av 

studiens artiklar som tar upp ämnet, dock måste vi ha i åtanke att studien samtidigt visar att 

alla barn inte visar upp samtliga tecken på psykisk och fysisk belastning i form att symtom.  

Vi upplever att fysisk och psykisk ohälsa hör samman, när barn befinner sig i en miljö som är 

oförutsägbar och otrygg leder detta till oro och ångest. Detta kan i sin tur orsak bland annat 

magsmärtor och huvudvärk. Oron över att en våldepisod ska starta eller eskalera påverkar 

barnens sömn och rädsla för att somna, samtidigt som mardrömmar också ger oro för att 

somna. Oron består bland annat av rädsla för att våldet ska bryta ut och att våldet ska orsaka 

allvarlig skada eller att modern dör. 82 % av barnen känner ansvar och skuld över det våld 

som sker i deras hem (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). Att detta får konsekvenser för barnet i 

form av avsaknad av trygghet, välbefinnande och låg självkänsla ser vi som en naturlig följd 



 28 

av att bevittna våld. Anknytningen kan inte utvecklas till trygg när ingen av föräldrarna är 

kapabla att erbjuda trygghet (Broberg, m.fl., 2009). 

En artikel som användes i denna studie visade att barn som bevittnar våld i hemmet kan 

drabbas av en över- eller underkonsumtion av mat (Lamers-Winkelman, m.fl., 2012).  Vi tror 

att de fysiska åkommor som barnen visar upp i många fall tyder på psykisk påverkan av 

våldet och blir med ett vidare synsätt ett psykosomatiskt problem som exempelvis under- eller 

över konsumtion av mat. Är barnet orolig över hemsituationen så är det inte allt för långsökt 

att påstå att barnet får en försämrad aptit eller överkonsumtion för att finna tröst i maten. 

Barnet gör det den kan för att bemästra situationen. Att finna tröst i att äta mat anser vi vara 

en riskfaktor till att utveckla ett matmissbruk. Vilket även går att härleda till den passiva 

undvikandestrategin som innebär att en individ flyr ifrån jobbiga händelser genom olika 

former av missbruk (Brattberg, 2008). 

Resultatet i denna studie visade även att det var vanligt att barnen redan i tidig ålder antingen 

uppvisade utåtagerande beteende eller inåtvända beteenden (Graham-Bermann, m.fl. 2009). . 

Desorienterad anknytning ger ofta problem i både utagerande och inåtagerade beteende som 

aggressivitet, bristande hänsyn, överdriven rädsla och ångest, isolering och depressioner 

(Broberg, m.fl., 2009). Studien visade även på ett långsiktigt resultat som visade att barn som 

vuxit upp med att bevittna våld i hemmet hade ett komplicerat förhållande till sina föräldrar i 

vuxen ålder (Band-Winterstein, 2014). Vilket vi inte finner särskild märkligt då dessa vuxna 

barn inte har fått det stöd eller den trygghet som de varit berättigade till. Anknytningsteorin 

menar att vi som små barn lär oss inre arbetsmodeller hur vi ska agera för att kunna förutsäga 

vad våra handlingar får för konsekvenser, detta för att uppnå trygghet i relationer till andra 

människor. Dessa arbetsmodeller har vi i viss mån med oss ut i vuxenlivet men vår relation 

till föräldrarna påverkas också av våra minnen, vår förmåga att reflektera och senare 

erfarenheter (Broberg, m.fl., 2009). 

Artiklarna som använts i denna studie visade att familjerelationerna förändrades i familjen när 

det utövas våld. Hur familjerelationerna och familjerollerna förändras i familjen beror på 

många aspekter. Även här påverkar utseendet på våldet, frekvens av våldet och intensitet i 

våldet (Lepistö m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 2011; Broberg m.fl., 2011). Vi tänker att i 

familjer där våldet har blivit en del av vardagen och där våldet har pågått under en länge tid, 

har rollerna etablerats. Detta tror vi innebär att barnet inte vet några andra roller än de som 

familjemedlemmarna innehar. I och med detta så normaliseras våldet inom familjen och 

därefter även av barnen (SKR, 2014). Vi tror att det kan bli jobbigare för barn som lever i en 

familj där våldet började användas när barnen är lite äldre i form av den förvirring som sker 

när de inlärda rollerna inte längre existerar. Vi tänker att om ett barn plötsligt ser sin pappa slå 

deras mamma kan resultera i att barnets värld rasar samman. De roller som funnit inom 

familjen förändras och pappan som kanske setts som den snälla och trygga personen får en 

annan roll som den som slår och orsakar otrygghet. Även om barnet har fått en trygg 

anknytning så kan anknytningen och arbetsmodellerna förändras men med tiden så blir de 

stabilare och det krävs mer för att förändra dessa (Broberg, m.fl., 2009). Detta ger hopp för de 
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barn som utsätts för att bevittna i högre åldrar men det visar också på vikten av tidig insats vid 

otrygg anknytning. 

Resultatet visade att barnen kan ta avstånd från båda sina föräldrar. Pappan på grund av vad 

han utsätter mamman och barnet för men barnet tar även avstånd från mamman då hon inte 

kunnat beskydda barnet från att utsättas men också för att hon tillåter våldet ske 

(Socialstyrelsen, 2011). Detta kopplar vi till anknytningsteorin (Broberg, m.fl., 2009). Vi tror 

att barnen känner sig utan stöd och åsidosatta. Vi kan förstå att den miljö som mamman lever 

i missgynnar hennes förmåga att tillgodogöra barnens behov. Mammans förmåga att ge 

barnen omsorg minskas när hon försöker förhindra att mannen blir aggressiv. 

6.3 Copingsstrategiers betydelse 

Resultatet i denna studie visade att barn som upplever våld i hemmet utvecklar olika 

handlingsstrategier för att klara av deras vardag som är fylld med ilska och våld. En artikel 

som användes i denna studie visade att de strategier barnen tillämpade varierade beroende på 

ålder och vilken våldsform som utspelades. Ett vanligt förekommande hos barnen var att de 

drog sig undan för att inte behöva se våldet. Anledningen till att barnen gick till sina rum var, 

enligt Överlien, dels för att inte behöva höra våldet och dels för att kunna tänka på något 

annat än det våldövergrepp som pågick (Överlien, 2012). Att barnen valde att dra sig undan 

våldet går att koppla till den passiva copingstrategin, undvikandestrategin. Att de valde att 

undvika våldet innebär, som tidigare nämnts, att barnen försöker förtränga och förneka våldet 

(Brattberg, 2008).  

 

Enligt copingteorin är undvikandestrategin är en strategi som fungerar bättre på kortare sikt 

och att den ofta används vid okontrollerbara situationer (Brattberg, 2008). Vi tror därefter att 

yngre barn inte tänker på hur de ska skydda sig själv på ett långsiktigt sätt utan endast tänker 

på hur de ska skydda sig just nu. Barn är ett prakt exempel på att leva i nuet vilket vi även tror 

är anledningen till att just yngre barn använder sig av undvikandestrategin.  

 

En artikel som redovisades i resultatet visade även att många barn kände skuld över att våldet 

ägde rum (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). Vi tror att barnen kände att våldet var deras fel 

och därför var skyldiga att försöka stoppa det. Vi kunde även utläsa en koppling mellan att 

barnen fysiskt ingrep i våldet och barnets stigande ålder. Detta eftersom åldrandet gör barnen 

mer benägna att inser allvaret i våldet, men även att barnen kan tänkas få större insikt om 

moraliska ställningstaganden. I och med att barnen blir äldre har de också en annan möjlighet 

att mäta sig med pappans styrka, vilket vi tror kan ha betydelse. Att barnen hanterar denna 

livssituation genom att ingripa på grund av skuld går att koppla till den känslofokuserade 

copingstrategi. Detta skulle således innebära att barnen i detta läge har fått insikt i vad som 

försiggår och därefter försöker att acceptera det som händer (Brattberg, 2008).  

 

Något i resultatet som förvånade var att så många som 32 % av barnen valde att stanna kvar 

och bevittna våldet när det utfördes (O’Brien, m.fl., 2013). Detta fenomen kopplar vi till att 

barnen använder den aktiva problemfokuserad copingstrategin. Denna strategi används då en 

individ vet att det finns en lösning på problemet (Brattberg, 2008). Vi tror att barnen aktivt 
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valde att stanna i hopp om att våldsutövaren inte skulle vara lika våldsam mot deras mamma 

om stannade och bevittnade, vilket därefter skulle resultera i att problemet upphörde. Det var 

även förvånansvärt många barn (30 %) som valde att själva ingripa fysiskt under våldet 

(O’Brien m.fl., 2013). Att barnen fysiskt valde att gå emellan när våldet utövades går att 

koppla till att barnen använder den aktiva problemfokuserade copingstrategi för att kunna lösa 

problemet (Brattberg, 2008). 

 

En annan artikel som användes i denna studie visade att barn som bevittnar våld i hemmet 

ofta får svårigheter i skolan (O’Brien m.fl., 2013). För att klara av vardagen i hemmet och 

med hänsyn till den allt försämrade prestationen i skolan valde många äldre barn att förtära 

dricka alkohol eller att börja använda droger. Barnen uppger att den valde att bruka alkohol 

eller droger för av samma anledning som de flera år tidigare hade valt att gömma sig på sitt 

rum. Det var helt enkelt för att blockera bort våldet och det som föregick i hemmet. I och med 

att de drack, kunde barnen för en liten stund glömma sin jobbiga tillvaro och vara fri (O’Brien 

m.fl., 2013). Att se alkohol som en befrielse och en chans till att glömma sin tillvaro, känner 

vi kan vara en stor risk för att utveckla alkoholism. Detta går även att koppla till copingteorin 

som menar att en passiv copingstrategi kan innebära att personer väljer att fly från händelsen 

genom till exempel alkohol eller droger (Brattberg, 2008).  

 

Att skolka från skolan har vi svårt att koppla till något positivt. Vi tror att barn som helt enkelt 

struntar i grundskolan och gymnasiet kan få det svårare att klara av livet. Att inte ha 

fullständiga betyg gör det svårt att studera vidare på högskola eller universitet. Utan 

utbildning är risken stor att möjligheter till arbete minskar. Att inte ha något arbete i dagens 

samhälle, innebär kontakt och hjälp från bland annat socialtjänsten. De barn som vuxit upp 

under våldsamma förhållanden kan således medföra ännu mer utsatthet i samhället.  

 

6.4 Socialt arbetes betydelse 

Det pratas mycket om att barnen är vår framtid och därför bör aktas och vårdas på det bästa 

möjliga sättet. Vi anser att barnvittnen inte behandlas och vårdas som de förtjänar. Barn ska 

inte behöva växa upp i ett hem som kantas av våld. Barn ska inte behöva växa upp som 

våldsoffer. Barn ska inte behöva växa upp under psykisk och fysisk misshandel. Barn ska inte 

behöva växa upp utan kärlek, bekräftelse och trygghet från sina föräldrar och barn ska absolut 

inte behöva växa upp och känna att samhället sviker dem (Broberg, m.fl., 2009; Rädda 

Barnen, 2012). Det är av dessa anledningar som denna studie är så viktig. Vi vill belysa 

samhället men kanske främst de yrkespersoner som kommer i kontakt med barn vad det 

innebär att växa upp i ett hem där våld förekommer. Vi tror att om det skulle infinnas kunskap 

om vilka konsekvenser och beteenden som utvecklas som hos de barn som bevittnar våld, så 

skulle problemet kunna uppmärksammas i ett tidigare skede. Hjälpinsatser skulle 

förhoppningsvis tillkallas och barnet skulle redan i en tidig ålder få hjälp att bearbeta de 

traumatiska upplevelser som de bevittnat. 

 

Detta är ett så stort problem i dagens samhälle och vi anser att detta ämne ska belysas mer i 

socionomutbildning. I och med socialtjänstlagens grundprincip om alla människors lika värde, 

så känner vi att det vore logiskt att börja i den änden. Här tänker vi dels på de 
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socialsekreterare som kommer i kontakt med familjer på ett eller annat sätt. Vi tror att om 

socialsekreterarna skulle besitta mer kunskap om vad de borde observera när de kommer i 

kontakt med barn, skulle kunna öka möjligheten till att barn som bevittnar våld i hemmet 

upptäcks. 

 

På något sätt tycker vi att denna studie skulle vara särskilt bra för de kuratorer som arbetar på 

skolor. Då barn ofta spenderar en större del av sin vakna tid i skolan så hoppas vi att lärare 

men främst kuratorer skulle ha en möjlighet att uppmärksamma de barn som bevittnar våld i 

hemmet. Detta genom de fysiska, psykiska och sociala problem som de kan utveckla i och 

med att de utsätts för att bevittna våld. Vi kan tänka oss att beteendestörningar såsom 

aggressions problem eller depression kan vara någorlunda lätta att observera för till exempel 

en lärare som därefter skulle kunna komma i kontakt med skolan kurator. Resultatet visade 

även att barnvittnen kan få försämrade studieresultat eller att de till och med börjar skolka 

från skolan. Vi kan känna att om barn skolkar eller om deras betyg rasar tydligt visar på att 

något inte står rätt till (O’Brien m.fl., 2013). Detta kan vi tänka vara ett annat beteende som 

lärare och kuratorer lätt kan observera och därefter börja prata med och hjälpa barnet i ett 

tidigare skede. 

 

Slutsatserna i denna studie är att ett flertal barn som bevittnat våld i hemmet känner sig svikna 

av samhället. Barnen uppfattar att omgivningen har vetskap om vad som händer bakom 

stängda dörrar men ändå väljer att inte ingripa och hjälpa till. Vi beskrev i denna studiens 

problemformulering att inte alla kommuner i Sverige hjälper barn som bevittnar våld i 

hemmet. Vi tycker att det är oacceptabelt att inte alla barn får samma hjälp och att 

kommunerna själva kan välja att inte prioritera att hjälpa dessa barn och deras familjer. Det 

som vi känner är mest förödande är att barnen känner att samhället inte bryr sig om den. De 

känner att de inte är tillräckligt värdefulla för att bli hjälpta vilket kan påverkas deras redan 

dåliga psykiska hälsa ännu mer. Vi behöver också se dessa barn som oerhört modiga och 

handlingskraftiga, detta har vi sett inte minst när vi sett de handlingsstrategier som dessa barn 

använder sig av. Vi, som blivande socionomer, anser att det är av största vikt att dessa barn 

blir hjälpta på bästa sätt. Vi måste prioritera insatser för att förebygga lidande för dem idag 

och för framtiden. Vi tycker att alla barn ska ha rätt till samma hjälp oavsett i vilken kommun 

de bor i. Detta är av vikt inte bara för barnen utan även för samhället i stort. Vi måste 

förebygga att våldet förs vidare till nästa generation och ut i samhället 
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7. Diskussion 
Resultatet i denna studie visade att yngre barn flyr undan våldet genom att till exempel gå ditt 

sitt rum när våldet börjar (O’Brien m.fl., 2013; Överlien, 2012). Att barnen har möjlighet att 

fly undan våldet tror vi kan vara en avgörande faktor till att yngre barnen orkar med deras 

våldsamma vardag. Vi tänker att barnen kan få en känsla av trygghet i sina rum och att de 

därefter kan blockera bort våldet som sker. Att ha en plats som tillför trygghet tänker vi är 

något som är väldigt viktigt och kanske speciellt för barn som upplever trauma i hemmet. Att 

barnen såg sina sovrum som en trygg plats kan ha medfört att barnens oro minskade men även 

att ångesten och rädslan minskade när de befann sig i sina rum. Denna trygga plats innebar 

även att barnen skydda sig själv för att inte utsättas för fysiskt våld (O’Brien m.fl., 2013; 

Överlien, 2012).  

Resultatet visade dock att när barnen blev äldre så valde allt fler att stanna kvar i rummet där 

våldet utövade (O’Brien m.fl., 2013). Ordspråket som nämndes i inledning av denna uppsats 

att våld föder våld, tror vi kan stämmer speciellt för de barn som stanna och tittar på när 

våldet utövas. Detta tror vi eftersom dessa barn blir mer involverad i våldet men även för att 

barnen kunde se och därefter även lära sig hur man slås. I jämförelse med de barn som valde 

att se på, tror vi att de barn som lämnade rummet inte blir lika påverkad av våldet som de barn 

som såg på. Däremot kan de barn som såg på när deras pappa slog deras mamma, kanske 

uppleva ett större hat mot våld än de som inte såg. De barn som stannade kan ha sett skadan 

som våldet orsakade mer i detalj och därefter förstå dess konsekvenser på att annat sätt. Detta 

skulle i sin tur kunna resultera i att de barn som stannade inte börjar använda våld utan tar ett 

större avstånd till det än de barn som inte såg på. 

Resultatet visade att vissa barn hade som strategi att vara närvarande när våldet utspelades 

eftersom förövaren inte var våldsam om barnen var i närheten (O’Brien, m.fl., 2013). Detta 

skulle dock kunna resultera i att barnen alltid försöker vara i närheten av sin mamma för att 

minska antalet tillfällen för misshandel. Barnen skulle därför välja att vara hemma istället för 

att vara ute och leka med kompisar eller att vara i skolan. Vi tänker att detta kan påverka de 

dåliga kompisrelationerna som ett flertal barnvittnen uppgav att de hade och barnens betyg 

(Cater, 2009; O’Brien m.fl., 2013). Att alltid försöka vara närvarande kan även kopplas till 

den ständiga trötthet som många barnvittnen upplevde (Lamers-Winkelman, m.fl., 2012).  

Barnen kanske valde att ligga vaken och vara beredd på att ingripa om det skulle bli våldsamt 

i hemmet. Denna trötthet går därefter att koppla till de sämre studieresultat som framkom att 

barnvittnen hade (Cater, 2009). Att ligga vaken på nätterna och inte sova, tänker vi säger sig 

självt att skolan på lidande. Koncentrationen försämras och orken att engagera sig under 

lektionstid finns helt enkelt inte. Att alltid behöva vara på sin vakt i hemmet och vara beredd 

på att infinna sig där våldet utspelas för att våldet ska upphöra tar även tid och kraft från att 

göra sina hemläxor.  

 

Att redan som liten hamna efter i skolan kan orsaka livslånga konsekvenser. De barn som 

bevittnar våld och därefter inte har kraft att konsentera sig i skolan, kan resultera i att barnen 

inte lär sig grunderna som undervisas. Barnen kanske aldrig lär sig att läsa, skriva eller räkna 

eftersom de redan i en tidig ålder tappar koncentrationen i skolan.  Om de inte lär sig läsa, 
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skriva och räkna som liten, kan vi tänka oss att det blir allt mer pinsamt och svårt att lära sig 

när barnet blir äldre. Detta skulle kunna innebära att barnet blir extremt utsatt i dagens 

samhälle. Barnet skulle ha väldigt svårt att skaffa jobb och därefter få en inkomst vilket, enligt 

oss, är väldigt viktigt i dagens Sverige.  

 

Vidare visade resultatet även att äldre barn oroade sig mer för sin mammas välmående och 

hälsa än yngre barn (Broberg, m.fl., 2011). De äldre barnen som valde att ingripa kanske 

gjorde det för att skydda sin mammas hälsa och mående. Många barn såg det som sin 

skyldighet att skydda sin mamma till varje pris. Vilket bland annat innebar att ingripa under 

våldet men även att vara den som plåstrade om sin mamma efter en misshandel. Vi tänker att 

ett barn som alltid sätter sin mammas behov och känslor före sin egna, lättare kan börja 

använda självskadebeteende eller andra destruktiva beteende. Att aldrig kunna få ge utlopp för 

sina känslor utan endast ta hänsyn till någon annans, blockerar barnets kontakt till sina känslor 

vilket gör det svårt att senare i livet kontrollera känslorna. Att inte kunna kontrollera sina 

känslor och inte ha någon vetskap om varför man reagerar som man gör i vissa situationer, 

kan skapa problem. Kanske är det av just denna anledning som många barnvittnen utvecklad 

beteendeproblem såsom aggressioner eller depressioner men också hamnar i egna destruktiva 

relationer i vuxen ålder (Graham-Bermann, m.fl, 2009; DeBoard-Lucas & Grych, 2011; 

Mandal & Hindin, 2013 ). 

Symtomen av att bevittna våld kan utvecklas från att vara kortvariga till att bli långvariga 

symtom. Det kan gå från att vara symtom på psykisk och fysisk belastning till att utveckla 

fysiska eller psykiska sjukdomar. Det är därför viktigt att uppmärksammar dessa barn och de 

problem som de kan besitta. Genom att ge barnen den hjälp de är berättiga till så kommer 

insatserna att minska barnens framtida problem. Att få möjlighet att bearbeta sina upplevelser 

tror vi är extremt viktigt både för barnet men även för den vuxne som inte hade den 

möjligheten i sin barndom. Barnen har i många fall inte lärt sig något annat sätt att lösa 

konflikter än med våld, dessa barn behöver därför lära sig hur man gör på annat sätt än med 

våld och ilska.Detta är viktigt både för att minska barnets och sedermera den vuxnes lidande, 

hälsoproblem och beteendeproblem som kan yttra sig genom svårigheter att bemästra 

konflikter och aggression. Men de är också viktigt att barnen få hjälp utifrån ett allmänt 

samhälls- och samhällsekonomiskt perspektiv. I och med de resultat som vi sett så föreligger 

risken av att våldet fortsätter i nästa generation, vilket blir ett livslångt lidande. 
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Bilaga 1. 

Tabell 1 

 

 

Meningsbärande enhet Kategori Tema 

Huvudvärk Fysisk påverkan Påverkan 

Oro Psykisk påverkan Påverkan 

Självmordstankar Psykisk påverkan Påverkan 

Problem i kamratrelationer Social påverkan Påverkan 

Trösta Efter våldet Handlingsstrategi 
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Bilaga 2 
 

Tabellerna visar peer reviewed granskade artiklar publiserade 2008-2014 

 

Tabell A Sökstrategi PsycInfo 

Sökord Antal träffar 

Witness family violence 168 

Child* 134548 

 

Tabell B Kombinerade sökstrategi Psykinfo 

Sökord och kombinationer Antal träffar 

“Witness family violence” and “Child*” 84 

 

Tabell C Sökstrategi SocINDEX 

Sökord Antal träffar 

Witness family violence 61 

Child* 37187 

Intimate partner violence 1550 

 

Tabell D Kombinerade sökningar SocINDEX 

Sökord och kombinationer Antal träffar 

“witness family violence” and “child*” 37 

“witness family violence” and “child*” and “intimate partner violence” 13 

Child” and ““intimate partner violence” 

 

487 

 

Tabell E Sökstrategi DIVA 

Sökord Antal träffar 

Barn* 5395 

Våld 255 

Våld i nära relationer 23 
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Tabell F Kombinerade sökningar DIVA 

Sökord och kombinationer Antal träffar 

“Barn*” och “våld” 81 

“Barn*” och “våld i nära relationer” 11 
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Bilaga 3: Kvalitetsbedömning av artiklar 

 

Författa

re 

År, land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kommentarer 

Almqvist, 

K & 

Broberg, 

A.,  

2009, 

Sverige 

Att ta reda på 

hur barn och 

kvinnor som 

vistas på 

kvinnojourer 

efter att levt med 

våld i hemmet, 

har påverkats 

deras 

livssituation. 

Intervjuer och 

självskattnings-

formulär 

Både 

mammor och 

barn som 

vistas på 

kvinnojourer 

i Göteborg. 

PTSD-symtom var 

väldigt vanliga hos 

barnen 

Endast kvinnor och 

barn i Göteborg 

Band-

Winterstein

, T.,  

2014, Israel 

Syftet med 

denna artikel är 

att undersöka de 

upplevda 

erfarenheterna 

hos vuxna barn 

som bevittnat 

våld som liten. 

Denna studie 

genomförde 

semistrukturera

de kvalitativa 

intervjuer.  

Sedan användes 

en 

innehållsanalys 

som gav fyra 

teman. 

25 stycken 

vuxna i 

åldrarna 30-

55 som 

bevittnat våld 

under sin 

barndom. 

De flesta försökte 

bygga en bro över 

sina dubbla liv, det 

normala 

vuxenlivet och 

barndomens 

våldfyllda liv. 

Föräldrarnas 

åldrande medförde 

behov av våld, 

detta förstärker 

känslor av 

emotionell 

ambivalens bland 

de vuxna barnen. 

 De vuxna barnen 

ville bryta 

våldcirkeln men 

också se en 

mening i att de 

hade utsatts för 

våldet. 

Ett relativt litet 

urval.  

Breiding, 

M. J., & 

Ziembroski

, J.S.,  

2011, USA  

Att undersöka 

om det finns 

någon koppling 

mellan barn med 

astma och bar 

som bevittnat 

våld i hemmet. 

Författarna 

utgick från en 

statlig 

undersökning 

som gjordes på 

barns hälsa i 

USA. Sedan 

valdes det 

slupmässigt ut 

barn som hade 

diagnosen 

astma. Som 

Barn med 

diagnosen 

astma i USA. 

Okänt hur 

många som 

deltog i 

studien. 

Det fanns en stark 

koppling mellan 

barn som bevittnat 

våld och astma. 

Det framgick inte i 

studie hur många 

som deltagit. Positivt 

att de har jämfört 10 

olika stater i USA. 
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sedan 

intervjuade.  

Broberg, 

A., 

Almqvist, 

L., Axberg, 

U., Grip, 

K., 

Almqvist, 

K., Sharifi, 

U., m.fl,.  

2011, 

Sverige 

Syftet var att 

studera 

förändringar i 

barns hälsa och 

välbefinnande 

efter stödinsatser 

för barn som 

bevittnat våld 

mot sin mamma. 

Kvantitativ, 

mödrarna fyllde 

i frågeformulär 

angående 

barnens hälsa 

och 

välbefinnande 

samt några 

formulär om 

dem själva. 

Barnen 

intervjuade med 

halvstrukturerad

e intervjuer. 

Studien 

genomfördes 

med upprepad 

mätning vid tre 

tillfällen. I 

samband med 

att stödinsatsen 

påbörjades, 

efter avslutad 

stödinsats och 

ettårsuppföljnin

g efter avslutad 

insats. 

315 barn i 

åldrarna 3- 

13 år som 

varit i 

kontakt med 

någon 

verksamhet 

som arbetar 

för 

våldsutsatta 

barn. Även 

barnens 

mödrar 

medverkade i 

studie. 

Barnen som 

bevittnat våld mot 

mamma hade i 

betydligt högre 

utsträckning än 

barn i allmänhet 

olika symtom på 

psykisk ohälsa. 

Trots att barnen 

som fick insatser 

generellt sett 

utvecklades 

positivt, hade 

många kvar stora 

svårigheter vid 

uppföljningen ett 

år senare, vilket 

visar att fortsatt 

arbete behövs för 

att utveckla 

adekvata insatser 

för denna 

målgrupp. 

De mammor som var 

mest utsatta föll ur 

studien detta kan ha 

påverkat 

studieresultatet. 

Positivt att de har 

haft uppföljning. 

Casiano, 

H., Mota, 

N., Afifi, 

T.O., Enns, 

 M.W. & 

Sareen. J.,  

2009, 

Kanada 

Syftet är att 

undersöka 

eventuella 

samband mellan 

barn som utsatts 

för våld under 

sin barndom och 

användning av 

vapen i vuxen 

ålder. 

Datan i denna 

studie var 

hämtad från en 

undersökning 

av National 

Comorbidity 

Survey 

Replication 

(NCS-R). 

Därefter 

intervjuades 

deltagarna av 

professionella 

intervjuare. 

Personer som 

deltagit i 

NCS-Rs 

undersökning

. Sammanlagt 

intervjuade 

9282 stycken 

mellan 18 år 

och uppåt. 

Svars- 

frekvensen 

var 73 %.  

Resultatet i denna 

studie visade att 

barn som bevittnat 

våld eller upplevt 

våld under sin 

barndom i större 

utsträckning 

använder pistoler 

och vapen i vuxen 

ålder. Desto fler 

typer av våld som 

barnet upplevt, 

desto större risk att 

använda vapen. 

Det var 73 % som 

svarade på 

intervjufrågorna 

vilket innebär att det 

var 27 % som inte 

svarade. Dock var 

det så många som 

medverkade i 

studien. 

Cater, Å, 

K.  

 

2009, 

Sverige. 

Utvärdering av 

trappanmodellen. 

1 år efter 

avslutad 

behandling. 

Behandlarens 

bedömning av 

barnens mående 

enligt en pre-

posttest design. 

Före 

behandlingen 

påbörjades 

36 barn Trappan-modellen 

kan ha potential att 

lindra barns besvär 

av posttraumatisk 

stress, möjligen 

gynna äldre barns 

utveckling av en 

positiv/stabil 

Ett relativt litet urval 
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genom att 

personalen 

fyllde i ett 

frågeformulär 

och efter 

avslutad 

behandling av 

forskaren. 

Kvalitativ 

intervju för att 

utvärdera 

barnens 

utveckling. 

känsla av 

sammanhang samt 

förbättra barns 

generella allmänna 

psykiska hälsa och 

livssituation. 

Caykoylu, 

A., 

Ibiloglu, 

A.O., 

Taner, Y., 

Potas, N., 

& Taner, 

E.,  

2011, 

Turkiet 

Studien 

undersöker om 

det finns någon 

koppling mellan 

barn som 

bevittnat våld 

och psykiska 

sjukdomar i 

vuxen ålder. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 
902 stycken 

kvinnor som 

fick 

psykiatrisk 

behandling 

mellan 2007-

2008 och en 

kontrollgrupp 

på 300 

stycken 

friska 

kvinnor. 

Resultatet visade 

att den största 

risken att slå sina 

barn, har du om du 

själv blivit 

misshandlad som 

barn. 

En väldigt stor studie 

med många 

deltagare. Dock 

endast kvinnor i 

samma stad som kan 

påverka resultatet.  

Choi, J., 

Jeong, B., 

Polcari, A., 

Rohan, 

 M.L, & 

Teicher, 

M.H.,  

2012, 

USA. 

Att undersöka 

om det finns 

kopplingar 

mellan hjärnas 

utveckling, 

avvikelser av 

substanser i 

hjärnan och barn 

som bevittnar 

våld under sin 

uppväxt. 

Strukturerade 

intervjuer. 
En 

interventions- 

grupp på 20 

personer 

(medelålder 

22,4 år) som 

vuxit upp 

med att 

bevittna våld 

och en 

kontrollgrupp 

med 27 

vuxna 

personer 

(medelålder 

21,9 år) som 

inte vuxit upp 

med våld. 

 

Resultatet visade 

att det fanns 

kopplingar mellan 

substanser i 

hjärnan och barn 

som bevittnat våld, 

som kunde visa sig 

genom bland annat 

inlärnings- 

problem och 

försämrad minnes- 

funktioner. 

 

Författarna hade ett 

en stor avgränsnings- 

process för vilka som 

hade möjlighet att 

medverka i studien. 

 

DeBoard- 

Lucas, R., 

& Grych, 

 J.,  

2011, USA 

Syftet med 

denna studie är 

att förstå vilka 

tankar och 

känslor barn som 

bevittnat våld i 

hemmet har. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

 

34 stycken 

barn mellan 

7-12 vars 

mödrar sökte 

hjälp på 

grund av 

våldet I 

hemmet. 

Barn som 

bevittnar våld 

känner mest sorg 

och ilska när 

våldet utövas och 

barnen får 

svårigheter med 

34 barn är för få för 

att kunna 

generalisera 

resultatet. 
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  att anpassa sig. 

DeJonghe, 

Von Eye, 

A., Bogat, 

G. A., & 

Levendosk

y, A. A.,  

2011, Stor- 

britannien  

Syftet är att 

undersöka 

samband mellan 

barn som 

bevittnar våld 

från födsel och 

beteendestörning

ar, såsom 

aggression eller 

depression. 

Empirisk studie, 

longitudinell 

studie med 

intervjuer. 

187 stycken 

små barn (94 

pojkar och 93 

flickor), 

tillsammans 

med deras 

mamma. 

Barn som bevittnat 

våld visade redan 

vid 2 och 3 år 

ålder större 

tendenser till 

utåtagerande 

beteende än barn 

som inte vuxit upp 

med våld.  

Positivt med 

uppföljning av dem 

som medverkade. 

Gewirtz, A. 

H., & 

Medhanie, 

A.,  

2008, 

USA. 

Syftet är att 

undersöka hur 

delaktiga barn 

som lever med 

våld är i själva 

våldet och om 

det finns någon 

skillnad i kön 

och ålder. 

Intervjuer i 

hemmet som 

varade mellan 5 

minuter till 1,5 

timme. Ibland 

medverkade 

barnen och 

ibland var det 

vara 

föräldrarna. 

507 familjer 

med 

sammanlagt 

1012 stycken 

barn. 

Äldre barn var mer 

benägna att vara 

direkt inblandade 

föräldrarnas bråk 

och bevittna bråk 

med vapen. 

De familjer som 

medverkade var 

endast det familjer 

som polisen visst att 

det begicks våld 

inom. Vilket kan 

påverka resultatet. 

Graham-

Bermann, 

S.A., 

Gruber, G. 

Howell, 

K.H. & 

Girz, L.,  

2009, 

Neder- 

länderna. 

Syftet är att 

undersöka social 

och emotionell 

anpassning hos 

barn som 

bevittnar våld i 

hemmet. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Klusteranalys 

för att analysera 

materialet. 

219 barn 

mellan 6 -12 

vars mamma 

varit 

våldoffer det 

senaste året. 

Pojkar uppvisar i 

mycket högre 

utsträckning fler 

utåtagerande 

symtom än vad 

flickor gjorde. 

Medan känslor, 

depression och 

andra inåtgående 

beteenden är rätt 

så lika mellan 

könen. 

Relativt få som 

medverkade i 

studien. 

Israel. E., 

& Stover, 

C., 

2009, Stor-

britannien 

Denna studie 

undersöker om 

barn som 

bevittnar våld 

som begås av 

deras biologiska 

far medför en 

högre risk för 

posttraumatiskt 

stressyndrom 

och 

beteendeproblem 

för barnen än de 

som bevittnar 

våld som utförs 

av deras 

Intervjuer med 

mödrar till barn 

som bevittnat 

våld.  

Jämförde de 

barn som hade 

bevittnat våld 

mellan far och 

mor, styvfar och 

mor våld som 

utövas av både 

far och styvfar 

på mor. 

80 mödrar 

som levt som 

våldsoffer 

svarade på 

frågor om 

PTSD och 

CBCL 

gällande 

deras barn (2-

18 år). 

Mödrarna uppgav 

att barn som 

upplevt flera 

fadersgestalter 

som utövat våld 

hade flest symtom 

på PTSD och 

CBCL.  

Svårt för en mamma 

att svara på frågor 

som gäller barnets 

känslor och 

upplevelsen. Detta 

påverkar resultat 

negativt.  
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styvfader.  

Lamers- 

Winkelman

, F., De 

Schipper, 

J.C., & 

Oosterman, 

M.,  

2012, 

Neder- 

länderna. 

Undersöka om 

barn som utsätts 

för IPV har 

högre risk för 

fysiska 

hälsoproblem. 

Kvantitativ. 

Enkäter 
Vårdnadstaga

re till 275 

barn (6-12 

år)som 

bevittnat 

våld. Det 

exakta antalet 

deltagande 

barn kunde 

inte 

dokumentera

s. 

Jämfört med en 

population så hade 

barn som bevittnat 

våld oftare 

hälsoproblem, 

främst ät- sov- och 

smärtproblem. 

Förståndshandikappa

de, svårt sjuka barn 

exkluderades och att 

det var 

vårdnadsgivarna som 

fyllde i enkäterna 

kan påverka 

resultatet. 

Lang, J. 

M., & 

Smith 

Stover, C.,  

2008, 

USA.   

Syftet är att 

undersöka hur 

barn och kvinnor 

upplever våld i 

nära relationer. 

Kvalitativ. 

Baseline 

intervjuer 

genomfördes 

och kvinnorna 

fick besvara 

enkäter. En 

 klusteranalys 

användes för att 

bland annat 

identifiera 

PTSD hos 

barnen. 

74 stycken 

kvinnor som 

hade ban 

mellan 2-17 

år som bodde 

på en 

kvinnojour.  

Symtomen hos 

barnen grundade 

sig i moderns 

ångest, 

aggressioner och 

mående. 

positivt att de blev 

intervjuade vid flera 

tillfällen. Dock 

deltog endast barn 

och kvinnor som 

lyckats fly undan 

våldet vilket kan 

påverka resultatet. 

Lepistö, S., 

Luukkaala, 

T., & 

Paavilainen

, E.,  

2011, 

Finland 

Beskriva 

upplevelser av 

olika typer av 

våld bland 

ungdomar och 

associationer 

mellan 

familjebakgrund 

och olika typer 

av våld i 

hemmet. 

Empirisk 

kvantitativ 

undersökning. 

1393 

deltagare 

nionde 

klasselever i 

en Finsk 

kommun, 

bortfall 729 

stycken. 

 

Resultaten 

understryker 

betydelsen av 

kroppslig 

bestraffning och 

bevittnar våld i 

hemmet som en 

riskfaktor för mer 

allvarliga våld i 

hemmet och 

sexuella övergrepp 

. Olika typer av 

våld i hemmet har 

en stor inverkan på 

ungdomars 

välbefinnande och 

riskbeteenden. 

321 elever var inte i 

skolan den dagen 

undersökningen 

gjordes, dessa elever 

kan vara de med 

mest problem med 

våld i hemmet. 

Levendosk

y, A.A., 

Bogat, 

A.G., & 

Martinez-

Torteya, 

Undersöka 

kopplingen 

mellan barn som 

vittnet våld i 

hemmet och 

PTSD. 

Longitudinell 

studie med 

intervjuer som 

upprepades sju 

gånger på sju 

år. 

206 gravida 

kvinnor 

deltog i 

undersökning

. Dessa 

kvinnor 

medverkade 

Ungefär hälften av 

barnen som 

bevittnat våld 

uppvisade symtom 

som tyder på 

PTSD. 

Bra uppföljning då 

det följ kvinnorna 

och barnen i sju år. 
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C.,  

2013, Stor-

britannien  

efter 

förlossningen 

tillsammans 

med sina 

barn (0-7 år). 

Luthra, R., 

Abramovit

z, R., 

Greenberg, 

R., Schoor, 

A., 

Newcorn, 

J., m.fl,.  

2009, USA 

Denna studie 

undersöker 

sambandet 

mellan bevittna 

våld i hemmet 

och 

posttraumatiskt 

stressyndrom 

(PTSD) hos 

barn. 

 

Strukturerade 

kliniska 

intervjuer samt 

linjär- och 

logisk- 

regressions- 

analyser 

genomförs. 

 

157 stycken 

hjälpsökande 

barn i 

åldrarna 8-17 

år.  

 

Resultatet visar att 

det finns en stark 

koppling mellan 

barn som bevittnar 

våld och PTSD. 

Att deltagarna själva 

hade sökt hjälp, kan 

innebära att 

resultatet blir 

missvisande. Detta 

då de barn som inte 

har några men inte 

deltar och då de barn 

som mår riktigt 

dåligt inte deltagit. 

Mandal, 

M., & 

Hindin, 

M.J.,  

2013, 

Filipinerna 

Studie 

undersöker 

samband med att 

bevittna våld och 

därefter 

efterfölja sina 

föräldrars 

beteende. 

Studien 

undersöker unga 

vuxna som 

bevittnat våld 

som liten och hur 

de nu i vuxen 

ålder använder 

aggression och 

våld mot deras 

vänner. 

Intervjuer och 

självrapporterin

g via Internet. 

Unga vuxna 

mellan 21-22 

år. 

Cirka 13 % av 

kvinnorna hade 

använt 

psykologisk 

aggression mot 

sina vänner. 

4 % av männen 

hade använt 

psykologisk 

aggression mot 

sina vänner. 

 

Att intervjuerna är 

gjorde via Internet 

kan medföra att 

viktig information 

utelämnas. 

Meltzer, 

H., Doos, 

L., 

Voostanis, 

P., Ford, 

T., & 

Goodman, 

R.,  

2009, Stor-

brittanien. 

Sambandet med 

att bevittna våld 

och psykiska 

störningar i 

barndomen. 

Empirisk 

kvantitativ 

studie med 

intervjuer. 

12354 

stycken 

tillfrågade att 

medverka i 

studien. 

Slutligen 

deltog 7977 

stycken 

vilket ger ett 

bortfall på 

4377 stycken. 

Bevittna svårt våld 

nästan tredubblade 

sannolikheten för 

uppförandestörnin

gar men resultatet 

visar inte ingen 

självständig 

koppling med 

känslomässiga 

störningar. 

Ett stort bortfall. 

 

Miller, L. 

E., Howell, 

K. H., & 

Graham-

Bermann, 

Bedöma nivån 

av våld och 

mödrars och 

barns psykiska 

hälsa och 

kvantitativ 

undersökning 

med intervjuer. 

116 mammor 

och barn 

mellan 4-6 

år. 

Förskolebarn är 

kapabla att 

meningsfullt sätt 

svara på frågor om 

sina föräldrars 

Ett relativt stort 

material. Långa 

intervjuer (1.5-2 tim. 

för mammorna, 30-

45 min. för barnen). 
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S. A.,  

2012, USA 

barnens 

bedömningar av 

föräldrarnas 

konflikter.  

konflikter. Våldsincidenten var 

upp till 2 år gamla 

vilket kan vara svårt 

för så små barn att 

minnas. 

Nicodimos. 

S., Gelaye, 

B., 

Williams, 

M.A. & 

Berhane, 

Y.,  

2009, 

Etiopien. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

samband mellan 

att ha bevittnat 

våld under sin 

uppväxt och 

depressiva 

symtom senare i 

livet. 

Studenterna fick 

fylla i ett 

frågeformulär. 

2708 stycken 

högskole- 

studenter i 

Awassa, 

Etiopien. 

1330 stycken 

kvinnor och 

1378 stycken 

män. 

Både kvinnor och 

män som bevittnat 

våld hade större 

risk att drabbas av 

depression och 

hade sämre 

självförtroende än 

de som inte hade 

bevittnat våld 

under sin 

barndom. 

Positivt med många 

deltagare dock kan 

det faktum att alla 

deltagare gick på 

samma skola 

påverka resultatet. 

O’Brien, 

K.L., 

Cohen, L., 

Pooley, 

J.A. & 

Taylor, 

M.F.,  

2013, 

Australien. 

Att undersöka 

hur vuxna 

kvinnor som 

bevittnat våld 

under sin 

barndom mår i 

vuxen ålder samt 

hur de har 

påverkats av det 

våld de 

bevittnade som 

liten. 

Empirisk, 

blandad 

fallstudie, 

longitud, 

intervjuer. 

kvalitativ och 

kvantitativ. 

6 vuxna 

kvinnliga 

mellan 18-39 

år som 

bevittnat våld 

under sin 

barndom. 

Visade på både 

kort och 

långsiktiga 

problem orsakade 

av att ha bevittnat 

våld. Visar också 

på betydelsen av 

stödjande relation. 

Antal deltagare i 

denna studie är bara 

sex stycken, vilket 

gör att generalisera 

barheten minskar. 

Russell. D., 

Springer. 

K.W. & 

Greenfield. 

E.A.,  

2010, USA

. 

Författarna 

denna studie 

kommer att 

studera om det 

finns något 

samband mellan 

depression och 

att ha bevittnat 

våld i hemmet 

under sin 

barndom. 

Insamlad fakta 

från två 

självrapporteran

de studier. 

Första 

materialet 

samlades in 

1998-2000 och 

den andra datan 

hade samlats in 

2000-2002. 

1175 stycken 

unga vuxna 

mellan 20-24 

år. 

Resultatet tyder på 

att barn som ofta 

bevittnat våld i 

hemmet, hade 

högre nivåer av 

depressiva 

symptom i vuxen 

ålder än barn som 

inte bevittnat våld. 

Bra att de jämfört två 

datainsamlingar från 

olika årtal. 

Thompson, 

R., Zuroff, 

D. C., & 

Hindi, E., 

2012, 

USA. 

Syftet med den 

aktuella studien 

är att undersöka 

betydelsen av 

ungdoms 

erfarenheter av 

icke stödjande 

relationer och 

traumatiska 

livshändelser i 

att förutsäga 

Kvalitativ, 

intervjuer. 
Urvalet är 

ungdomar 

med hög 

frekvens av 

exponering 

för 

traumatiska 

händelser. 

200 

ungdomar, 

Resultat tyder på 

att mindre 

stödjande 

vuxenrelationer 

och att bevittna 

våld i hemmet 

ökade risken att 

utveckla 

depressiva stilar 

och självkritik i 

Ungdomar som 

intervjuade är så få 

att generalisera 

barheten minskar. 
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förändringar i 

självkritik och 

depressiva stilar 

senare i livet. 

13-17 år. 

 

tonåren. 

Överlien, 

C.,  

 

2012, 

Sverige  

Att undersöka 

hur barn 

upplever våld 

och hur de agerar 

innan, under och 

efter våldet. 

Kvalitativa 

intervjuer. 
25 barn och 

ungdomar 

som sökt 

hjälp sökt 

skydd och 

hjälp på 

kvinnojourer. 

Yngre barn är mer 

benägna att 

gömma sig när 

våldet äger rum 

medan äldre barn 

försöker gå i 

mellan och avsluta 

våldet. Alla barn 

uppgav att de hade 

en trygg tillflykts 

ort. 

Relativt få barn och 

ungdomar som 

medverkade i studien 

vilket påverkar 

generaliserbarheten. 

 


