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ABSTRACT

What effect does witnessing domestic violence have on secondary victims, such as

children who live in homes where partner abuse occurs?  It is often difficult for

proffesionals to identify children who witness domestic violence. The aim of this

literature review was to describe signs that children may show for an unhealthy

condition. The results of this literature review showed that it might be clear and obvious

signs among children who have witnessed domestic violence. However, to respond

properly to these children, personnel in health care settings must develop and implement

guidelines for screening and responses if child discloses domestic violence. The

findings of this study are that there are many signs that children can show. The lack of

knowledge to reach these children must increase effort to identify these children who

are exposed.
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INLEDNING
Barnhälsovården är ett verksamhetsfält som har förändrats genom tiderna.

Spädbarndödligheten var hög i början av 1900-talet och sjuksköterskans insatser

inriktades på att undervisa mödrarna om uppfödning och vård av spädbarn. Idag är

barnhälsovården mer inriktad på att främja hälsa och minska förekomsten av ohälsa.

Barnhälsovården har sitt ursprung i olika traditioner. En av många uppgifter för

barnhälsovården är att identifiera barn som riskerar att fara illa på grund av föräldrarnas

bristande omsorgsförmåga (Medicinska forskningsrådet, 1999). Barn som lever med

våld som ett återkommande inslag i familjelivet har tidigare varit lite uppmärksammat.

Fokus har legat på kvinnornas upplevelser. Intresset har nu väckts mer och mer för

barnens reaktioner på att bevittna våld inom familjen (Weinehall, 1997).

Distriktssköterskan på barnhälsovården träffar föräldrar ur alla samhällsklasser. Metell,

Erikssson, Isdal, Lyckner och Råkil (2001) skriver att våldet förekommer i vitt skilda

sociala och kulturella sammanhang. Eftersom våld i hemmet har blivit mer

uppmärksammat ökade intresset av att fördjupa oss i hur dessa barn kan fångas upp

inom barnhälsovården. Det är inte bara distriktssköterskan inom barnhälsovården som

träffar dessa barn, utan även barnsjuksköterskor. Fortsättningsvis i denna studie

benämns sjuksköterska som distriktssköterska.

I Folkhälsovetenskapligt lexikon definieras våld som - ”Användning av fysisk styrka

som påverkansmedel - vanligen otillbörligt som vid påtryckning eller bestraffning. I

överförd mening talar man även om psykiskt våld” (Janlert, 2000, s. 361).

Metell et al. (2001) säger att våldet kan ses som en epidemi, vilket drabbar de mest

sårbara och mottagliga. I detta fall är det barnen som är mest ”infektionskänsliga”. I

nutid och framtid får våldet konsekvenser för barnet, men även för kommande

generationer.

Det är viktigt att förstå och se tecknen hos barnet så tidigt som möjligt, för att kunna

förebygga framtida problem och att förhindra psykisk ohälsa. Detta kan ses som en

viktig del i folkhälsoarbetet.
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BAKGRUND

Tidigare forskning
Under de senaste sex åren har ett flertal forskningsprojekt gjorts angående barnens

situation i hemmet där våld och missbruk pågår. Intresse väcktes (Weinehall, 1997) för

att se hur barn mår i de familjer där våld förekommer. Weinehall har intervjuat

ungdomar som växt upp i familjer där kvinnan misshandlats av mannen. Intervjuerna

gjordes med ungdomar i åldern 13 – 19 år om deras upplevelse av att växa upp i en

familj där fadern misshandlar mamman. Syftet med studien var att få kunskap, genom

att lyssna, tolka och försöka förstå tonåringarnas berättelser om sitt liv i en familj där

våld förekommer. Studien visar att ungdomarna önskar att de kunnat berätta om sina

upplevelser tidigare, men det fanns ingen vuxen att anförtro sig åt.

I ett forskningsprojekt som Lundén (2000) har gjort var ett syfte att belysa vilka tecken

barnen uppvisar och hur distriktssköterskor och barnomsorgspersonal reagerar på dessa.

Ett annat syfte var att ta reda på, på vilket sätt personalen reagerar och om det finns

medvetenhet om lagstadgad anmälningsplikt enligt Socialtjänsten. Distriktssköterskan

träffar många förskolebarn och har därmed möjlighet att tidigt fånga upp deras tecken.

Studien påvisar att distriktssköterskor och barnomsorgspersonalen i samma område inte

oroar sig för samma barn. Barnomsorgspersonalen observerar symptom på att barn far

illa i större utsträckning än vad distriktssköterskorna gör.

Hägg (2001) får i sitt arbete som socialarbetare ta emot anmälningar om barn som far

illa. Genom sitt projekt vill hon få större kunskap om vad som får anmälaren att ta

steget att anmäla. Anmälningar som rör barn kommer ofta från skolan, barnomsorgen,

polisen, men även allmänheten. Anmälningar från mödravårdcentralen och

barnvårdcentralen var så gott som obefintliga. Anledningen till att det inkommer så få

anmälningar kan vara att personalen inte är klar över innebörden av sin skyldighet och

att göra en anmälan väcker ångest.
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En trygg bas för barnet
Dagens kunskap pekar på att utvecklingen av t ex begåvning, social kompetens och

temperament påverkas av samspelet mellan medfödda egenskaper och olika faktorer i

miljön. Samspelet mellan miljö och arv spelar en viktig roll i barnets utveckling

(Medicinska forskningsrådet, 1999).

I början av 80-talet började Bowlby intressera sig för hur anknytningsteorin påverkar

barn som lever i familjer där våld förekommer. Psykoanalytiker och psykoterapeuter

anses ha blundat för detta fenomen. Belägg finns för att våldsbeteende inom familjen är

vanligare än vad Bowlby tidigare trott. Våldsbeteendet inom familjen är en starkt

bidragande orsak till ett antal plågsamma och svåranalyserade psykiatriska syndrom.

Bowlby menar vidare att våld föder våld och att detta fortplantas från generation till

generation (Bowlby, 1994).

Bowlby (1994) anser att det är både sociala och psykologiska villkor som inverkar på

barnets utveckling. Han menar vidare att det är en stor uppgift att ta på sig ett

föräldraskap samt att föräldrabeteendet är en huvudnyckel till nästa generations

psykiska hälsa. Bowlbys anknytningsteori, även kallad bindningsteori, är ett bestämt

och delvis programmerat system av beteendemönster som utvecklas under livets första

månad. Bindningsbeteendet är ett beteende som leder till att en person når eller

bibehåller närhet till någon annan identifierad individ, oftast mamman. Om barnet har

vetskap om att bindningsgestalten finns tillgänglig och är mottaglig, gör detta att barnet

känner trygghet. Vidare speglar den modell barnet gör sig av sig självt också de bilder

av det som föräldrarna har. Bilder som förmedlas inte bara av hur de var för sig

behandlar barnet utan också vad de säger till det. Detta bestämmer sedan vad barnet

känner för vardera föräldern och även för sig självt. De styr också farhågor och

önskningar som kommer till uttryck i barnets dagdrömmar, detta kallas inre

arbetsmodell.  Bowlby menar att bindningsbeteendet  kan märkas under hela livscykeln,

men är tydligast i barndomen. Om barnet inte uppvisar att det söker sig till en viss

bindningsperson är det sannolikt svårt stört.
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En känslig och kärleksfull omsorg resulterar i att barnet utvecklar tillit till andra

personer. Barnet blir allt självständigare och djärvare i sitt utforskande av världen och

hjälpsamt mot andra som har det svårt. Om barnets bindningsbeteende i stället möter

sent och ovilligt gensvar och betraktas som besvärligt är det troligt att det blir ängsligt

bundet (Bowlby, 1994).

”Det råkar vara så att barnets egen mamma är bättre än någon annan att utföra denna

mycket känsliga och bestående uppgift; hon är bättre skickad än någon annan därför att

hon är den som ligger närmast till att helt naturligt och utan att klaga hänger sig åt

detta” (Winnicott, 1965, s. 16).

Det sociala arvet
Barnets personliga utveckling grundas på arv och uppväxtmiljö (Olsson & Olsson,

2000). Vid födelsen har människan unika genetiska förutsättningar och i uppväxtmiljön

utvecklas eller begränsas sedan dessa genetiska möjligheter. Människan är således en

produkt av både arv och miljö. Föräldrarna är vanligen de viktigaste personerna för

barnets anpassning i samhället. Föräldrarnas uppfattningar är mycket betydelsefulla för

vilka lagar, regler, normer och värderingar barnet betraktar som riktiga. Barnet

internaliserar föräldrarnas uppfattning, det vill säga de tar till sig föräldrarnas

uppfattningar som sina egna. I dagens samhälle ställs det stora krav på föräldrarna och

det är inte lika lätt att få stöd och hjälp från släkt och vänner. Barn i socialt utslagna

familjer axlar ett stort ansvar som de känslomässigt inte är mogna för. Det finns barn

som inte syns och som ingen märker. Det finns barn som växer upp i miljöer där de

utsätts för både fysisk och psykisk misshandel. Många människor som själva utsatts för

misshandel och våld som barn, har en tendens att upprepa detta beteende mot sina egna

barn (Olsson & Olsson, 2000).

Den sociala inlärningen kan ha stor effekt på barn. Barnet som identifierar sig med t ex

en våldsam pappa kan ta efter beteendet och även lära sig att manipulera och tvinga

andra att uppfylla dess behov. Vissa barn kan lära sig att underkastelse är det enda sättet

att samexistera med andra. Det har även visat sig att barn som har blivit exponerade för

våld i hemmet är mer benägna att lära sig makt- och kontrolltaktik i det sociala livet
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utanför hemmet. De har också en mer ambivalent relation med sina vårdare (oftast

föräldrarna) jämfört med barn som kommer från hem där våld inte förekommer. Det

sociala samspelet lärs in tidigt och kan ses redan i tre – fem årsåldern. I familjer där

mamman har misshandlats kan barnen vara mindre empatiska, ha mer beteendeproblem

och vara mer aggressiva mot jämnåriga än andra barn. Oftast lämnas de här barnen åt

sig själva att tyda och förstå upplevelserna, och ofta har dessa barn ingen att tala med

(Graham-Bermann, 1998).

Självkänslan hos barnet
Barnets intellektuella förmåga utvecklas mer och mer ju äldre barnet blir (Broberg,

1996). Med hjälp av denna förmåga kan barnet utveckla föreställningar om sig själv och

om sina relationer till andra människor. En anknytning sker mellan vårdaren och barnet

och det är genom anknytningsbeteendet som banden formas och upprätthålls. Om

mamman är känslomässigt tillgänglig och stödjande blir konsekvensen att barnet skapar

en inre arbetsmodell av sig själv som kompetent och älskad. Barnet skapar då en positiv

självbild. Denna inre arbetsmodell kommer att styra beteendet i mötet med andra

människor. Ett barn som blir bemött med kyla kommer att uppleva sig själv som icke

önskad och kommer att forma en inre arbetsmodell av sig själv som dålig. Det är viktigt

för barnet att ha en trygg bas. Om relationen till föräldern präglas av osäkerhet påverkar

detta barnets förmåga att undersöka världen negativt. Barnet kan då välja att klamra sig

fast vid föräldrarna eller att bete sig som om föräldrarna inte behövs, det vill säga inte

använda dem för känslomässig påfyllning (Broberg, 1996).

Posttraumatiskt stressyndrom
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en diagnos som har ökat i användning under de

senaste decennierna (Fredriksson, 1999). Denna diagnos kan ställas om en person

utsätts för ett trauma som uppfattas som ett hot mot den egna personen eller andras

överlevnad. Genom personers upplevelser av första världskriget och andra världskrigets

koncentrationsläger samt Vietnamkrigets fasor utvecklades denna diagnos. Det

utlösande traumat återupplevs, exempelvis via påträngande tankar eller plötsligt

uppflammande minnesbilder, så kallade flash backs (Fredriksson, 1999).
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Svedberg (2001) skriver att ordet trauma tidigare var förknippat med tortyr, våld och

katastrofer, men att diagnosen PTSD numera också används för alla starka påfrestningar

på människors psyke, och kropp, såsom t ex bråkig hemmiljö, eller att ha bevittnat hur

andra människor skadas eller dödas. Enligt Diagnostic and Statistical manual and

Mental Disorders (DSM) skall vissa diagnoskriterier uppfyllas. Det vill säga personen

upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller serie av händelser som

innebar död, allvarlig skada, hot om detta, eller ett hot mot egen eller andras fysiska

integritet (American Psychiatric Association, 1995).

Svedberg (2001) konstaterar att bara genom att leva i familjer där en av föräldrarna

möter kriterierna för PTSD kan barnen påverkas och själva utveckla PTSD-symptom

och barndepression. Detta innebär i praktiken att inlärningsförmågan kan försämras.

Barn kan bli mer benägna till vissa asociala beteenden. Svedberg skriver vidare att om

traumatiserade föräldrar får större empati och socialt engagemang av samhället så har

dessa barn och föräldrar lättare att  kunna överleva traumat.

Hur många barn drabbas?
Antalet misshandel mot kvinnor uppgick år 2002 till 21 504 (Brottförebyggande rådet,

2002). I dagsläget vet ingen hur många barn som på ett eller annat sätt är indragna i våld

i familjen. De barn som blivit tvingade att se och uppleva våld riktat mot deras mamma

är fortfarande osynliggjorda (Metell et al., 2001). Det finns inga möjligheter att ge exakt

statistik, eftersom mörkertalet är stort när det gäller familjevåld. I många situationer

kommer de här barnen aldrig till myndigheternas kännedom (enligt

Barnombudsmannen,  personlig kommunikation, 24.9.2003).

FN:s barnkonvention
I andra världskrigets slutskede föds den nya säkerhetsorganisationen Förenta Nationerna

(FN). Två år senare antar generalförsamlingen den allmänna deklarationen om

mänskliga rättigheter, den första universella definitionen av de rättigheter som

tillkommer varje människa (Eriksson, Halldén, Granath, Eliasson, Jervas, Jönsson,

Karlsson & Tham, 1995).
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Deklarationen om barnens rättigheter antogs 1959. Då barnens situation inte märkbart

förbättrats beslöts det under det internationella barnaåret 1979, på ett förslag från Polen,

att det skulle skapas en konvention om barnets rättigheter. Fördelen med detta skulle

vara att en konvention är ett juridiskt bindande instrument, vilket en deklaration inte är.

1989 tillkom konventionen om barnens rättigheter. Sverige anslöt sig till konventionen

år 1990 (Bäckström & Eldfeldt, 1993).

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma

rättigheter, exempelvis:

• rätt att leva och utvecklas.

• rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp.

• rätt att respekteras för vad de tycker och tänker.

Barnkonventionen, om barns rättigheter består av 54 artiklar. I artikel 19 belyses

barnens  rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande av föräldrar eller

andra vårdnadshavare (Bäckström & Eldfeldt, 1993).

Därigenom är det fastslaget att barn är människor med alldeles egna rättigheter, och att

det är den vuxna världens skyldighet att förverkliga dessa rättigheter. FN:s

barnkonvention slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Varje barn

har rätt att få sina basbehov tillfredsställda, rätt till hälsovård och utbildning. Varje barn

har rätt till trygghet och skydd mot övergrepp och exploatering. Varje barn har rätt att

uttrycka sin mening och att bli respekterad (Helleberg, 1995).

Styrdokument
De länder som ansluter sig till konventionen garanterar att deras lagstiftning också

överensstämmer med konventionen (Ewerlöf, 1999). De ansvarar för att förverkliga

konventionens artiklar och att barn och vuxna blir informerade om den. Det land som

vägrar se att barn far illa, eller som blundar för barns behov, bryter mot konventionen.

Barnkonventionen innehåller den grundläggande principen att barnets bästa skall

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen gäller åtgärder som
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vidtas av offentliga organ men också sådana som vidtas av privata sociala

välfärdsorganisationer. Denna princip är i hög grad en lagstiftningsfråga men också en

fråga om praktisk tillämpning av lagen. Den gäller också vid praktiskt handlande

överhuvudtaget. Att barnets bästa skall komma i främsta rummet utesluter inte att också

andra hänsyn får tas. Det som är bäst för barnet skall i första hand vara vägledande vid

alla åtgärder som rör barn (Ewerlöf, 1999).

Svensk rätt i fråga om barn och ungdomar utgår från principen om barnets bästa. Detta

framgår uttryckligen i en del lagar. I Föräldrabalken (FB) föreskrivs t ex att barnets

bästa  skall komma i främsta rummet vid avgörande av frågor om vårdnad, boende och

umgänge. Den för barnets bästa lösningen är den som bäst kan antas främja att  barnet

får sina grundläggande behov tillgodosedda.  Socialtjänstlagen (SOL) 12 § säger bland

annat att socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och

goda förhållanden (Ewerlöf, 1999). Den 1 juli 1993 inrättades i Sverige en särskild

befattning som barnombudsman (BO). I samband med inrättandet av denna befattning

förklarades BO:s uppgifter vara bland annat att bevaka frågor som angår barn och

ungdomars rättigheter och intressen utifrån ett barns perspektiv. BO skall också kunna

göra auktoritativa uttalanden om Barnkonventionens betydelse på olika områden och

även ägna sig åt opinionsbildning, ta egna initiativ till utredningar i frågor som berör

barnets rättigheter och att verka på ett generellt plan. Av denna anledning utrustas inte

BO med några särskilda befogenheter när det gäller att fordra in uppgifter från

myndigheter och andra organ (Ewerlöf, 1999). Lagen ändrades 1 juli 2002 och detta

innebär att BO:s mandat och befogenheter förstärkts. Numera har BO möjlighet att

uppmana och kalla till sig enskilda myndigheter, kommuner och landsting att lämna

uppgifter om vad de gör för att leva upp till Barnkonventionen (Barnombudsmannen,

2002).

Socialtjänstlagen, 71 §, säger att samtliga anställda inom både offentlig och enskild

verksamhet har skyldighet att anmäla ”allt som kan innebära att barn far illa ” och där

socialnämnden behöver ingripa. Det är inte anmälaren som skall ta ställning till om

socialnämnden skall agera. En anmälan innebär inte att ta ställning för ett

omhändertagande av barnet, utan bara en misstanke om att barnet och familjen behöver
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stöd. Anmälningsplikten bryter sekretessen, föräldrarna bör alltid informeras om att en

anmälan kommer att göras. Undantag är sexuella övergrepp (SOU, 1994:139).

Exempel på en situation där sekretessen måste brytas enligt lag är när

distriktssköterskan vid barnhälsovården misstänker att ett barn far illa. Skyldighet

föreligger då att göra en anmälan enligt Socialtjänstlagen 71 §.

Distriktssköterskans roll inom barnhälsovården
Modern barnhälsovård är en mångfasetterad verksamhet vars syfte är att medverka till

god fysisk, psykisk och social hälsa (Medicinska forskningsrådet, 1999). Meningen är

också att kunna identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling samt att

förebygga ohälsa hos barn. Barnhälsovården bör arbeta både promotivt och preventivt.

Med promotion avses insatser som syftar till att förändra förhållanden till det bättre,

alltså främja en optimal utveckling. Prevention innebär ett mer probleminriktat synsätt

som försöker förhindra att problem uppstår eller förvärras. Distriktssköterskan möter

nästan alla Sveriges barn och föräldrar i ett avgörande skede i livet. I begynnelsen var

barnhälsovården en medicinsk verksamhet men idag har arbetet starka psykosociala

inslag. Distriktssköterskan ansvarar för att ge information om det basala och

omedelbara föräldrastödet (Medicinska forskningsrådet, 1999).

Forskning från olika länder visar att cirka 40 % av alla föräldrar inte förmår att utveckla

ett lyhört samspel med sitt barn (Medicinska forskningsrådet, 1999). En av

distriktssköterskans många arbetsuppgifter inom barnhälsovården är att utveckla ett bra

samspel mellan föräldrar och barn. Vissa föräldrar är känslomässigt lyhörda för sina

spädbarns tecken och svarar på dem på ett sätt som är positivt för barnet. En del

föräldrar har inte förmågan till lyhördhet i samspelet med barnet. Under det senaste

decenniet har anknytningsteorin genererat en stor kunskapsmassa av direkt relevans för

barnhälsovårdsarbetet. Ett anknytningsbaserat arbete bör ske i alla kontakter med

familjen. När det gäller att stödja föräldrarna i föräldraskapet behöver

distriktssköterskans kunskapsbehov utökas. Med detta menas att kunna stödja

föräldrarna och barnet i dess intellektuella och socioemotionella utveckling. För

närvarande finns inga moment i barnhälsovårdens dagliga arbete med samspelet mellan
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föräldrar och barn, som är anknytningsteoretiskt grundade eller evidensbaserade. I

distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår att vara uppmärksam på samspelet mellan

föräldrar och barn. I dagsläget saknas svensk forskningsbaserad kunskap om

barnhälsovårdens insatser för riskfamiljer (Medicinska forskningsrådet, 1999).

När våld i familjen hemlighålls och de som drabbas inte kan prata om sina erfarenheter,

äger det som hänt ingen giltighet. De som drabbas bär på känslor av skam och skuld och

känner sig maktlösa i sin livssituation. Det är därför livsviktigt att mamman får en

förtroendefull kontakt, som förutsätter att den omsorgspersonal hon möter är beredd att

lyssna och tål att höra det den misshandlade mamman har blivit utsatt för (Metell et al.

2001).

PROBLEMFORMULERING
Det förekommer våld i hemmen, detta får till följd att barnen blir vittne till våldet. I

distriktssköterskans arbete ingår kontakt med dessa barn. Denna studien syftar till att få

en ökad kunskap om hur distriktsköterskan inom barnhälsovården kan se besvär som

kan tolkas som tecken av att våld förekommer i hemmet.

SYFTE
Syftet med  litteraturstudien är att belysa:

Vilka tecken beskrivs i litteraturen att barn kan uppvisa då det förekommer våld i

hemmet?

METOD
Metoden har varit en litteraturstudie. En av huvuduppgifterna för en litteraturstudie är

att ta reda på vad som redan är känt i relation till ett problem. När en studie är

sammanfogad med annan forskning kan resultaten bättre förstås och detta kan väcka nya

frågeställningar och fortsatt forskning (Polit & Hungler, 1999). Enl Backman (1998)

kan sökning ske genom konsultation, manuell sökning, referenslistor i tidskrifter och

databaser.
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Litteratursökning
Litteratursökningen började med en ostrukturerad sökning i olika databaser och ur

referenslistor.

Sökning av artiklar har skett i databaserna PubMed,  SweMed+ samt Cumulative Index

to Nursing & Allied Health Litteratur (CINAHL). De mest användbara artiklarna är

hämtade ur CINAHL. Detta är den viktigaste databasen inom omvårdnadsforskningen

(Polit & Hungler, 1999). Se tabellerna 1, 2 och 3.

Sökorden som användes var: abuse, battered, child, domestic violence, family, women

och witness. Orden har kombinerats ihop på olika sätt. Sökorden har även använts på

svenska i SweMed+ i olika kombinationer. Materialet söktes på Högskolan

Trollhättan/Uddevallas (HTU) bibliotek i Vänersborg och Norra Älvsborg läns lasaretts

bibliotek (NÄL).

Sökningen av artiklarna i databaserna gjordes genom att titeln på artikeln skulle kunna

vara av intresse  för syftet.
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Tabell 1. Översikt över sökresultat i PubMed.

Sökord Begränsningar Träffar

1 Childwitness abuse 163 519

2 Domestic violence   18 748

3 1 + 2 163 519

4 Childwitness            0

5 Witness     2 002

6 2 + 4   18 748

7 2 + 4 Förskolebarn 2 – 5 år          11

Abstracten på 11 artiklar lästes, varav en inkluderades.

Tabell 2. Översikt över sökresultat i CINAHL.

Sökord Begränsningar Träffar

1 Domestic violence     4 507

2 Child witness          21

3 1 + 2          14

4 Battered women        507

5 Child   37 778

6 4 + 5          51

7 Childwitness År 1998 – 2000            6

Abstracten på 20 artiklar lästes. Sju granskades, varav fem inkluderades.

Tabell 3. Översikt över sökresultat i SweMed+.

Sökord Begränsningar Träffar

1 Kvinnomisshandel          25

2 Familjevåld            2

3 Barnmisshandel          93

4 Barnvittne            0

5 1 + 4            0

6 Barnvåld            0

Av det totala antalet träffar valdes tre artiklar ut. Samtliga exkluderas på grund av att de

ej var vetenskapliga och ej berörde vårt syfte. 



13

Urval
Inklusionskriterierna för det vetenskapliga materialet var att det inte skulle vara äldre än

1993. I CINAHL och PubMed skulle samtliga artiklar vara på engelska,

förhandsgranskade (peer-reviewed) och i artikelform. På SweMed+ har inga

begränsningar gjorts. Artiklarna som inkluderades handlade alla om amerikanska

förhållanden. Målsättningen var att finna material som gällde förskolebarn, noll till sex

år. Begränsningen två till fem år i PubMed innebär i USA förskolebarn, vilket vi i

Sverige menar noll till sex år. De flesta artiklarna handlade om barn upp till 12 år och

ungdomars berättelser om sina upplevelser av ha bevittnat våld under sin uppväxt.

Ungdomarnas erfarenhet sågs som en viktig information. Inklusionskriterierna för

materialet granskades utifrån syftet och det fanns relevans att inkludera  artiklar som

handlade om barn och ungdomars upplevelser upp till 17 år.

Åtta artiklar hittades i olika referenslistor. Av dessa inkluderades sju, varav en erhölls i

fulltext via Internet. Två av artiklarna uppfattades olika och lästes ännu en gång. Totalt

har 13 artiklar granskats i denna studie.

Analys
Samtliga artiklar lästes först igenom av författarna var för sig för att hitta svar på syftet i

innehållet. Analysarbetet har skett genom att från artiklarna  identifierat ord som

beskrev vilka tecken barn kan uppvisa efter att ha bevittnat våld i hemmet (Pilhammar,

1999). Tecknen skrevs ned och diskuterades för att gemensamt komma fram till

kategorier. Dessa ord har sorterats och utgjorde grunden för bildandet av tre kategorier.

På detta sätt växte huvudkategorierna fram: fysiska, psykiska och sociala tecken.

Orden färgmarkerades i tre olika färger för att kunna strukturera och systematisera

arbetet. För att göra arbetet mer överskådligt gjordes en arbetstabell. Detta resulterade i

tabell fyra i resultatet.
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Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalysen av artiklarna

Preschoolers who have witnessed repeated Fysiska signaler=

episodes of violence have been described stuttering, shaking,

as showing signs of  terror: yellling, irritable somatic complaints

behavior, hiding, shaking, and stuttering. Sociala signaler=

Not surprisingly, young children are likely yelling, irritable

to express somatic complaints and to regress behavior, hiding.

to earlier stages of functioning. Psykiska sig-

Textcitat ur artikel: Witnessing Domestic Violence naler=regress

During Childhood and Adolescence: Implication to earlier stages of

for Pediatric Practice (Wolfe & Korsch, 1994, s. 596). functioning.

Etiska aspekter.

Författarna till denna litteraturstudie har noggrant och sanningsenligt översatt och

analyserat artiklarna. Enligt Polit och Hungler (1999) får innehållet i artiklar inte

förvanskas eller ändras.

RESULTAT

Materialet i denna litteraturstudie strukturerades utifrån de tre huvudkategorierna, se

tabell fyra.

Fysiska tecken

Barn som bevittnat våld i hemmet är ett sekundärt offer, menar Stiles (2002) i sin

artikel. Att bevittna våld i hemmet kan leda till att dessa barn utvecklar en rad olika

fysiska besvär, såsom huvudvärk, magsmärtor, suga på tummen, kissa på sig och att

börja stamma. Stiles är medveten om att de negativa effekterna kan variera beroende på

vilken ålder barnet har, det vill säga spädbarn kan börja gråta ohejdat där

anknytningsbeteendet har blivit avbruten. Det är viktigt att notera, menar Stiles, att det

finns många barn som inte uppvisar fysiska tecken. Detta kan t ex bero på att familjen

har ett socialt stöd för barnen, eller att de har en högre socioekonomisk status (Stiles,
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2002). I en litteraturstudie som gjordes av Humphreys (1997) framkom att, trots att

forskning på kvinnovåld har gjorts tidigare, och att det har funnits skyddsprogram sedan

70-talet så har fokus på barnens situation inte uppmärksammats förrän på senare tid.

Även Humphreys menar att barn som kommer från hem där våld förekommer löper risk

att må sämre med t ex huvudvärk, kräkningar och diarréer som följd. Onyskiw (2002)

baserade sin studie på att jämföra data i hälsojournaler på barn, 2 – 11 år, i familjer där

våld förekom och i familjer där våld inte förekom. Studien bestod av föräldrarnas

berättelser. Trots att det tidigare hade gjorts betydande impiriska undersökningar så

hade forskningen fokuserats på barnens sociala och emotionella problem och det fanns

få studier gjorda som beskrev barnens hälsostatus. Onyskiw ville få reda på om barn

som bevittnat våld hade lägre hälsostatus. Resulatet visade att barnen hade lägre

hälsostatus och vanliga fysiska besvär kunde vara allergier, halsinfektioner, magbesvär

och huvudvärk. Detta begränsade dem att delta i fysiska aktiviteter. Besöken hos

barnläkare var dock inte fler för dessa barn. Däremot var kontakterna fler hos andra

läkare, distriktssköterskor och socialbetare och barnen använde fler receptbelagda

läkemedel (Onyskiw, 2002).

Det fanns en koppling mellan barn som bevittnat våld i hemmet och försämrad

utveckling. Kolbo, Blakely och Engleman (1996) granskade 29 empiriska artiklar.

Studierna fastställde att fysiska besvär fanns. Barnen uttryckte en mängd skiftande

besvär av olika svårighetsgrader. Kolbo et al. (1996) såg i undersökningen att resultaten

från tidigare forskning bekräftade att våldet hade effekt på barns fysiska utveckling men

att forskningen på detta område var otillräcklig för att kunna dra några betydelsefulla

slutsatser. Rhea, Chafey, Dohner och Terragno (1996) gjorde en litteraturstudie på

material där barn och mammor blev intervjuade. Författarna ville benämna barnen som

primära offer, beroende på att de ser våldet, känner rädsla och fruktan, men de har oftast

inte någon att prata med om sina upplevelser. Detta gjorde dem till tysta offer. Barnen

kunde uppvisa en mängd skiftande somatiska besvär. Huvudvärk, buksmärtor och

stamning var några av de besvär som framkom i undersökningen.
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En litteraturstudie gjordes av Wolfe och Korsch (1994) vars syfte utgick från en egen

definition på familjevåld – ”där våld begås av mannen mot sin hustru och där båda har

vårdnaden om barnen”. De kom fram till att uppfattningen bland forskare var att barnen

var medvetna om konflikten mellan föräldrarna, även om de inte såg den fysiska

misshandeln. De fick dock erfara efterverkningarna, t ex att mamman oftare uppvisade

ilska mot barnet. Som en konsekvens av familjevåldet kunde barnen reagera med att inte

gå upp i vikt, börja stamma, skrika ohejdat och få ätstörningar. Wolfe och Korsch

(1994) var inte förvånade över att spädbarn klagade på fysiska smärtor och att de kunde

gå i regress till tidigare barnstadie och inte utvecklas normalt.

Lemmey, Mc Falane, Willson och Malecha (2001) intervjuade 72 mammor utifrån deras

perspektiv på om våldet påverkade barnen. 72 % rapporterade att våldet hade negativ

effekt på barnen, som kunde klaga på fysiska besvär, t ex magsmärtor eller att sluta tala.

Sociala tecken
Att leva i en miljö där våld förekom fick konsekvenser för barnens sociala

välbefinnande ansåg Onyskiw (2002). Stiles (2002) menade också att det rådde en

generell enighet om att barn från hem där våld förekommer hade mer sociala problem

än barn från hem där våld inte förekom. Det var viktigt att notera, ansåg Stiles, att

forskning inom detta område hade en rad inskränkningar. Urvalet var litet och att

hänsyn måste tas till olika variabler som inte var tillräckligt kontrollerade, t ex kön och

socialt stöd. Barnen kunde få ett mer utåtagerande beteende, som att slåss, vara

högljudda, ljuga och luras. De kunde uppvisa  problem i relationen med andra barn och

uppvisa olämpligt beteende genom att lösa konflikter med våld.

I intervjustudien som Lemmey et al. (2001) gjorde framkom hur våldet påverkade

barnen. Mammorna upplevde att barnen trodde att familjevåld var ett normalt beteende i

en parrelation. Gemensamt för mammorna var att det var vanligt att barnen blev

klängiga, retliga, aggressiva och fick problem i relationen till föräldrarna. 19 % av

mammorna rapporterade att barnen vägrade att besöka sina pappor. När papporna blev

våldsamma mot mamman kunde det hända att barnen försökte medla. Barnen visade

ingen respekt för sina mammor och behandlade dessa som om det var de som var
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orsaken till våldet. För pojkar som hade sett sin pappa slå mamman, ökade risken för

pojkarna att de skulle använda våld. Lemmey et al. (2001) poängterar att det var svårt

att identifiera tecknen på grund av att dessa kan spegla vanligt förekommande sociala

problem i barndomen. Wolfe och Korsch (1994) skriver att förskolebarn som har

bevittnat upprepade episoder av familjevåld kan uppvisa tecken som att skrika och ofta

vara irriterade. Särskilt pojkar kunde ha mer raseriutbrott och humörsvängningar,

jämfört med flickor som kan klaga på somatiska besvär. Barnen kunde också ha en

tendens att dra sig undan andra kamrater.

En intervjustudie gjordes av McClosky, Fiugueredo och Koss (1995), i vilken 365

mammor och ett av barnen i familjen intervjuades. Barnets ålder skulle vara mellan 6 –

12 år. Syftet med studien var att komma fram till vilken typ av problem barnen kunde få

i ett hem där våld förekom. Det bekräftades att olika former av familjevåld inträffade

och detta kunde leda till att olika sociala tecken framträdde hos barnet. Till exempel

kunde barnet tvångsmässigt återge händelsen genom lek. Studien som gjordes visade

även att verbal, fysisk och upptrappande aggressivitet var det som föregick våldet och

påverkade barnet. Våldet som barnen exponerades för, fick dem att känna det som om

de levde under dödshot.

Humphreys (1997) kom fram till att en del barn som levde i familjer där våldet var ett

vanligt inslag kunde uppvisa beteendeproblem, men att könsskillnader fanns. Pojkar

kunde bli aggressiva. Flickor kunde bli retliga och gick inte upp i vikt. I studien

framkom att barnen som bevittnat våld reagerade enligt ett visst mönster som

motsvarade kriterierna för PTSD, som till exempel irritabilitet och

koncentrationssvårigheter som följd. Andra barn som levde under samma förhållanden

hade hjälp av inre resurser med att hantera sina upplevelser av att ha bevittnat våld i

hemmet. Dessa barn hade även stöd av någon annan person med att hantera

upplevelserna. Det fanns en koppling mellan barn som bevittnat våld i hemmet och en

försämrad social utveckling. Humphreys (1997) noterade även att många barn inte

uppvisade några specifika tecken.
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Barn som bevittnade våld i hemmet hade en ökad risk att utveckla ett eller flera

symptom på beteendestörningar (Kolbo et al., 1996). Det rådde ingen överensstämmelse

i materialet om att det alltid var så. Forskning på barns sociala funktion inom detta

område är fortfarande för litet, för att några betydelsefulla slutsatser skall kunna dras,

menar Kolbo et al. (1996).

Barn som blev exponerade för familjevåld kan reagera på olika sätt (McAlister-Groves,

1999). Våldet kan leda till att en del barn reagerade med att bli aggressiva eller få en

reducerad social kompetens. Barnen kände sig osäkra och otrygga i sin hemmiljö.

McAlister-Groves sade i sin rapport att en del barn har copingstrategier och kan hantera

sina upplevelser utan att få några bestående men. Barnets ålder, vad det var som  barnet

såg och hörde, händelsens svårighetsgrad och om det fanns någon annan vuxen person

som kunde beskydda barnet hade betydelse för hur barnet skulle kunna hantera

händelsen.

Kym, Kilpatrick och Leanne (1997) gjorde en studie, där både barn som hade och inte

hade bevittnat våld ingick. Mor och barn från båda grupperna fick fylla i ett formulär

där författarna ville få reda på varje barns utsatthet för våld och om det fanns andra

faktorer som kunde framkalla PTSD, t ex våldinslag på TV. Alla deltagarna hade också

blivit intervjuade. PTSD-diagnosen delades in i svårighetsgrader, från milda till svåra

PTSD-symptom. Barnen som inte hade bevittnat våld hamnade under gränsen för

PTSD. Ett barn i gruppen som hade bevittnat våld hamnade också under gränsen för

PTSD. Två barn i denna grupp hamnade på mild nivå, åtta barn på moderat nivå och nio

på svår nivå av PTSD. Totalt i gruppen ingick 19 personer. Resultatet av studien visade

att barn som bevittnat våld var särskilt sårbara och att det var en stressfaktor att leva i en

familj där våld förekom. Barnen låg i högriskzonen för PTSD och de kunde uppvisa

sociala problem, såsom tillbakadragenhet, aggressivitet, koncentrationssvårigheter och

hyperaktivitet (Kym et al., 1997). Edleson (1999) gjorde en litteraturstudie där 31

artiklar ingick. Även han fann att barnen hade stora sociala problem. De hade en lägre

social kompetens, kunde bli mer aggressiva, lättskrämda och uppvisa ett undertryckt

beteende.
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Den sociala inlärningen stödjer teorin om att våld föder våld (Rhea et al., 1996; Bowlby,

1994). Barnen kunde bli mer aggressiva, högljudda, ljuga och luras. Även tecken som

sämre koncentrationsförmåga, brister i den sociala relationen med kamrater, syskon och

vuxna hade också framkommit i intervjustudien (Rhea et al. 1996).

Mammorna till 62 barn intervjuades om barnens sociala beteende (Levendosky, Huth-

Bocks, Semel & Shapiro, 2002). Barnen hade observerat familjevåld under det sista

året. Alla mammorna rapporterade att barnen hade blivit påverkade av våldet. Barnen

kunde reagera med att bli klängiga på mamman. Aggressivt beteende och att barnet

kunde bli uppspelt hade framkommit i studien (Levendosky et al., 2002). Campbell och

Lewandowski (1997) beskriver i en litteraturstudie barnets erfarenheter av att ha sett sin

mamma bli misshandlad. Fynden som framkom var att barnet kunde uppvisa

tillbakadragenhet, ha färre intressen och sämre social kompetens.

Psykiska tecken
Campbell och Lewandowski (1997) beskrev barns reaktioner på traumatiska händelser.

Författarna menade att barn, som bevittnat våld och som inte kunde eller hade

möjligheter att prata med någon, kunde få en känsla av hjälplöshet och hopplöshet. De

kände sig otrygga i sitt hem och fann ingen möjlighet att utveckla trygghet eller någon

tro på framtiden. Barnen fick sömnproblem, de blev rädda, irriterade och tillbakadragna.

Detta är en beskrivning av ett traumatiserat barn. Författarna sade vidare att för barnen

blev våld traumatiskt då det var brist på samtal om våldet. Barn som exponerades för

våld mot sin mamma hade oavsett ålder och kön, en gemensam oro, för att hon skulle

skadas och fara illa under misshandeln. Studien visade att barn som bevittnat våld var

mer medvetna om våldet än föräldrarna hade en aning om. Bevittnat våld hos barn

kunde leda till omfattande stressreaktioner och utvecklas till PTSD-symptom (Campbell

& Lewandowski, 1997).

I intervjustudien som gjordes av Levendosky et al. (2002) rapporterade mammorna

överdriven vaksamhet hos sina barn, separationsångest och oro, samt fruktan, särskilt

för djur, speciella situationer och platser. Studien visade att särskilt förskolebarn var

mer sårbara för återupplevelse av händelsen. Författarna menade att det är av vikt med
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vidare forskning på traumatiska symptom hos förskolebarn, då studien klart visade att

dessa var en gemensam reaktion hos barn som bevittnat våld (Levendosky et al., 2002).

Edleson (1999) ansåg att barn som bevittnat våld i hemmet var de osynliga offren och

behövde bli synliga. Barnen var offer för flera våldsövergrepp, till exempel de såg

våldet, de hörde våldet, de kanske själva blev slagna och/eller  användes som verktyg

mellan föräldrarna. De såg följderna av en misshandel, såsom fysiska skador, tårar och

rädsla hos modern och en fader som svängde från ilska till överdriven vänlighet. Dessa

händelser fick traumatiska effekter på barnet och författaren menade att om detta

inträffade mer än en gång och över lång tid, påverkades utvecklingen med dålig

självkänsla, ängslighet, hopplöshet, ångest och oro som följd. En annan konsekvens av

att ha bevittnat våld kunde vara känslan barnet utvecklade som från att skuldbelägga sig

själv till att rättfärdiga våldet, en konsekvens som följde barnet hela livet. Det fanns för

lite kunskap om hur exponering av hur familjevåldet påverkade barnens liv och det

måste till mer forskning (Edleson, 1999).

Wolfe och Korsch (1994) menade att de grundläggande behoven, som närhet till

modern och ät- och sömnrutiner blir störda då barnet exponerades för våld. Moderns

rädsla för att bli misshandlad ledde till att hon blev oförmögen att hantera sitt barn.

Detta var en stressituation för mor och spädbarn och kunde leda till ängslighet. Små

barn som exponerades för familjevåld kunde få allvarligt oavsiktliga konsekvenser, som

också kunde leda till bland annat ätstörningar och regress till tidigare barnstadie.

Förskolebarn som upprepade gånger bevittnat våld, visade ökade nivåer av smärta och

sorg. Dessa barn levde med rädsla och ängslan i väntan på nästa våldsamma period

(Wolfe & Korsch, 1994).

I McAlisters-Groves (1999) studie undersöktes hur den mentala hälsan påverkades och

vilken hjälp dessa barn kunde få då de bevittnat våld. Undersökningen avslöjade

symptom på dessa barn som låg till grund för deras reaktioner då de bevittnat våld.

Barnen visade ängslighet, rädsla, sömnproblem och inlärningsproblem. De levde i en

intensiv skräck och rädsla för döden och av att kunna förlora en förälder. Att bli

exponerad för familjevåld gjorde att barnen kände sig osäkra, skuldbelade sig själva och
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upplevde hjälplöshet. De upplevde världen som oförutsägbar, fientlig och hotande.

Dessa barn benämndes som gömda offer. Barn som kunde erkänna sina traumatiska

upplevelser genom att prata om dem, kunde behöva annan form av stöd, jämfört med de

som inte kunde tala om sina upplevelser (McAlister, 1999).

Stiles (2002) menade att barn som bevittnat våld i hemmet hade en ökad risk för

psykiska besvär, såsom ängslan, depression och att gå tillbaka till tidigare barnstadie.

Den negativa effekten för de små barnen, menade författaren, visade sig genom att de

ofta skrek  omåttligt och att de hade ät- och sömnproblem. Detta beroende på att deras

behov av närhet till modern stördes, på grund av att det förekom våld i familjen och att

detta blev en stressituation för barnet. Stiles (2002) ansåg att förskolebarn som bevittnat

familjevåld kunde komma att utveckla en rad olika psykiska problem. Under

förskoletiden behövde barnen kunna vända sig till föräldrarna för att få beskydd,

trygghet, lugn och ro. Detta stördes på grund av att våldet. Effekten blev att barnen blev

ängsliga och oroliga inför främlingar. De fick ofta mardrömmar, insomningsproblem,

grät mycket, visade tecken på rädsla och ville gömma sig. Författaren menade dock inte

att tecknen var specifika på att det behövde förekomma våld, men var något att beakta

(Stiles, 2002).

Barn som levde i familjer med våldet som ett återkommande inslag drabbades av

psykiska besvär, såsom ängslan, depression, sömnproblem, ångest och oro (Humphreys,

1997). Barnen var mer medvetna om att våld förekom mellan föräldrarna än vad

föräldrarna själva insåg. Författaren talade om traumatiska upplevelser för barnen och

att dessa kunde reagera med PTSD-symptom. Att växa upp i ett hem där våld förekom

gav djupa psykiska skador och försvårade barnens känsla av en trygg uppväxt

(Humphreys, 1997).

Lemmey et al. (2001) intervjuade kvinnor som rapporterade att familjevåldet hade

negativ påverkan på sina barn, såsom ängslan, tillbakadragenhet och rädsla. Mammorna

beskrev effekter som var gemensamma för dessa barn, till exempel mardrömmar,

insomningsproblem, vägran att sova ensamma. De vaknade nattetid, grät mycket, var
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rädda, retliga och kände ångest och oro. Barn under dessa omständigheter löpte en ökad

risk att få psykiska besvär som följde med långt in i vuxenlivet (Lemmey et al. 2001).

Barn som levde med våldet som inslag upplevde en stor psykisk påfrestning, som oftast

märktes genom intensiv skräck, rädsla och hjälplöshet (Kym et al., 1997). De levde med

större risker att utveckla PTSD-symptom genom återkommande inslag av

våldssituationer i hemmet. Dessa barn var mer sårbara än de barn som levde utan

våldinslag inom familjen (Kym et al., 1997). Även Onyskiw (2002) ansåg att barn som

levde under en stressituation medförde gemensamma symptom, såsom sömnsvårigheter,

mardrömmar och insomningssvårigheter. Rhea et al. (1996) ansåg också att dessa hem

inte var något barnen kunde känna sig trygga i. Barnen kunde känna rädsla, ängslan,

hopplöshet och förvirring.

McCloskey et al. (1995) fann att psykiska problem, såsom dåligt självförtroende, ångest

och oro förekom hos barnen. De menade att bevittnat våld var en traumatisk upplevelse,

som till exempel gav sömnsvårigheter, mardrömmar, ängslan och rädsla (McCloskey et

al., 1995). Kolbo et al. (1996) bekräftade att det fanns psykiska besvär som gav

konsekvenser för barn som bevittnat våld, jämfört med barn som inte bevittnat våld. De

menade dock att det behövdes mer forskning för att kunna ge betydelsefull information

( Kolbo et al., 1996).
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Tabell 4. Sammanfattning av tecken hos barn som har bevittnat våld i hemmet.

                                                             Barnet

Fysiska tecken Sociala tecken Psykiska tecken

lägre hälsostatus aggressivitet depression

allergier sämre inlärning ängslighet

andningsbesvär låg grad av empati dålig självkänsla

huvudvärk slåss ångest och oro

magont ljuger insomningsproblem

kräkningar deltar inte i aktiviteter mardrömmar

diarré hög frånvaro från fritids vill inte sova ensam

stamning dålig tillit vaknar mitt i natten

viktnedgång roffar åt sig rädsla

ätstörningar tillbakadragenhet hjälplöshet

infektioner umgängesproblem i grupp tillbakadragenhet

fysiska smärtor löser konflikter med våld sängvätning

funktionell regress gömmer sig avföring i byxorna

språkregression hotfullt beteende skamkänsla

försenad talutveckling fientlighet skuldbelägger sig själv

skrikighet gråter mycket

irritation hopplöshet

klängighet retlighet

hyperaktivitet vaksamhet

koncentrationssvårigheter

DISKUSSION

Metod

Svårigheten i litteraturstudien var att hitta artiklar som berörde barn som bara bevittnat

våld i hemmet och vilka tecken det ger. Sökningen blev mest ostrukturerad i början.

Sökningen i databaserna fordrar också en kunskap/erfarenhet, som från början inte var

bra. Med professionell hjälp, som fanns att tillgå, utvecklades sökningen till att bli mer
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systematisk. Artiklarna som används speglar amerikanska förhållanden. Tre till tio

miljoner barn i USA ser varje år sina mammor bli slagna, sparkade, knivhotade, skjutna

eller brända av sin partner (Humphreys, 1997). Familjevåld innehåller många former av

våld och övergrepp mot barn, som till exempel barn kan själva bli slagna, utnyttjas och

användas som verktyg. Svenskt material som passade vår frågeställning med ett

vetenskapligt perspektiv, hittades inte. Det är först på senare tid som barnens situation

har uppmärksammats. I Sverige har det inte forskats eller kartlagts hur många barn som

egentligen växer upp i familjer där våld förekommer. Många barn vistas på

kvinnojourer tillsammans med sina mammor. Under 1998 bodde 1 500 barn på landets

kvinnojourer. Hur många av dessa barn uppmärksammas och får hjälp och stöd?

Forskning och kunskap krävs, endast då kan barnen få det stöd som de har rätt till

(Arnell & Ekbom, 1999).

Målet från början var att finna litteratur som inte var äldre än fem år. Det visade sig att

materialet blev för litet och för att få ett större underlag, bestämdes en utökning till ett

decennium. Sökorden kombinerades på ett sådant sätt som gav möjlighet att finna

artiklar som kunde ha en titel som motsvarade frågeställningen.

Tabell 1 - 3 visar olika sökvägar som gjordes för att begränsa och avgränsa till vårt

syfte. Inga klara definitioner fanns på barn som bevittnat våld. Tecken plockades ut

under analysarbetet och placerades in under en bestämd kategori. Det blev också väldigt

tydligt efter granskningen, att vissa tecken kunde hamna under alla kategorier. De

artiklar som exkluderades föll inte inom ramen för vår frågeställning.

Med denna litteraturstudie har syftet uppnåtts genom att materialet beskriver vilka

tecken barn kan uppvisa vid bevittnat våld i hemmet. Studierna är gjorda i USA, detta

hindrar inte att ämnet är lika betydelsefullt i Sverige. Svenska artiklar med ett

vetenskapligt perspektiv hittades inte, på grund av att det inte gjorts någon forskning i

Sverige (Arnell & Ekbom, 1999).
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Resultat

Under pågående litteraturstudie ökade medvetenheten om att det pågår en debatt i media

angående barn som far illa. Det är barn som kallas glömda och osynliga och som ser sin

mamma blir misshandlad av sin partner, vilket bekräftas i Edlesons studie (1999). Även

svenska forskare har sett att barnen är en utsatt grupp som har fått lite uppmärksamhet.

Barn som far illa har funnits genom tiderna och har på nytt blivit aktualiserat, men är

fortfarande lågprioriterat. Tidigare har fokus legat på kvinnors situation (Weinehall,

1997; Lundén, 2000; Hägg, 2001).

Wolfe och Korsch (1994) föreslår, för att nå dessa glömda offer, behöver alla som

arbetar med barn i privat eller offentlig sektor, ta till sig mer erfarenhet och kunskap för

att kunna identifiera tecknen.

Bowlbys anknytningsteori tar lång tid att förankra inom barnhälsovården i Sverige.

Medicinska forskningsrådet (1999) skriver dessutom att när det gäller anknytningsteorin

finns inte evidensbaserad verksamhet. Det skulle behövas moment i barnhälsovårdens

reguljära arbete med samspel mellan föräldrar och barn som är anknytningsteoretiskt

grundade. Detta ingår i distriktssköterskans dagliga arbetsuppgifter inom

barnhälsovården (Medicinska forskningsrådet, 1999). Det som framkommit i denna

studien är att det kan vara svårt för distriktssköterskan  att veta vad som kan uppfattas

som tecken på att våld förekommer i hemmet, eller om beteendet speglar vanligt

förekommande tecken som är normalt för ålder och utveckling.

Humphreys (1997) fann i sin studie, trots att skyddsprogram funnits sedan 70-talet, har

dessa barn inte fått den hjälp de borde. Det fanns olika skyddsprogram för kvinnor med

sina barn, men förståelsen för barnens upplevelser fanns inte. Först genom Bolwbys

teorier på 80-talet ökade kunskapen om anknytningsteorins betydelse. Detta betyder inte

på något sätt att barn inte farit illa förrän efter 80-talet och framåt.
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Trots att FN:s deklaration om barnens rättigheter har funnits sedan 1959 och

konventionen om barnens rättigheter blev klar 1989, förekommer det fortfarande  att

barn far illa. Sverige har lagar, förordningar och styrdokument som erfordras för att

kunna hantera problemet på ett bra sätt. Den moderna barnhälsovården har ett stort

ansvar. Detta innebär att distriktssköterskan kommer i kontakt med barn som far illa och

att det är viktigt att känna till bland annat anmälningsplikten och att ha kunskap för att

kunna tolka olika tecken hos barn, för att kunna agera och fatta beslut (Hägg, 2001). En

anledning till att det är få anmälningar som görs kan vara att distriktsköterskan inte är

klar över sin anmälningsskyldighet, en annan kan vara att det saknas kunskap om

tecken, som barn utsatta för våld kan uppvisa.

Humphreys (1997) betonar vikten av att distriktssköterskor måste få möjligheter och

rutiner för att föra en diskussion om familjevåld. För att hjälpa barnen måste

distriktssköterskan föra fram frågan, om familjevåld förekommer och vara förberedd på

att lyssna och kunna hjälpa till. Det innebär att det bör finnas en handlingsplan och

handledning för distriktssköterskan, då det kan vara svåra beslut att fatta. Genomgående

i materialet betonas betydelsen av att distriktssköterskan behöver utbildas (Campbell &

Lewandowski, 1997; Groves, 1999; Humphreys, 1997; Lemmey et al., 2001; Stiles,

2002; Wolfe et al., 1994). Området bör högprioriteras då det medför konsekvenser långt

upp i vuxen ålder. En första indikation på att det kan förekomma våld i familjen är när

modern vid samtal med distriktssköterskan, talar om sitt barns negativa beteende

(Lemmey et al. 2001). Teoretisk kunskap krävs och att se en förankring i verkligen, ha

en öppenhet för att våld förekommer. Alla som arbetar med barn i privat eller offentlig

sektor måste ta till sig mer erfarenhet och kunskap för att kunna se tecken och

identifiera dem (McAlister, 1999).

Användandet av PTSD-diagnosen kan vara ett bra instrument för att nå barns olika

grader på symptom och kunna ge framtida hjälp.  Levendosky et al. (2002) har  kommit

fram till att instrumentet inte är direkt överförbart på barn idag,  det behöver utvecklas.

Bara fyra publicerade studier är gjorda på barn och endast en är fokuserad på

förskolebarn med amerikanska mått mätt, tre till fem år. Detta tyder på att det kan
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komma att ta tid att utveckla ett användbart instrument. I praktiken innebär det många år

för att kunna genomföra, efter det att ett godtagbart instrument är funnet, med tanke på

att Bowlbys teori från början av 80-talet ännu inte är tillräckligt förankrad inom

barnhälsovården.

Lämpliga kriterier för PTSD behöver utvecklas så att de som arbetar med barn kan

förstå barnens beteende och sociala problem. Kriterierna för att få diagnosen PTSD

fokuseras på tre typer av symptom, dvs tidigare erfarenheter, undvikande beteende och

överaktivitet. Dessa, bland många andra specifika symptom, är svåra att föra över till

små barn på grund av att kriterierna är fokuserade på vuxna. Flera forskare har

föreslagit att det behövs speciella kriterier för PTSD som är anpassade för barn (Kym et

al., 1997; Levendosky et al., 2002). DSM-kriterierna ger viss vägledning och föreslår att

barnens upplevelser måste upplevas med lek. Det finns endast fyra publicerade studier

gjorda som handlar om PTSD hos barn. Den nu aktuella studien är den första som

fokuserat på PTSD-symptom hos förskolebarn, tre till fem år (Levendosky et al., 2002).

Konklusion

Det kan finnas klara och tydliga tecken hos barn som bevittnar våld. Fortfarande har

distriktssköterskan på barnhälsovården för lite kunskap och det läggs för lite resurser på

att ta hand om och hjälpa dessa barn. För detta behövs fortsatt forskning (Levendosky et

al., 2002). I forskningssammanhang konstateras att det kan bli konsekvenser långt upp i

vuxen ålder och även följa med till nästa generation (Bowlby, 1994).

Det finns nu ingen säkerhet i studierna då mörkertalet för kännedom om dessa barn är,

och kommer förmodligen fortsättningsvis att vara, stort. Detta är egentligen inte

konstigt för i Sverige har det inte forskats eller kartlagts hur många barn som egentligen

växer upp i hem där våld förekommer (Arnell & Ekbom, 1999). Inte heller ur artiklarna

har  någon statistik kunnat utläsas och mörkertalet är stort. Kontakt har tagits med olika

organisationer för att höra om det finns någon statistik på hur många barn som bevittnat

våld. Kontakterna har skett i form av mail till Riksorganisationen för kvinnomisshandel

(ROKS), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Barnombudsmannen (BO). Telefonkontakt
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har tagits med Rädda Barnen, Kvinnojouren i Trollhättan. Ingen av dessa kunde ge

någon som helst information om befintlig statistik. De hänvisar till varandra och detta

har inte givit något resultat.

Lemmey et al. (2001) och Levendosky et al. (2002) har gjort intervjustudier med

mammor om hur de upplever och tror att deras barn upplever våldet. Författarna

rapporterade att våldet resulterat i negativt beteende hos barnet. I

distriktssköterskeutbildningen behöver barnens situation i familjen belysas och i

förlängningen betyder det att distriktssköterskan blir bättre på att möta och bemöta barn

och kunna se tecknen.

Genomgående i materialet råder en generell uppfattning hos artiklarnas författare att det

finns tydliga tecken. Det gäller att identifiera dem och det gäller att ta tag i dem. Ny

kunskap i detta arbetet är att tecknen är många, skiftande och går i varandra.

Svårigheten för distriktssköterskan är att skilja på vad som är normala tecken för ålder

och utveckling hos barnet (Lemmey et al. 2001).



29

REFERENSER

American Psychiatric Association. (1995). Mini-D IV. Dignostiska kriterier enligt

DSM-IV. Danderyd: Pilgrim Press.

Arnell, A. & Ekbom, I. (1999). ”och han sparkade mamma…” möte med barn som

bevittnar våld i sina familjer. Stockholm: Rädda Barnen.

Barnombudsmannen. (2002). Historik.

(Online). Tillgänglig http:// www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=39. 2003-09-18

Bowlby, J. (1994). En trygg bas (4:e uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Broberg, A. (1996). Anknytning – nytt sätt att beskriva känslomässig utveckling.

PsykologTidningen, 14,  4-9.

Brottförebyggande rådet. (2002). Statistik, misshandel mot kvinnor. (Online).

Tillgänglig http://www.bra.se/extra/statistics/extra_view. 2003-09-19

Bäckström, K. &  Edefeldt, Å. W. (1993). Jag har rätt lovar FN. Stockholm: Liber.

Campbell, C.  J., Lewandowski, L. A. (1997). Mental and Physical Health effects of

intimate partner violence on women and children. Anger, Aggression, And Violence, 20

(2),  353-374.

Edleson, J. L. (1999). Childrens Witnessing of Adult Domestic Violence. Journal of

Interpersonal Violence, 14 (8), 839-870.



30

Erikssson, L., Halldén, B., Granath, B., Eliasson, J., Jervas, G., Jönsson, B., Karlsson,

M. & Tham, C. (1995). FN – Globalt uppdrag. Fakta historia och framtid. Stockholm:

Utbildningsradio AB.

Ewerlöf, G. & Sverne, T. (1999). Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets ansvar.

Stockholm: Nordstedts förlag.

Fredriksson, M. (1999). Posttraumatiskt stressyndrom. Svensk Rehabilitering, 4, 50-51.

Graham-Bermann, S. (1998). The impact of woman abuse on children’s social

development: research and theoretical perspectives. I G. W. Holden, (red). R Geffner, E

& N. Jourlies. Childen exposed to marital violence. Theory, research and applied

issues,  21-54. Washington: American Psychological Association.

Helleberg, L. (1995). Barnkonventionen. Stockholm: Bergs Grafiska.

Humphereys, J. (1997). Nursing Care of Children of Battered Women. Pediatric

Nursing, 23 (2), 122-127.

Hägg, M-L. (2001). Att se, att reagera: tio intervjuer med kvinnor som anmält

misstankar om att barn far ill. Tullinge: FOU Södertörn.

Janlert, U. (2000). Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur.

Kolbo, J. R., Blaeky. E. H. & Engleman. D. (1996). Children Who Witness Domestic

Violence: A Review of Empirical Literature. Journal of Interpersonal Violence, 11 (2),

281-293.

Kym, L.. Kilpatrick, M., Leanne, M. (1997). Post-traumatic stressdisorder in child

witnesses to domestic violence. American Orthopsychiatric Association, 67 (4), 639-

644.



31

Lemmey, D., McFarlane, J., Willson, P.,  Malecha, A. (2001). Intimate Partner Violence

– Mothers’ Perspectives of Effects on Their Children. The American Journal of

Maternal/ChildNursing 26 (2), 98-103.

Levendosky, A. A., Huth-Bocks, A. C., Semel, M. A., Shapiro, D. L. (2002). Trauma

Symptoms in Preschool-Age Children Exposed to Domestic Violence. Journal of

Interpersonal Violence, 17 (2), 150-164.

Lundén, K. (2000). Förskolebarn som far illa. Göteborg: Göteborgs Universitet.

McAlister-Groves, B. (1999). Mental Health Sevices for Children Who Witness

Domestic Violence. The Future of Children, 9 (3), 122-132.

McCloskey, L. A., Figueredo, A. J. &  Koss, M. P. (1995). The Effects of Systemic

Family Violence on Children’s Mental Health. Child Development, 66, 1239-1261.

Medicinska Forskningsrådet. (1999). Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa – en

analys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv. A state of the Art

Document. Stockholm: Medicinska forskningsrådet.

Metell, B., Eriksson, M., Isdal, P., Lyckner, B. & Råkil, M. (2001). Barn som ser pappa

slå. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Olsson, B-I. & Olsson, K. (2000). Utveckling, livsvillkor och socialisation. Stockholm:

Liber AB.

Onyskiw, J. E. (2002). Health and Use of Health Services of Children Exposed to

Violence in Their Families. Canadian Journal of Public Health 93 (6), 416-420.

Pilhammar-Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter

ledtrådar. Lund: Studentlitteratur.



32

Polit, D. & Hungler, B. (1999). Nursing Research. Principles and methods (6:th ed).

Philadelphia: Lippincott-Raven.

Rhea, M. H., Chafey, K. H., Dohner, V. A. & Terragno, R. (1996). The Silent Victims

of Domestic Violence-Who Will Speak? Journal of Child and Adolescent Psychiatric

Nursing 9 (3), 7-15.

SOU, 1994:139. Ny Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartement.

Stiles, M. M. (2002). Witnessing Domestic Violence: The Effect on Children. American

Family Physician.  66 (11), 2052-2066.

Svedberg, J. (2001). Traumatisk stress och dissociation – Nya rön och

behandlingsmetoder. Empati 11 (1), 12-13.

Weinehall, K. (1997). Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i

hemmet. Akad avh vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, nr 45.

Winnicott, D.W. (1965). Familjen och barnet. Ludvika: Dualis Förlag AB.

Wolfe, D, A. & Korsch, B. (1994). Witnessing Domestic Violence During Childhood

and Adolescence. Pediatric Practice 94 (4), 594-599.



Högskolan i Trollhättan / Uddevalla

Institutionen för omvårdnad

Box 1236

462 28 Vänersborg

Tel  0521 -  26 40 00   Fax 0521 – 26 40 99

www.htu.se


