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TVINGADE TILL ATT VARA VITTNEN 

En litteraturstudie om relationen mellan exponering för partnervåld och barnens 

psykologiska situation 

Katarina Lönn 

Barns exponering för partnervåld har under de senaste åren blivit 

identifierat som ett samhällsproblem och tack vore den ständigt 

ökande forskningen kring ämnet, har kartläggningen av fenomenet 

varit möjlig. Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var 

bland annat att baserat på den tidigare forskningen kring de 

partnervåldexponerade barnen belysa den psykologiska situation dessa 

barn kan befinna sig i samt ge en översikt av det aktuella 

kunskapsläget gällande exponeringens konsekvenser på barn. Det 

empiriska materialet utgjordes av peer review artiklar publicerade 

mellan 2000 och 2009. Resultatet tyder bland annat på att barnen 

uppvisar internaliserings- och/eller externaliseringsbeteenden som 

konsekvens av IPV exponeringen. Barnens kön, tidpunkten för 

exponeringen samt barnens sociala situation är de faktorer som har 

funnits vara betydelsefulla för exponeringens konsekvenser. Slutligen 

har kunskapsluckor inom forskningsområdet identifierats bland annat 

vara forskning kring äldre barns exponering av partnervåld samt kring 

de hjälpmetoder barnen kan vara i behov av för att bearbeta 

exponeringens konsekvenser.  

 

Brottsofferjouren (Brå) rapporterar att 26 261 fall av våld mot kvinnor och 

40 910 fall av våld mot män anmäldes under 2009 i Sverige (Brå, 2010). 11 605 av 

dessa anmälningar gjordes i samband med våld mot kvinnor och 2 879 i samband med 

våld mot män som förekommit inomhus och där förövaren varit i nära relation med 

offret (Brå, 2010). Dock rapporterar Brå att mörkertalet gällande just partnervåld är 

mycket omfattande och uppskattar att endast 20-25% av misshandel fall anmäls (Brå, 

2009). 

Denna typ av våld är ett fenomen som inte enbart påverkar de två personer som 

brukar våldet mot varandra men även de barn som befinner sig i dessa destruktiva 

relationer och tvingas bevittna våldet. Även om forskarna har på senare tid 

uppmärksammat barnen som offer inom dessa relationer, figurerar fortfarande 

forsknings fokuset i området främst på förövaren och offret, i dessa fall identifieras 

barnens vårdnadshavare som förövare och/eller offer. Barnen behöver inte själva vara 

offer för en allvarlig händelse för att bli traumatiserade menar Dyregrov (1997) det 

räcker att de exponeras för våldet, att de bevittnar våldet eller dess konsekvenser så som 

till exempel kroppsliga skador på vårdnadshavaren eller ett sönderslaget hem, för att en 

process skall påbörja. Exponering för IPV anses av många vara en form av psykisk 

misshandel mot barnen men det pågår en debatt i den rättsliga arenan om enbart 

exponering för partnervåldet skall klassas som barnmisshandel. 

Ända fram till 1864 fanns lagen om husaga i Sverige, vilket innebar att mannen i 

huset ägde rätt att med måtta aga både sin hustru, sina barn och sitt tjänstefolk 
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(Nationalencyklopedin, 2010). Våldtäkt inom ett äktenskap erkändes dock inte som 

brott ända fram till 1965 (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, 2010). Det var 

först 1993 som FN antog deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor vilket kan 

vara en förklaring till varför det är ganska nyligen som barnen börjat uppmärksammas 

(BOJ, 2007). 

Ett barn som exponeras för våld mellan två vårdnadshavare saknar rättsligt 

skydd då själva handlingen inte finns definierat som ett brott i brottsbalken däremot 

bryter handlingen mot kapitel 6 i föräldrabalken som lyder: ”1 §. Lag (1983:47). Barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling” (Justitiedepartementet, 1949).  

Handlingen nämns inte heller i FN:s konvention om barnens rättigheter från 

1989 trots att barnens rätt till skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld 

beskrivs utförligt i artikel 19: 

§1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård (Barnombudsmannen [BO], 2008). 

Partnervåldets påverkan på barnen har dock i den tidigare forskningen 

identifierats som viktig och på så sätt bidragit till att fenomenet har blivit erkänt som ett 

socialtproblem. Det tilltagna antalet av forskningen under de senaste 10 åren har 

bidragit till en ökad uppmärksamhet för fenomenets konsekvenser på barn. Men har 

forskningen lyckats belysa den psykologiska situationen som dessa barn befinner sig i?  

Denna uppsats berör alla de barn som ser, hör och på andra sätt exponeras för 

våld mellan deras vårdnadshavare i hemmet. Den berör alla de barn som inte vet om 

deras mammor eller pappor kommer överleva nästa misshandeltillfälle. Den berör alla 

de barn som plågas av maktlöshet, skam och vanmakt.  

Den berör alla de barn som istället för att leva i ett hem tvingas att finnas till på 

en brottsplats där tryggheten har ersätts av ångest och rädsla för nästa 

misshandelstillfälle de inte kan förhindra. 

 

Syfte  

Baserat på tidigare forskning kring barn som exponerats för partnervåld avser 

den här litteraturbaserade uppsatsen att belysa den psykologiska situation barnen 

befinner sig i. Syftet är att ge en översikt av det aktuella kunskapsområdet och utvärdera 

konsekvenser av IPV exponering på barn samt finna de betydelsefulla och avgörande 

faktorerna kring konsekvenser av exponering. 

 

Avgränsning 

För att uppnå syftet koncentrerades forskningen främst på våld riktad mot 

kvinnor alltså barnens mammor även om våldet riktat mot barnens pappor även den 

berörs och diskuteras. Samkönade partnerförhållanden har exkluderats från studien på 

grund av tidsbrist. Endast forskning publicerad mellan åren 2000 och 2009 har 

inkluderats i studien med syfte att fokusera på aktuell forskning.  

 



5 

 

Begreppsdefinitioner 

Barn definieras som varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet (Barnombudsmannen, 2009). Misshandel av 

dessa barn definieras som när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov (BO, 2006).  

Begreppet bevittnat våld, exponerats för våld och upplevt våld används som 

synonymer och ämnar då betrakta barn som deltagande vittnen till en situation de inte är 

ansvariga för och inte kan fly ifrån. Barn kan ha involverats i våldet genom att de hört, sett 

eller upplevt våldet genom de spår som det sätter hos mamman efteråt. 

 De betydelsefulla faktorer definieras som medverkande element som 

förmedlar yttre påverkan och händelse mellan exponering för våld och de möjliga 

konsekvenserna av denna exponering. Med långvariga konsekvenser menas de 

konsekvenser som barn som bevittnade våld i nära relationer berörs av, när de inte utsätts 

för orsaken av dessa konsekvenser längre.  

Partnervåld och intimt partner våld (IPV) är begrepp som används här som 

synonymer och avser våld i nära relationer som innebär att någon har utsatts för våld där 

förövaren är personen är gift, sambo, pojkvän/flickvän med. För att en handling eller ett 

beteende ska räknas som våld eller hot förutsägs att personen som handlingen eller 

beteendet riktas mot känner sig kränkt, hotad eller utsatt.  
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Denna del av uppsatsen innefattar en översikt av den empiriska forskningen 

kring effekter av barnens exponering för intimt partnervåld och de möjliga 

konsekvenserna av denna exponering. Anknytningsteori, socialinlärningsteori och 

traumateori används som en teoretisk ram uppsatsen. Anknytningsteorin och 

traumateorin valdes ut med syfte att klargöra barnens psykologiska utveckling och 

reaktionsmönster under tiden av bevittnande av våldet medan socialinlärningsteorin har 

valts ut med syfte att utforska de möjliga långvariga konsekvenserna av bevittnandet.  

I Margareta Hydéns undersökning från 1995 framkom det att av 141 anmälda 

fall av partnervåld fanns 122 bosatta barn i hem där våldet inträffade (Hydén, 1995). I 

69 % av fallen fanns dessa barn närvarande under våldstillfället medan 67 % av dessa 

var vittnen till allvarlig fysisk misshandel mot mamman (Hydén, 1995). I 35 % av dessa 

fall hade barnen hört hur mamman blivit allvarligt verbalt hotad och i ytterligare 25 % 

av fallen hade barnen sett hur mamman hade blivit slagen med redskap eller annat 

vapen (Hydén, 1995). Den danska psykologen Else Christiansen (Christiansen, 1990, 

refererat i Arnell & Ekblom, 1999) studerade 394 barn i åldrarna mellan 4 till 6 år som 

bodde tillsammans med sina mödrar på kvinnohem och fann att 85 % av barnen hade 

befunnit sig i samma rum som misshandeln skedde, 13 % hörde misshandeln och enbart 

2 % av barnen undgick exponeringen (Christiansen, 1990, refererat i Arnell & Ekblom, 

1999). En liknande studie utfördes i Sverige där Almqvist och Broberg (2004) studerade 

mammor och barn som vistats på kvinnojourerna i Göteborg och där nästan alla av de 

74 barn som ingick i studien vid minst ett tillfälle befunnit sig i samma lägenhet som 

föräldrarna då misshandeln pågick (Almqvist & Broberg 2004). 

Alla dessa barn blev delaktiga vittnen i situationer som de själva varken valt 

eller ansvarade för. Hydén (1995) fann att dessa barn antog tre olika positioner eller 

inställningar till exponeringen för våldet men det alla barn hade gemensamt var att de 

allihop strävade efter att avvärja situationen genom att ta på sig olika grader av ansvar. I 

54 % av fallen försökte barnen att undkomma situationen genom att uppföra sig så 

passiva som möjligt (Hydén, 1995, sid.162). Barnen uppträde då genom att betrakta 

våldet gråtandes, smita iväg till ett annat rum för att hålla för öronen med avsikt att 

stänga ute ljudet samt att svimma. I 23 % av fallen försökte barnen att aktivt ingripa i 

syfte att få pappan att sluta slå mamman (Hydén, 1995, sid.162). Här uppträde barnen 

med avsikt att dra våldförarens uppmärksamhet bort från mamman genom att skrika, 

försöka komma emellan och till och med använda våld själva (Hydén, 1995, sid.162). 

De andra barnen försökte att indirekt påverka situationen som de befann sig i genom att 

dra föräldrarnas vrede på de själva, ofta hörde de psykosomatiska barnen till denna 

grupp vilket resulterade i att deras sjukdom blossade upp samtidigt som spänningen i 

hemmet växte (Hydén, 1995, sid.163). 

Dessa starka reaktioner från barnens sida kan tänkas vara den faktor som driver 

forskningen om IPV exponerade barn och de metoderna att stoppa partnervåld på 

vidare. Dock tyder bland annat Katarina Weinehalls (1997) studie på att det finns tre 

förklaringar till att partnervåld förekommer och kommer att fortsätta figurera som ett 

inslag i vardagen för många familjer. Ursäkter i stor omfattning är den första 

förklaringen som ges av Weinehall (1997) medan den andra innefattar alla de 

inblandades önskan att tiga ihjäl våldet. Den tredje förklaringen innefattar det sociala 

arvets betydelse för att våldet överförs till nästa generation (Weinehall, 1997).  
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Det sociala arvet som en betydande faktor gällande barns imitering av 

föräldrarnas beteende kan även hittas i Artur Banduras (1977)  teori om den sociala 

inlärningen. Teorin innebär att individens uppväxtmiljö samt kognitiva processer har en 

avgörande roll vilket beteende samt tankesätt individen utvecklar. Bandura (1977) 

menar att människors beteenden (förutom de grundläggande behoven) inte är medfödda 

och måste därför läras in och detta görs genom fyra typer av lärande: lärande genom 

återkoppling från direkt erfarenhet (betingning), observationslärande (barnet imiterar 

modellens beteende), social inlärning (barnet förlitar sig på andra) samt logisk 

verifiering (barnet testar beteenden) (Bandura, 1977). Detta innebär alltså att lärandet 

uppstår genom att barnet erfar och imiterar andras beteenden. Denna modellinlärning 

innefattar fyra komponenter som bearbetas och påverkar barnet under processen. 

Uppmärksamhet är den första komponenten och gör det möjligt för barnet att uppfatta 

utmärkande drag i andras beteende (Bandura, 1977). Vidare måste det 

uppmärksammade beteendet kvarhållas i långtidsminnet för att kunna användas vid en 

senare situation (Bandura, 1977). Den tredje komponenten menar Bandura är att 

individen fysiskt ska kunna reproducera beteendet måste barnet kunna handla på ett 

lämpligt sätt som liknar modellens beteende (Bandura, 1977). Den sista komponenten är 

motivationsprocessen som innebär att barnet får positiva förstärkningar för det beteende 

denne tar efter. Här menar Bandura (1977) att barn inte alltid reproducerar ett beteende 

utan i vissa fall beter sig baserat på de förstärkningar det fått efter ett beteende. Detta 

leder till att barn blir tillfredställt även om denne personligen är emot det uppvisade 

beteende (Bandura, 1977). Dessa fyra steg fyller en viktig funktion i den sociala 

inlärningsteorin och har betydelse i modellinlärningsprocessen hos varje människa 

menar Bandura (1977). Det innebär vidare att barn som har sina vårdnadshavare som 

modeller lär sig att reproducera deras beteenden i olika situationer t.ex. partnervåld. Den 

här uppfattningen betonar betydelsen av att förstå barnets förtroende till och motivation 

för olika beteende samt behovet av att framhäva kortsiktiga och konkreta fördelar eller 

negativa effekter av ett beteende (Bandura, 1977). Detta innebär att det finns ett tydligt 

samspel och påverkan mellan individ, situation och beteende vilket innebär att barns 

uppfattning om hur denne skall uppfatta sig själv, välja miljö samt hur den skall bete sig 

i olika situationer är beroende av de observerade modellerna i dennes liv.  

Denna tydliga interaktion mellan barn och dess omgivning berörs även av Maria 

Eriksson (2003) som i sin avhandling ”I skuggan av pappa” presenterar en inblick i IPV 

exponerade barns psykologiska situation. Eriksson (2003) menar att de barn som ser sin 

egen pappa slå deras mamma utsätts för psykologisk misshandel eftersom det bevittnade 

våldet alltid (ur barnperspektivet) ter sig vara livshotande för mamman. Forskningen 

tyder vidare på att barn som exponeras för IPV, liksom deras mödrar, genomlever en 

normaliseringsprocess (Eriksson, 2003). Detta innebär att barnen lär sig acceptera våldet 

som ett normalt inslag i vardagen samtidigt som de ofta förstår att det som de ofta 

bevittnar är fel och bör inte förekomma. Barnen kan komma uppleva en förvirring 

gällande känslor gentemot sina vårdtagare då denne inte förstår varför pappa som är så 

snäll mot barnet gör mamma ledsen samt varför mamma som blir slagen inte gör 

någonting för att förbättra situationen (Eriksson, 2003). Barnens känslor gentemot 

förövaren är även i Weinehalls (1997) studie blandade då barnen kände starkt hot mot 

förövaren samtidigt då en del av barnen kunde känna varma känslor mot denne då den 

inte slog samtidigt som de kunde känna svek gentemot offret (vårdnadshavaren som 

blev misshandlad) då denne inte skyddade dem mot exponeringen eller att de inte 

lämnade den våldsamma individen.  

Barnen tvingas till att vara i en ständig beredskap att fly, ingripa, skydda eller 

avleda uppmärksamheten för att på något sätt hantera våldet (Eriksson, 2003). Det kan 
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enligt Erikson (2003) även hända att barn själva tar till våldet mot förövaren vilket kan 

medföra att barnen distanserar sig från omgivningen, förtränger eller ljuger om de 

jobbiga situationerna men även att de ibland önskar ta sina liv. Även Weinehalls (1997) 

studie tyder på att IPV exponeringen påverkar barnen starkt psykiskt eftersom de 

studerade barnen påvisade upplevelser av ångest, maktlöshet, ensamhet, brist på tillit 

samt en övertygelse att förövaren var kapabel till att skada och döda dem och även 

resten av familjen.  

Denna påfrestning och psykiska förvirring hos barnen kan, enligt Bowlby (1994) 

komma att skada deras trygga bas som innebär en tendens att behöva knyta intima 

emotionella band till särskilda individer med syfte att uppleva varm och kontinuerlig 

relation och som uppfattas vara en grundläggande komponent i människans natur. 

Begreppet ingår i Bowlbys (1994) teori om anknytning och baseras på barns behov att 

få vara nyfiket och utforska omvärlden samt skapa starka band till vårdnadshavarna där 

barnet förväntar sig skydd, tröst och stöd av fram till den själv kan skapa egna band 

under tonårs- samt vuxenlivet (Bowlby, 1994). Till en början sker den enda 

kommunikationen mellan barn och mamma genom emotionella utryck och beteenden 

för att senare kompletteras med språk, men den emotionellt förmedlade 

kommunikationen består som ett viktigt inslag i de intima relationerna livet igenom.  

Det är högst sannolikt, menar Bowlby (1994) att en individs intensiva vilja till 

att knyta dessa djupa och långsiktiga relationer är resultatet av en stark genetiskt 

betingad tendens att göra just så och att framgångsrikt upprätthållande av dessa 

relationer gör att individen känner sig tillfredställd och belåten medan misslyckande 

medför frustration, ängslan och ibland förtvivlan är i detta perspektiv den belöning 

respektive straff som valts ur under evolutionen för att vägleda vår revolution. 

Anknytningsbeteendet är varje form av beteende som leder till att en person når närhet 

till någon annan person som upplevs klara världen bättre och är mest påtagligt när 

personen är rädd, utmattad eller sjuk samt under den tidigaste barndomen där barnet 

letar efter någon som kan leda den och förlita sig på (Bowlby, 1996).  

Barnets anknytning sker oftast till mamman och kan antingen vara trygg, otrygg, 

ambivalent eller desorganiserad (Bowlby, 1994). Den trygga anknytningen uppstår när 

mamman upplevs som bestämd, tillgänglig och empatisk samtidigt som hon är hjälpsam 

och närvarande (Bowlby, 1994). En känslig och kärleksfull omsorg resulterar i att 

barnet utvecklar tillit till andra, blir självständigt och djärvt i sitt utforskande av 

omvärlden, samarbetsvilligt och deltagande och empatiskt. Den otrygga anknytningen 

uppkommer när mamman upplevs som otillgänglig och/eller bortstötande mot barnet 

och kan leda till att barnet har svårt att lita på mamman samt att det kan hämma barnets 

utforskande av omvärlden eftersom straff och tillsägelser från mamman är oftare 

förväntade än beröm och empati (Bowlby, 1994). Beter mamman sig oförutsägbart och 

oberäkneligt kan den ambivalenta anknytningen uppkomma och resultera i att barnet 

känner en stor osäkerhet inför att mamman kommer vara tillgänglig, deltagande och 

hjälpsam när barnet behöver hjälp (Bowlby, 1994). Denna osäkerhet gör att barnet är 

benäget för separationsångest och rädsla för att utforska omvärlden samt att denne 

reagerar genom att vara gnällig och efterhängsen, lyder ovilligt, beter sig ängsligt och 

bryr sig inte om andras bekymmer (Bowlby, 1994). Den sista anknytningsstilen beskrivs 

som desorganiserad och uppkommer när mamman väcker rädsla hos barnet, försummar 

det samtidigt som det har ett bortstötande beteende (Bowlby, 1994). Barnet kan i detta 

fall lätt komma utveckla ett beteendemönster där önskan att undvika dem tävlar med 

längtan efter närhet och omsorg och där argsint beteende ofta förekommer (Bowlby, 

1994).  
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Om mamman varit lyhörd och respekterat barnets vilja till att utforska 

omvärlden skapas en positiv inre arbetsmodell och det är sannolikt att barnet utvecklar 

en positiv bild av sig själv och omgivningen vilket skapar en känsla av att barnet är 

älskat och värdefullt (Bowlby, 1994). En negativ inre arbetsmodell uppstår då barnet 

känner sig bortstött och uppfattar mamman vara opålitlig och fientlig vilket resulterar i 

att barnet utvecklar en bild av sig själv som oönskad och oduglig (Bowlby, 1994). 

Erfarenheten av dessa arbetsmodeller som skapar förutsättningar för hur kommande 

relationer med andra individer kommer att se ut i vuxen ålder (Bowlby, 1994). Dessa 

modeller har en tendens att kvarstå menar Bowlby (1994) eftersom föräldrarnas sätt att 

behandla sitt barn, bra eller dåligt fortsätter oförändrat samt att varje mönster har en 

tendens att bli självförlängande. Ett tryggt barn är gladare och tacksammare att sköta om 

och därtill mindre krävande än ett ängsligt barn som gärna blir gnälligt och efterhängset 

(Bowlby, 1994). Detta innebär alltså att barn till föräldrar som är känsliga och 

engagerade får förutsättningar att följa ett sunt spår i sin utveckling menar Bowlby 

(1994) medan de som har okänsliga, oengagerade, försumliga eller avvisande föräldrar 

kommer i sin utveckling sannolikt att följa avvikande spår som till viss grad är 

oförenligt med psykisk hälsa och som gör att de riskerar sammanbrott inför allvarliga 

motgångar. Bowlbys (1994) studie tyder även på att avsaknaden av det trygga och säkra 

bandet till en annan människa i barndomen är associerat till oförmågan att utveckla en 

djup personlig relation till en annan människa i vuxen ålder. 

Dessa hypoteser stärks av den tidigare forskningen som tyder på att 

familjevåldet kan ha varit ett ständigt figurerande faktor hos barnets vårdnadshavare 

genom att de själva ha blivit misshandlade eller själva exponerats för det (Bower & 

Knutson, 1996; Henning, Leitenberg, Coffey, Turner, & Bennett, 1996).  Resultatet av 

en studie från 1996 gällande barns exponering för partnervåld påvisar att 96 % av de 

123 misshandlade och utsatta kvinnor som deltog i studien hade själva antingen varit 

fysiskt misshandlade, exponerade för verbal aggression mellan föräldrarna eller offer 

för vanvård/försummelse i deras barndom (Henning et al., 1996). Om våldets cirkel 

skall kunna brytas måste förövarna först och främst inse att de har varit offer för just 

misshandel menar Bower och Knutson (1996) och ta avstånd från föräldrarnas våld.  

Detta kan dock vara svårt eftersom den tidigare forskningen tyder på att många 

IPV exponerade barn upplever sin barndom vara traumatisk (Cullberg, 2006). Vad som 

är traumatiskt för ett barn är beroende av den kontext som händelsen äger rum i samt 

den sociala omgivningen kring barnet, detta eftersom det inte är själva situationen som 

blir traumatiskt för barnet utan barnets uppfattning och tolkning av den (Dyregrov, 

1997). Inom medicinen används begreppet trauma för att beskriva omfattande psykiska 

påfrestningar och innebär ofta en krissituation som antingen sker plötsligt eller är en 

återkommande, överväldigande och okontrollerat händelse i barnets vardag (Dyregrov, 

1997). Den delas in i två typer där den första (typ 1-trauma) omfattar enstaka händelser 

medan den andra (typ 2-trauma) omfattar de situationer där den drabbade genomlever 

en rad traumatiska händelser (Terr, 1991). Denna krissituation som upplevs under ett 

trauma definieras av Cullberg (1973) vara individens psykiska situation vid den yttre 

händelse, som är av den arten eller graden att hans fysiska existens, sociala identitet 

och trygghet eller basala tillfredställelse möjligheter i tillvaron hotas (Cullberg, 1973, 

sid.3). Detta betyder att ett barn som befinner sig i ett psykiskt kristillstånd kan inte 

förstå eller psykiskt bemästra den livssituation som denne befinner sig i eftersom 

barnets tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt är inte tillräckliga för att komma 

underfund med situationen. Detta tillstånd av traumatisk kris blir då ett hot mot barnets 

hela tillvaro (Cullberg, 2006).  
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Baserat på den tidigare forskningen kring de IPV exponerade barn ämnar denna 

studie belysa den psykologiska situation som dessa barn kan befinna sig i. Studien 

baseras på den senaste tillgängliga forskningen med syfte att ge en översikt över det 

aktuella kunskapsläget kring konsekvenser av IPV exponering på barn. Kunskapsluckor 

inom forskningsområdet diskuteras med syfte att öka insikten kring faktum att det 

fortfarande finns mycket att utforska kring fenomenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Metod 

 

Eftersom studien ämnade beskriva redan befintlig kunskap i vetenskapliga 

artiklar och besvara syftet genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevanta 

studier valdes en litteraturstudie som tillvägagångssätt. En litteraturgenomgång är en 

självklar del av varje forskningsprocess, skriver Graneheim och Lundman (2008, sid. 

173) och menar vidare att just den kan utgöra bakgrund till en empirisk studie men 

också utgöra själva studien och då med benämning review.  

Litteraturstudier delas in i den allmänna och den systematiska där den allmänna 

innefattar en beskrivning och analys av ett antal artiklar ofta utan någon tydlig 

systematik i hur dessa identifierats eller varför de inkluderats (Graneheim & Lundman, 

2008). Vidare brukar den kritiska granskningen av de ingående artiklarna inte 

presenteras vilket kan resultera i en missbedömning av resultatets giltighet. Den 

systematiska litteraturstudien syftar däremot på att ge en översikt över det aktuella 

kunskapsläget inom ett visst ämne och samtidigt påvisa kunskapsluckor inom det 

studerade området och på så sätt ge ett underlag för bildande av nya perspektiv samt 

teorier.  Forsberg och Wengström (2008) menar att studier med denna design bör 

fokusera på aktuella studier inom det valda området och bygga på vetenskapliga artiklar 

eller rapporter. Den bör innehålla ett klart formulerat syfte, tydligt beskriva kriterier och 

metoder för sökning och urval av artiklar samt att en diskussion av resultatet bör avsluta 

studien (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Procedur  

Den systematiska litteraturstudien innefattar flera steg och börjar med 

formuleringen av syfte kring det valda problemområdet och det är även utifrån dessa 

som sökstrategin och sökorden bestäms (Forsberg & Wengström, 2008). De 

vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Electronic Library Information Navigator 

(ELIN) samt PubMed. Olika kombinationer av sökord intimate partner violence; 

children utfördes med hjälp av den booleska sökoperatorn AND. 

Även urvalsprocessen av artiklarna är inspirerat av Forsberg och Wengströms 

(2008) riktlinjer och innefattar de kriterier efter vilka materialet till studien skall väljas. 

Det första urvalet baserades på att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext, skrivna på 

svenska eller engelska, vara vetenskapliga (peer review) samt publicerade mellan åren 

2000 och 2009. Vidare selektion gjordes baserat på artiklarnas titlar vilket innebär att de 

titlar som inte stämde överens med studiens syfte valdes bort. Vidare gjordes det andra 

urvalet som baserades på artiklarnas abstracts och syften, urvalsprocessen grundades 

främst på artiklarnas förmåga att uppnå studiens syfte. Materialet skulle även belysa de 

psykologiska konsekvenserna av barns exponering för partnervåld. Artiklar som inte 

uppfyllde dessa kriterier exkluderades från urvalet och på så sätt också från studien. 

Sökningsresultatet redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1. 

Sökningsresultat 

 

 

Den slutliga kvalitetsbedömningen gjordes utifrån en mall med frågor 

(Appendix1) som fungerar som ett underlag för värderingen av materialet och resulterar 

i bedömningen om artikeln skall inkluderas i studien eller ej (Forsberg & Wengström, 

2008). Bedömningen omfattade bland annat artikelns urval av deltagare, mätinstrument 

och tolkning av resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna valdes även ut 

baserat på de etiska aspekterna vilket betyder att artikelförfattarna måste förhålla sig till 

sanningsenlighet i återgivande av resultat samt följa de övergripande etiska riktlinjerna. 

Syftet med de höga kraven på systematiska litteraturstudier är att de underlättar för 

läsaren att bedöma relevans och trovärdighet i de slutsatser som dras utifrån de 

analyserade artiklarna (Graneheim & Lundman, 2008). Urvalet resulterade i 15 artiklar 

som inkluderades i studien (Tabell 2).  

Vidare ska studiernas resultat läsas flera gånger för att identifiera de centrala 

fynden med syfte att finna likheter samt skillnader i studiernas resultat för att skapa nya 

övergripande teman (Forsberg & Wengström, 2008). Detta gjordes genom att markera 

den text som fanns vara relevant för studien. Dessa markeringar sammanställdes och 

grupperades efter de likheter som identifierades och på så sätt bildades olika teman. 

Vidare sorterades och sammanfattades resterande material under för materialet relevant 

tema.  Detta resulterade i en syntetisering av de inkluderade artiklarna vilket utgör 

resultatet i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

Databas/Tidskrift Datum Sökord Träffar Lästa 
abstracts 

Antal 
valda 

artiklar 

 

Electronic Library 
Information Navigator 

 intimate 
partner 

violence + 
children 

 

259 110 6 

Pub Med  intimate 
partner 

violence + 
children+ 
full text 

 

447 387 9 



13 

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i två delar där den första delen utgörs av en 

kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarna och den andra delen utgörs av en 

syntetisering av de inkluderade artiklarnas resultat.  

Översikt av de inkluderade artiklarna 

Nedan (Tabell 2) presenteras en sammanfattning och kvalitetsbedömning av de 

inkluderade artiklarna. De valda artiklarna bedömdes vara av god (hög) kvalitet.  

 

Tabell 2.  

Sammanfattning av de inkluderade artiklarna. De granskade artiklarna har bedömts 

utifrån en tregradig skala, bevisvärdet har bedömts som högt (3), medel (2) eller lågt 

(1) 

 
Författare Publicerings 

år 
Titel Urvalsgruppens 

storlek 
Procedur/Analys Resultat  Kvalitet 

       
Becker, K. B., & 
McCloskey, L. 

A. 

2002 Attention and 
conduct problems in 
children exposed to 

family violence 

n=287 utsatta 
mödrar + 

exponerade 
barn  

Intervjuer, the Conflict 
Tactics Scale (CTS) 

med mammor och barn 
gjordes för att samla in 
data, t-tester användes 

i studien som analys 
verktyg 

  

IPV exponering 
associeras med kön 
variationer gällande 

exponeringens 
konsekvenser  

3 

       
Coyne, J. 

J., Barrett, P. 
M., & Duffy, A. 

L. 

2000 Threat vigilance in 
child witnesses of 

domestic violence: A 
pilot study utilizing 

the ambiguous 
situations paradigm 

 

n=25 IPV 
exponerade 

pojkar  

the Conflict Tactics 
Scale, ANOVA och t-

tester användes i 
studien som analys 

verktyg 

Resultaten visade att barn 
som exponeras för IPV 

upplever fler konflikt- och 
hot situationer än 

jämförelsegrupper. 
 

3 

 

Fehringer, J.A., 
& Hindin, M.J. 

 

 
2009 

 
Like Parent, Like 

Child: 

Intergenerational 
Transmission of 

Partner Violence in 
Cebu, the 
Philippines 

 

 
n=472 

Filippinska 
kvinnor + deras 

barn 
 

 
the Child Behavior 

Checklist 
(CBCL), t-tester och 
MANOVA användes 
som analys verktyg  

 
Regressionsanalysen 

påvisade att exponering 
för IPV i barndomen 

förutsäger våld i framtida 
förhållanden 

 
3 

       

Gewirtz, A.H., & 
Medhanie, A. 

2008 Proximity and Risk 
in Children's 
Witnessing of 

Intimate Partner 
Violence Incidents 

n= 507 familjer 
med 1012 barn 

the Conflict 
Tactics Scale (CTS),  

the 
Child Assessment 

Schedule (CAS) och 
Chi-square analys 
användes i studien  

 

Studien påvisar att ålder 
är en betydelsefull faktor 

som associeras med 
barnens exponering för 

IPV samt deras 
involvering 

3 

       
Grynch, J. 

H., Jouriles, E. 
N., Swank, P. 
R.,  McDonald, 
R., & Norwood, 

W. D. 

2000 Patterns of 
adjustment among 
children of battered 

women. 

n=228 barn 
boende på 
kvinnohem 
tillsammans 
med deras 

mödrar  

the Conflict Tactics 
Scale (CTS), The 
Coopersmith Self-
Esteem Inventory 

(CSEI) användes för att 
samla in data medan t-

tester användes för 
analys 

 

Studien påvisar att barnen 
uppvisar bl.a. 

internaliseringsbeteenden, 
externaliseringsbeteenden 
samt ångest som följd av 

IPV exponeringen  

3 

       

http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Fehringer,%20J.A.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Hindin,%20M.J.%22&start=0
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Israel, E., & 
Stoder, C. 

2009 Intimate Partner 
Violence: The Role 

of the Relationship 
Between 

Perpetrators and 
Children Who 

Witness Violence 

n=80 utsatta 
mödrar + 80 

exponerade 
barn 

the Child Behavior 
Checklist (CBCL) och 

the 
University of California 

at Los Angeles 
Posttraumatic Stress 

Disorder Reaction 
Index (PTSD-RI), 
Traumatic Events 

Screening Inventory–
Parent Report Revised 
(TESIPRR) användes 
för att samla in data, 

bivariata korrelationer 
och ANOVA användes 

som analys verktyg  
 

Studien fann inga 
signifikanta skillnader 

mellan barn som bevittnat 
IPV av en biologisk far 
och barn som bevittnat 
IPV av en ickebiologisk 

fadersfigur 

3 

       

Karamagi, C., 
Tumwine, J.K., 
Tylleskar, T. & 

Heggenhougen, 
K. 

2007 Intimate partner 
violence and infant 
morbidity: evidence 

of an association 
from a population-

based study in 
eastern Uganda in 

2003 

n=457utsatta 
mödrar + 

exponerade 
barn 

Data bearbetades i 
programmet EPIDATA 

för statistiska 
beräkningar. Bivariata 

analyser utfördes 
mellan varje beroende 

variabel och de 
oberoende variablerna 

för att avgöra 
de oberoende variabler 
som var förenade med 

varje beroende 
variabel. Vidare gjordes 
en logistisk regression 

de oberoende 
variablerna emellan 

 

Studien påvisar samband 
mellan IPV exponeringen 

och barnens sociala  
situation så som fattigdom 

och moders utbildning  

3 

 
Kernic, A.M., 

Holt, V.L., Wolf, 
M. E., McKnight, 

B., Huebner, 
C.E., & Rivara, 

F.P. 

 
2002 

 
Academic and 

School Health 
Issues Among 

Children Exposed to 
Maternal Intimate 

Partner Abuse 

 
n=153 IPV 

exponerade 
barn 

 
Information från 
polisrapporter 

användes för att samla 
in data, linjära modeller 
användes som analys 

verktyg  
 

 
Studien påvisar att barns 

exponering för IPV är 
associerat med barnens 

akademiska 
problem 

 
3 

       
Lang, J. M., & 
Stover, C.S. 

 

2008 Symptom Patterns 
among Youth 

Exposed to Intimate 
Partner Violence 

n=74 utsatta 
mödrar + IPV 
exponerade 

barn  

Information från polis 
rapporter användes för 

att samla in data, 
kluster analyser 

användes som analys 
verktyg   

 

Studien påvisar bl.a. att 
IPV exponerade barn 

uppvisar 
beteendeproblem som 

konsekvens av 
exponeringen  

3 

 
McDonald, R.,  

Jouriles, N.,Tart, 
C.D., & Minze, 

L. C. 

 
2009 

 

Children’s 
Adjustment 

Problems in Families 
Characterized by 

Men’s Severe 
Violence Toward 

Women: Does Other 
Family Violence 

Matter? 
 

 
n= 258 utsatta 

mödrar + 
exponerade 

barn          

 
The Conflict Tactics 

Scale och  the 
Internalizing and 

Externalizing 
Disorder Scales of the 

Child Behavior 
Checklist (CBCL) 

användes för att samla 
in data, t-tester 

användes som analys 
verktyg  

 
Studien antyder att IPV 

exponerade barn uppvisar 
beteendeproblem som 

konsekvens av 
exponeringen samt att 
kön är en betydelsefull 

faktor till dessa 
konsekvenser 

 
3 

          

McFarlane,J.M., 
Groff J.Y., 

O'Brien, J.A., & 
Watson, K. 

2003 Behaviors of 
children who are 
exposed and not 

exposed to intimate 
partner violence: an 

analysis of 330 

black, white, and 
Hispanic children 

 

n=360 utsatta 
mödrar + IPV 
exponerade 

barn  

the Child Behavior 
Checklist 

(CBCL) användes för 
att samla in data, 

MANOVA användes 
som analys verktyg 

Studien uppvisar att kön 
associeras med IPV 

exponeringens 
konsekvenser  

3 

 
McKinney,C.M., 

Caetano, R., 
Ramisetty-

Mikler, S., & 
Nelson, S. 

 
2009 

 
Childhood family 

violence and 
perpetration and 
victimization of 
intimate partner 

violence: Findings 
from a national 

population based 
study of couples 

 
n=1615 

heterosexuella 
par  

 
Intervjuer användes för 

att samla in data, 
multinomial logistisk 
regression användes 

som analys metod 

 
Studien påvisar att kön är 

en betydelsefull faktor 
gällande IPV exponerade 
barns framtida relationer  

 
3 

http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Israel%20Emily%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Lang,%20Jason%20M.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Stover,%20Carla%20Smith%22&start=0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=%22McFarlane%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=%22Groff%20JY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=%22O%27Brien%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=%22Watson%20K%22%5BAuthor%5D
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Syntetisering av resultat i de inkluderade artiklarna 

Studiens syfte utgör de två huvudkategorier som presenteras i denna del av 

uppsatsen. 

 De psykologiska konsekvenserna av barns exponering för IPV.  
Forskningsresultaten tyder på att IPV exponerade barn uppvisar problem med 

anpassning genom att påvisa externaliserings – och/eller internaliseringsbeteenden samt 

att dessa barn tenderar att uppleva svårigheter att kontrollera sina beteenden vilket kan 

leda till oftare konflikter med andra samt aggression (Grynch et al., 2000; Israel & 

Stover, 2009; Owen et al., 2009; McDonald et al., 2009; McFarlande et al., 2003; Yates 

et al., 2003). Dessa beteendeproblem antas vara baserade på bland annat mängden, 

typen av det upplevda partnervåldet samt barnens egna uppfattningar och bedömningar 

av föräldraansvar (Grynch et al., 2000; Israel & Stover, 2009; Owen et al., 2009). Dessa 

uppfattningar och bedömningar som barnen gör kring intensiteten av partnervåldet samt 

deras egna perceptioner om i vilken mån de anser sig själva bära skulden för den 

bevittnade konflikten påverkar inte bara barnens egen anpassning till omvärlden men 

även bandet och samhörigheten till familjen (Owen et al., 2009). Vidare tyder 

forskningen på att de barn som upplever sig själva vara fokuset i konflikten (beskyller 

sig själva för konflikten mellan föräldrarna) tror samtidigt att de är ansvariga för att 

stoppa konflikterna för att främst skydda föräldrarna men även sig själv (Grynch et al., 

2000). Om barnen misslyckas med denna uppgift kan barnen uppleva känslor av ångest, 

depression, hjälplöshet, låg självkänsla samt internaliserings- och/eller 

externaliseringsbeteenden (Grynch et al., 2000). Studier tyder även på att IPV 

exponerade barn uppvisar en ökad uppmärksamhet för hot i omgivningen, är mer 

benägna att känna sig hotade samt lider av fler sociala och emotionella problem än barn 

som aldrig bevittnat partnervåld (Coyne et al., 2000; Kernic et al., 2009). 

Forskningsresultaten tyder även på att många av de exponerade barnen utvecklar 

       
Owen, A.E., 
Thompson, 

M.P., Shaffer, 
A., Jackson, 

E.B., & Kaslow, 
N. J. 

2009 Family Variables 
that Mediate the 

Relation Between 
Intimate Partner 

Violence (IPV) and 
Child Adjustment 

n=139 utsatta 
mödrar och IPV 

exponerade 
barn  

Intervjuer med 
kvinnorna samt the 

Peabody Picture 
Vocabulary Test 

användes för att samla 
in data,  Sobel’s test 

användes vidare för att 
finna samband mellan 

olika variabler 
 

IPV exponering 
associeras med bl.a. 

sämre relationer mellan 
barnen och familjen samt 

påverkar barnens 
beteenden  

3 

       

Stride, S., 
Geffner, R., & 

Lincoln, A. 

2008 The Physiological 
and Traumatic 

Effects of Childhood 
Exposure to Intimate 

Partner Violence 

n= 82, män (24) 
och kvinnor (58) 
som valdes ut 

baserat på 
deras tidigare 

erfarenheter av 
IPV 

 

Data samlades in 
genom med hjälp av 

experimentella 
metoder, ANOVA 

användes som analys 
verktyg  

IPV exponering 
associeras med bl.a. 

PTSD symptom i vuxen 
ålder  

3 

 
Yates, T. 

M., Dodds, M. 
F., Sroufe, L., & 

Egeland, B. 

 
2003 

 
Exposure to partner 

violence and child 
behavior problems: 
A prospective study 
controlling for child 
physical abuse and 

neglect, child 
cognitive ability, 
socioeconomic 
status, and life 

stress 
 

 
n=267 fattiga 

mödrar + deras 
barn  

 
Longitudinella data 

användes för att samla 
in data, hierarkiska 

multipla 
regressions analyser 
som analys verktyg 

 
Studien uppvisar att IPV 
exponering associeras 
med beteendeproblem 
hos exponerade barn 

 
3 

http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Owen,%20Ashley%20E.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Thompson,%20Martie%20P.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Thompson,%20Martie%20P.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Jackson,%20Emily%20B.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Jackson,%20Emily%20B.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Kaslow,%20Nadine%20J.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Kaslow,%20Nadine%20J.%22&start=0
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diagnostiserbar PTSD och ADHD i vuxen ålder som följd av exponeringen (Becker & 

McCloskey, 2002; Israel & Stover, 2009; Stride, Geffner & Lincoln, 2008). 

 

De betydelsefulla faktorerna 

Barnens kön och exponeringens tidpunkt. Två av dessa faktorer som i 

studierna benämns de som är betydelsefulla för exponeringens konsekvenser på barnens 

beteendeutveckling är kön och tidpunkten för exponeringen (Becker & McCloskey, 

2002; Fehringer & Hindin, 2008; Gewirtz och Medhanie, 2008; McFarlande et al., 

2003; McKinney et al., 2009; Yates et al., 2003). 

Pojkarna har funnits uppvisa fler beteendeproblem och utveckla kliniska 

beteendestörningar än flickor i samma ålder, som konsekvens av IPV exponering i 

hemmet (Becker & McCloskey, 2002; McFarlande et al., 2003). Studier av bland annat 

(Yates et al., 2003) antyder att pojkar som exponerats för IPV uppvisar främst 

externaliseringsbeteenden medan flickor främst uppvisar internaliseringsbeteenden i 

tonåren, dock tyder Grynch et al. (2000) studie att det inte finns könsskillnader gällande 

utagerande beteenden som en konsekvens för exponering av IPV under barndomen. 

Studier har även uppmärksammat pojkar vara de som begår fler brott och brott av större 

omfattning som konsekvens av IPV exponeringen i barnens unga år (Becker & 

McCloskey, 2002). Brott som en av konsekvenserna av IPV exponering undersöks 

bland annat i McKinneys et al. (2009) studie vars resultat tyder på att vuxna män som i 

sin barndom exponerats för partnervåld löper tre gånger så stor risk att begå icke-

ömsesidig IPV i deras partnerförhållande och löper mer än dubbelt så stor risk att 

engagera sig i ömsesidig IPV jämfört med män utan historia av bevittnande av våld i 

familjen. Kvinnorna i studien indikerade på att de löpte större risk att begå icke-

ömsesidigt IPV i deras partnerförhållande samtidigt som de associerades med en mer än 

1,5 gånger ökad risk för engagemang i ömsesidig IPV (Fehringer & Hindin, 2008; 

McKinney et al., 2009).  

Som tidigare nämnt tyder forskningen även på att exponeringens tidpunkt är en 

faktor som har funnits vara betydelsefull för exponeringens konsekvenser (Fehringer & 

Hindin, 2008; Gewirtz & Medhanie, 2008; McFarlande et al., 2003; Yates et al., 2003). 

I linje med detta finns det indikationer på att tidig exponering för IPV är associerad med 

fler negativa konsekvenser för barnen främst internaliseringsbeteenden under den tidiga 

tonårstiden (Fehringer & Hindin, 2008; Gewirtz & Medhanie, 2008; McFarlande et al., 

2003; Yates et al., 2003). Den tidiga exponeringen (förskoleålder) har funnits leda till 

yttrande av aggressivt beteende och framkalla sårbarheter i framtida adaptiva mönster 

hos barnen då deras beteenden kommer vara avvikande från omgivningen medan en 

senare exponering (mitten av barndomen) kan äventyra barnens dåvarande anpassning 

till omgivningen (McFarlande et al., 2003; Yates et al., 2003). Exponeringens tidpunkt 

har funnits vara en betydelsefull faktor gällande barns bevittnande av användning av 

olika typer av vapen under partnervåldet och här antyder bland annat Gewirtz och 

Medhanies (2008) studie på att det är mer sannolikt att äldre barn kommer bevittna 

incidenter av IPV där vapen är inblandade.  

 

Barnens sociala situation. Forskningen tyder även på en koppling mellan 

barnens sociala situation och hur denna kan vara ett betydande faktor i konsekvenserna 

av exponeringen för IPV.  

Familjens ekonomi har funnits vara en betydelsefull faktor till det ökade våldet 

inom familjen (Fehringer & Hindin, 2008; Karamagi et al., 2007; Kernic et al., 2009; 

Owen et al., 2009). Studier tyder även på att barn vars föräldrar är ensamstående löper 
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dubbel så stor risk att bli avstängda från skolan på grund av ett aggressivt beteende samt 

rapporteras ha lägre skolbetyg än barn utan IPV i deras liv (Kernic et al., 2009).  Även 

familjens sammanhållning, anpassningsförmåga och gemenskap har funnits vara 

betydelsefulla faktorer av sambandet mellan barnen och deras mödrar (Fehringer & 

Hindin, 2008; Kernic et al., 2009; Karamagi et al., 2007). Owen et al. (2009) studie 

strider däremot mot de ovannämnda faktorer dock påvisar deras studie att kvinnornas 

dåliga levnadsförhållanden med bland annat misshandel samt psykologiska problem är 

en viktig faktor som påverkar barnen negativt och bidrar till utveckling av 

beteendeproblem hos dessa barn. McCloskey et al. (1995) studie antyder på att varken 

mödrars psykiska hälsa eller det sociala stödet i familjen kan associeras till 

konsekvenserna av IPV exponering och hur dessa påverkar barnens beteende. 

Barnens tidigare erfarenheter av IPV samt familjens dynamik har även de 

funnits vara betydelsefulla faktorer för konsekvenserna av IPV exponeringen. Här tyder 

forskningsresultaten på att historia av IPV exponering kan associeras med engagering i 

ömsesidig IPV i parförhållanden samt med att individen kommer att i framtida 

relationer vara offer för IPV (Fehringer & Hindin, 2008; McKinney et al., 2009). 

Samtidigt som resultaten tyder på att barn från familjer där besluten togs gemensamt av 

föräldrarna eller likt, väljer att efterlikna dessa förhållanden i deras egna framtida vuxna 

förhållanden och väljer behandla sina respektive som jämlika och löpte mindre risk att 

bruka våld i deras förhållanden (Fehringer & Hindin, 2008).  Studier antyder även att de 

barn som exponerats för IPV är mer benägna till att välja en partner och/eller kompisar 

som liknar deras föräldrar på det sätt att de brukar våld (Fehringer & Hindin, 2008). 

 

Diskussion 

 

 

I diskussionen i den systematiska litteraturstudien diskuteras resultaten i ljuset 

av bakgrundslitteraturen och syftet (Forsberg & Wengström, 2008).  

Syftet med denna uppsats har varit att baserat på tidigare studier kring barn som 

exponerats för partnervåld belysa den psykologiska situation dessa barn kan befinna sig 

i samt finna de betydelsefulla faktorerna för de möjliga konsekvenserna av 

exponeringen.  

Problem med anpassning till omgivningen, svårigheter att kontrollera sina 

beteenden samt externaliserings - och/ eller internaliseringsbeteenden är de idag funna 

psykologiska konsekvenserna av barns exponerande av partnervåld (Grynch et al., 2000; 

Israel & Stover, 2009; Owen et al., 2009). Dessa fynd tyder på, baserat på Cullbergs 

(2006) kristeori, att IPV exponerade barn kan lida av en traumatisk kris i samband med 

den situation de befinner sig i. Kristeorin beskriver barnens tillvaro som en situation där 

barnet inte kan förstå vad som händer och på så sätt hotas dess tillvaro av denna 

förvirring som sker. Teorin passar in i den situation som dessa barn måste befinna sig i, 

enbart tanken på att ett barn skall försöka förstå vad det är som denne bevittnar är nog 

mer än ett barn psykiskt klarar av. Denna position i familjen som dessa barn under 

uppväxten tvingas hålla associeras av mig till Dyregrovs (1997) definition av begreppet 

trauma samt Terrs (1991) typ 2 trauma. Detta görs baserat på studiens resultat som 

tyder på att barnen påverkas starkt psykiskt av exponeringen samt att de upplevda 

våldssituationerna kan hota deras välfärd då de kan komma att uppfatta konflikter som 

intensiva, beskylla sig själva för konflikten, tendera att minska samhörigheten och 

anknytningen till familjen vilket i sin tur kan resultera i emotionella - samt 
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beteendeproblem (Becker & McCloskey, 2002; Coyne et al., 2000; Grynch et al., 2000; 

McDonald et al., 2009, McFarlande et al., 2003; Yates et al., 2003). 

Barnens psykiska situation har funnits vara bundet till vem barnen ser vara 

gärningsmannen under den exponerade partnervåldet IPV (Becker & McClaoskey, 

2002; McDonald et al., 2009; McFarlande et al., 2003; Lang & Smith-Stover, 2008; 

Yates et al., 2003). Här visar forskningen att barn som bevittnat mammor som förövare 

inom IPV situationer påvisar högre nivåer av externaliseringproblem än 

internaliseringsproblem samtidigt som internaliseringsproblemen baserat på mamman 

som gärningsman i IPV visas vara starkare för pojkar än för flickor (Becker & 

McClaoskey, 2002; McDonald et al., 2009; McFarlande et al., 2003; Yates et al., 2003). 

Dessa forskningsresultat kopplas av mig till Bowlbys (1994) anknytningsteori och här 

både till den ambivalenta samt desorganiserade anknytningen till mamman. Mamman 

eller pappan figurerar i IPV exponerade barns vardag som två personer i en, som 

förövare och som den individ som barnet naturligt dras till för att knyta band med. Det 

är för mig inte konstigt att forskningen tyder på att dessa barn känner sig osäkra och 

förvirrade när de är i närheten av den vuxna som plötsligt ändrar karaktär. Precis som 

Weinehalls (1997) studie påvisar upplever dessa barn starka, varma känslor mot den 

vuxne för att vid ett senare tillfälle bevittna hur denne misshandlar en annan för barnen 

kär person. Studiens resultat tyder på att det inte är konstigt att den trygga basen som 

barnen naturligt strävar efter att finna i hemmet inte byggs upp, vilket innebär att barnen 

förblir rädda, stressade och utmattade utan den fria hamn som de behöver.  

Erfarenheten av just denna anknytning till de vuxna i barnens liv skapar 

förutsättningar för hur barnens kommande relationer med andra individer kommer att se 

ut och tyvärr tyder min studies resultat på att vuxna individer som exponerats för IPV 

under bardomen kommer på ett eller annat sätt uppleva partnervåld i deras relationer 

(Fehringer & Hindin, 2008; McKinney et al., 2009). Dessa forskningsresultat 

sammanfaller med den sociala inlärningsteorin som tyder på att ett aggressivtbeteende 

inte är medfött utan reproducerat och påverkas av den närmaste omgivningen (Bandura, 

1977). Studiens resultat tyder på att de barn som exponerats för IPV lärt sig detta 

beteende och reproducerar det i deras framtida relationer vilket stärks av bland annat 

Fehringer och Hindins (2008) studie som tyder på att barn från familjer där besluten 

togs gemensamt av föräldrarna eller liknande, valde att efterlikna dessa förhållanden i 

deras framtida vuxna förhållanden och valde att behandla sina respektive som jämlika 

och var mindre sannolika att bruka våld i deras förhållanden. Det aggressiva beteendet 

som en konsekvens av barnens imiterande av omgivningen kan även tolkas med hjälp 

av Weinehalls (1997) studie främst till den tredje förklaringen till varför partnervåld 

förekommer, där det sociala arvet nämns som betydelsefull faktor för våldets 

fortsättning men även återigen till Banduras (1977) sociala inlärningsteorin och främst 

hypotesen om ett beteende accepteras och tystas ner i hemmet är det troligt att det 

kommer fortsätta samt observationslärandet. Jag finner dessa fynd vara intressanta 

samtidigt som jag förundras över dem. Jag förstår våldets cykel dock förstår jag inte 

varför de vuxna som har erfarenheter av att vara vittnen till partnervåld inte kämpar 

emot detta observationslärande?  De vet ju själva hur ångestfullt och jobbigt det är att 

ständigt vara på sin vakt och inte veta när de tvingas bevittna nästa misshandelstillfälle. 

Finns det hjälp för dessa individer att förebygga det enligt teorierna oundvikliga 

kommande beteendet? Erikssons (2003) studie tyder på att barn genomgår en 

normaliseringsprocess i samband med den livssituation de befinner sig, denna process 

har tidigare enbart kopplats ihop med offret för misshandeln och forskningen har funnit 

metoder för att hjälpa dessa offer att bryta destruktiva mönster. Fortsatta studier kring 

denna process i anslutning till de exponerade barnen samt möjliga hjälpmetoder kan 
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bidra till en ökad kunskap över användningen av dessa hjälpmetoder för att stödja 

barnen.   

Studiens resultat påvisar att barnens anpassning och samhörigheten till familjen 

påverkas av barnens egen uppfattning kring exponeringen och kan påvisas genom att 

barnen antar de olika positioner som Hydén (1995) och bland annat Grynch et al. (2000) 

nämner i sina studier. Det är även i dessa positioner som de negativa konsekvenserna av 

denna exponering kan urskiljas och uppkommer precis som enligt Cullbergs (2006) 

teori på grund av att barnen inte vet hur de ska reagera på det de bevittnar.   

Faktorn kön har funnits vara en av de betydelsefulla faktorer som associeras 

med IPV exponerade barn och de konsekvenser som uppkommer av denna exponering. 

Dock visade sig forskningen kring just kön vara av skiftande karaktär vilket betyder att 

forskarna inte är eniga om kön är en betydelsefull faktor eller ej. Mer studier kring just 

denna faktor är essentiell för att finna bästa möjliga hjälpmetod för de drabbade barnen 

speciellt eftersom forskningen tyder på att pojkar och flickors konsekvenser av 

exponeringen skiljer sig.  

Även om forskningen kring just kön fanns vara varierande fann jag att 

tidpunkten för exponeringen av IPV är en kontinuerligt återkommande faktor i många 

av de av mina granskade artiklarna. Faktorn tyder på att tidig IPV exponering påverkar 

barnens anpassning till omgivningen och förknippas även bland annat med de tidigare 

nämna framtida partnerrelationerna (Fehringer & Hindin, 2008; Gewirtz & Medhanie, 

2008; McFarlande et al., 2003; Yates et al., 2003). Studier med fokus på tonåringar som 

exponerats för denna typ av situationer har dock ej funnits. Området kring äldre barns, 

tonåringars, unga vuxnas exponering för partnervåld bör granskas, här finns kanske 

ännu en grupp av individer som idag lider i det tysta.   

Den sista betydelsefulla faktorn som urskiljdes i studierna var barnens sociala 

situation och hur denna kan vara ett betydande faktor i konsekvenserna av exponeringen 

för IPV (Fehringer & Hindin, 2008; Karamagi et al., 2007; Kernic et al., 2009; Owen et 

al., 2009). Den sociala situationen innehöll bland annat elementet ekonomi som likt 

exponeringens tidpunkt återkom flitigt i artiklarna. Detta finner jag, även om artiklarna 

belyste faktorn väl, vara överraskande. Jag finner familjernas ekonomiska situation vara 

skiljt från en individs emotionella tillstånd och jag förstår inte hur konsekvenser av IPV 

exponering hos ett barn som ser sina rika föräldrar bruka våld mot varandra kan skiljas 

mot konsekvenser hos det fattiga barnet?  

 

Metoddiskussion  

Resultatet bygger på den systematiska litteraturstudien som användes för att 

insamla samt bearbeta den insamlade materialet.  

Den systematiska litteraturstudien har funnits vara lämplig utifrån studiens syfte 

då den har bidragit till en översikt av det befintliga kunskapsläget inom området barns 

exponering för partnervåld i hemmet. Baserat på den stora mängd funna artiklar dras 

slutsatsen att temat är ett intensivt studerat område dock har ett antal kunskapsluckor 

funnits.  

Bristerna med den systematiska litteraturstudien har varit flera. Bland annat har 

litteratursökningen varit svår att utföra. Trots en mängd olika kombinationer av sökord i 

enlighet med syftet var det svårt för mig att finna de artiklar som berörde just det av mig 

valda ämnet. En orsak till detta kan vara att det av mig valda ämnet är en underkategori 

till det stora temat misshandel i hemmet och bidrar på så sätt att antalet funna artiklar 

inte enbart berör exponeringen för IPV men även faktorer så som kvinnomisshandel, 
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barnmisshandel mansmisshandel samt andra faktorer av partnervåld. De av mig använda 

sökorden barn och partnervåld omfattar så många olika områden och relaterar till 

syften som inte var relevanta med föreliggande examensarbete och på så sätt 

komplicerat urvalet av artiklar.  

Den stora mängd av publicerade artiklar komplicerade även urvalet av de 

artiklar som kunde inkluderas i min studie, detta blev framför allt märkbart då olika 

kombinationer av sökord i de använda data baserna genererade samma artiklar. Den 

stora mängden innebar även att många abstracts och även hela artiklar lästes igenom 

med syfte att hitta de artiklar som inkluderades i det första urvalet och bidrag till ett 

tidskrävande arbete. 

Studiens tillförlitlighet diskuteras här utifrån studiens validitet samt reliabilitet. 

Validiteten är en viktig del av forskning och innefattar en granskning av trovärdigheten i 

en studie samt är en process som innefattar ifrågasättandet av bland annat studiens 

metod och resultat (Kvale, 1997). Reliabiliteten i studien innefattar den tillförlitlighet, 

följdriktighet samt replikationsmöjlighet av studien (Kvale, 1997). Genom att alla delar 

av studiens tillvägagångssätt har tydligt redovisats hävdas att studien är reliabel.  

Dock bör det poängteras att eftersom forskningen kring ämnet ständigt bedrivs 

är det möjligt att antalet publicerade artiklar i databaserna vid datasökningen kan 

komma förändras. Validiteten samt reliabiliteten kan ha påverkats även av det faktum 

att datasökningen såväl som bearbetningen av artiklarna enbart utförts av en person 

vilket innebär att detta examensarbete ej kan hålla ett generaliserbart resultat. Det är 

även möjligt att en feltolkning av de artiklar skrivna på engelska kan ha gjorts.  

 

Slutsats och förslag på fortsatt forskning  

Många barn tvingas dagligen vara delaktiga vittnen till partnervåld i deras egna 

hem. Barnen ser, hör, upplever och påverkas.  

Många teorier och en stor del av forskning har inkluderats i denna studie. Detta 

med syfte att ge en översikt av det aktuella kunskapsläget kring de IPV exponerade barn 

belysa den psykologiska situation dessa barn befinner sig i men även för att försöka 

finna kunskapsluckor i det.  

Studien indikerar att barn som exponeras för IPV påverkas känslomässigt samt 

beteendemässigt inte enbart under själva bevittnandetillfällena men även när de inte 

längre utsätts för orsaken av dessa konsekvenser. Detta innebär att dagens forskning 

tyder på att barn som exponerats för partnervåld kan befinna sig i riskzonen för en rad 

olika psykologiska – samt sociala problem. Mer forskning inom området behövs, detta 

med syfte att identifiera möjliga mönster i barnens reaktioner på exponeringen samt 

även framtidsperspektiv av dessa mönster. 

Barnens kön, exponeringens tidpunkt samt den sociala situationen dessa barn 

lever i är enligt dagens forskning de betydelsefulla faktorerna för exponeringens 

konsekvenser. Forskningsresultaten tyder dock även på att det finns andra betydelsefulla 

faktorer som kan spela en betydelsefull roll för de konsekvenser IPV exponeringen har 

på barnen. Forskningen indikerar på att mängden av det bevittnade våldet samt typen av 

det kan vara två av dessa faktorer. Samtidigt fanns antydan till skiftande karaktär i 

forskningen gällande barnens kön som en betydelsefull faktor för konsekvenserna av det 

exponerade våldet. Mer omfattande forskning kring just denna faktor bör göras med 

syfte att finna ett definitivt svar samt den bästa hjälp metoderna för de drabbade barnen.  
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Forskning kring äldre barn, tonåringar samt unga vuxna som exponeras för 

partnervåld bör belysa exponeringens konsekvenser på fler åldersgrupper samt bidra till 

att fler berörda individer får den hjälp dem behöver. 

Den fortsatta forskning finnes vara essentiell eftersom problemet med barn som 

exponeras för partnervåld är ett problem som finns idag och tyvärr kommer även finnas 

imorgon. Detta innebär att det kommer finnas barn som antar våldet som 

uttrycksmönster i deras vardag och det är just dessa barn som forskningen måste 

koncentreras på för att finna de bäst lämpade åtgärder för. Fortsätter forskningen finna 

svar till de ställda frågorna kan rätt medel användas för att inte sluta våldet cirkel och 

förebygga att barnen inte själva hamnar i relationer med våld.  
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Appendix 1 

 

Mall för kvalitetsbedömning baserad på Forsberg och Wengström (2008).  

 

Beskrivning av studien: 

Tydlig avgränsning/problemformulering  Ja  Nej  Vet ej 

Deltagare   

      Antal: 

     Ålder:  

Man/Kvinna: 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang    Ja  Nej  Vet ej 

Urval:  

– Relevant    Ja  Nej  Vet ej 

– Strategiskt    Ja  Nej  Vet ej 

Metod för:    

– Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

– Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

– Analys tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

– Giltighet?    Ja  Nej  Vet ej 

– Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej 

– Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

– Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet:    

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande    Ja  Nej  Vet ej 

 till en teoretisk referensram?  

– Genereras teori?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd:  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys användbart? 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Högt  Medel  Lågt 

Kommentar:  

 

 

 

 


