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Abstract 

Background: It is estimated that one in ten children witness domestic violence. It is of 

importance that children grow up in a safe environment. When they grow up with domestic 

violence they can lose very important skills which can be hard to gain back. Children respond 

to domestic violence in different ways depending on their age.  

Aim: The aim of this study was to enlighten children’s experiences of domestic violence in 

their home.  

Method: An analysis was made of four quantitative and eight qualitative articles to create this 

literature review.    

Result: Four themes emerged in the result; A reckless vulnerableness, Entrenched emotions, 

A deprived childhood and Need of help and support. All of the themes enlightens in different 

ways what children experiences when witnessing domestic violence.  

Conclusion: Children who have been witnesses of domestic violence are in great need of 

support and help so they are able to the events they have witnessed. When the nurse meet 

these patients, that possibly have been victims of domestic violence, is it of great importance 

not to neglect the children who might have been involved. It is important that the nurse who 

meets the exposed children have an open attitude so the children can speak out about what 

they have been through 

 

Keywords: Adolescents, Children, Domestic Violence, Intimate Partner Violence and Life 
Experiences.   
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Inledning 
Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden och utvecklas i en takt som 
gynnar dem själva. Barn har också rätt till en god omvårdnad och vuxna som är närvarande 
under uppväxttiden (FN:s barnkonvention, 2009). Enligt uppskattning av Kommittén mot 
barnmisshandel (SOU 2001:72) bevittnar dock mellan 100 000 till 200 000 barn våld i sin 
hemmiljö och var tionde barn har enligt Rädda barnens undersökning (2012) upplevt våld i 
hemmet. Hälften av dessa barn berättar dessutom att de själva blivit slagna.  

Både inom primärvård som slutenvård kan sjuksköterskan komma i kontakt med kvinnor och 
män som utsatts för våld av någon närstående. Vid dessa tillfällen är det viktigt att inte 
försumma barnperspektivet. Socialstyrelsen (2013) menar att det är ett förenat samhällsansvar 
att se till barns behov av stöd och hjälp och att hälso- och sjukvården måste kunna samverka 
med socialtjänsten. När misstankar finns om att barn far illa eller riskerar att fara illa ska såväl 
sjuksköterska som annan personal inom hälso- och sjukvården göra en anmälan till 
socialtjänsten (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Trots anmälningsplikt visar undersökningar 
(Socialstyrelsen, 2013) att för få anmälningar görs. För att uppfylla kraven i lagstiftningen 
behöver sjuksköterskan kunskap om barns utveckling och behov men också ta del av de 
erfarenheter som barn har av att bevittna våld i nära relationer. 

Bakgrund 
Barns rättigheter, utveckling och behov 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) är ett barn en individ som är mellan födsel och vuxen ålder. 
FN:s konvention (2009) om barns rättigheter förklarar att barn utvecklas ständigt och att de 
räknas som barn till och med att de är 18 år. Ett barn får enligt artikel två i denna konvention 
inte diskrimineras och de skall ha samma värde och lika rättigheter som andra barn som inte 
befinner sig i en våldsam situation. Föräldrarna skall se till barns bästa och bär ansvar för deras 
utveckling och uppfostran (artikel 18). Barn skall även få skydd mot vanvård, fysiskt våld eller 
psykiskt våld som utövas av föräldrar eller annan målsman (artikel 19). Föräldrabalken (SFS 
1983:47 kapitel 6, 1§) lyfter också upp barns rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad 
och att det i första hand är föräldrarna som skall ta ansvar för barnets uppväxt och välmående 
vilket skapar grund för deras utveckling. Broberg et al. (2011) menar att barn är i 
beroendeställning till vuxna, eftersom de kan påverka barnets livssituation. En otrygg uppväxt, 
då barnet upplevt förtryck och hot under en längre tid, kan ge minskad förmåga att tycka, känna 
och agera menar Socialstyrelsen (2011). Barn som far illa, kan ha varierande symtom beroende 
på vilken ålder barnet är i. De kan mista förmågor som de haft sedan tidigare och det kan dröja 
innan de erhåller nya färdigheter (Socialstyrelsen, 2005). 

Barns vilja och känsloliv utvecklas från att de är mycket små. Enligt Broberg (2009) börjar 
barnet vid 6-9 månader känna rädsla för att bli separerad ifrån sin vårdare och vara rädd för 
främmande människor. Dessa känslor är oftast starkast vid 12 månader men avtar efter hand. 
Miljön som barnet lever i påverkar också hur väl de klarar en separation från sina föräldrar. 
Under en längre separation kan barnet först ignorera föräldern för att sedan bli väldigt 
klängiga och ha svårt att lämna mamma eller pappa. Enligt Broberg (2009) tyder forskning på 
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att barn i åldern 3-4 år är som mest känslosamma för längre separationer. Broberg menar 
vidare att barn i 2-3års åldern vill påvisa att de har en egen vilja vilket kan leda till konflikter 
mellan barn och föräldrar. Föräldrar och barn har olika premisser att påvisa makt och att föra 
diskussion. Eftersom barnets vokabulär inte är utvecklat kan de istället använda sig av bråk 
och skrik för att hävda sitt perspektiv. En del av dessa handlingar kan leda till negativa 
konsekvenser för dem. Det är därför viktigt att föräldrar hjälper till med att förklara såväl 
barns som vuxnas reaktioner, varför de reagerade som de gjorde och inte minst utifrån syftet 
att åter kunna samsas.  

Barn i förskoleåldern är oftast rädda för att vara själva, de är rädda för sagofigurer eller rädda 
för mörker. De vuxna behövs därför som en trygg punkt för att hjälpa barnen med sina 
rädslor. Under skolåldern anses vännerna stå i centrum och vara viktigast för de flesta barn. 
Många av barns förmågor utvecklas i detta stadie, så som att följa regler eller att vara en 
större grupp vid lek. Att vara utfryst eller utsatt för mobbing kan i denna ålder leda till 
psykisk ohälsa för barnet. Vid 9-årsålder börjar barn tänka mer på sig själva och hur andra ser 
på deras familj. Framförallt så upptäcker de en mer realistisk bild av sig själva, sina nära och 
får mer kännedom om omgivningen och hur andra familjer är uppbyggda (Broberg, 2009).  

Enligt Broberg (2009) förändras tonåringen till en vuxen individ under ett förlopp på 3-4 år. I 
denna ålder kan det vara svårt att finna en balans i tillvaron, då de både vill frigöra sig och 
samtidigt har behov att känna samhörighet med familjen. Föräldrar kan ha svårigheter med att 
läsa av det behov som tonåringen har och det är inte ovanligt att det uppstår bråk mellan dem. 
Broberg menar även att relationen som tonåringen utvecklar till sina föräldrar kan ha 
påverkats av hur förhållandet mellan dem varit i tidigare åldrar. 
 

Våld i nära relationer och dess konsekvenser 
Våld i nära relationer handlar enligt Socialstyrelsen (2005) om våld som sker i hemmet. 
Risken för våld ökar då det finns påfrestningar inom en familj och i heterosexuella 
parrelationer är det oftast en man som är våldsutövaren (Socialstyrelsen, 2005). Det är i regel 
en blandning av olika typer av våld som utövas och innefattar även hot. Enligt Socialstyrelsen 
(2014) kan våldet bestå av fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Den 
fysiska misshandeln kan utgöras av slag, sparkar och fasthållning, medan den psykiska 
misshandeln ofta handlar om förolämpningar och hot om att skada barn och husdjur. När det 
gäller sexuella övergrepp är det våldtäkter som Socialstyrelsen (2014) ger som exempel. En 
människa som blir utsatt för våld i en nära relation har enligt Nationellt Centrum för 
kvinnofrid (2014) ofta starka känslor till våldsutövaren, vilket kan göra det svårt att bryta upp 
eller att försvara sig. Våldet trappas ofta upp under en längre tid och övergreppen sker i skydd 
av hemmets väggar. Socialstyrelsen (2011) menar att utsattheten ökar då det finns ett 
beroendeförhållande mellan våldsutövaren och den individ som får ta emot slagen. Så väl 
ekonomisk trygghet, missbruksproblematik eller annan anknytning till den som utövar våld 
kan vara en anledning till att den drabbade personen ändå stannar kvar i relationen.  

Barn som bevittnat våld, är likaså ett offer precis som den våldsutsatta individen. 
Socialstyrelsen (2005) talar om en direkt påverkan när ett barn hör, ser eller kan läsa av 
situationer där våld mot förälder har begåtts eller kommer att begås. Broberg et. al (2011) 
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definierar ”bevittnat våld” som när barn på något vis ser, hör eller registrerar att våld snart 
kommer inträffa eller har inträffat. Barn kan stänga in sig för skydd när våldet sker, men även 
våldsutövaren kan låsa in barnen när våld är nära. Barnombudsmannen (2012) menar att barns 
upplevelser av våld både kan innefattas av att barnen själva blir utsatta för våldsutövandet 
men likaså av att de bevittnar det våld som brukas mot en närstående. I den här uppsatsen 
innefattas barns upplevelser av att de bevittnar våld i hemmet 
 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Sjuksköterskans professionella ansvar är riktat till att ta hand om människor som är i behov av 
vård (ICN, 2014). I enlighet med kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskan utgå ifrån en humanistisk människosyn, visa 
vördnad och omsorg för patienten samt bevara deras erfarenheter och vetande. Till rollen och 
ansvaret hör också att göra gott och i varje enskild situation se till patientens bästa och deras 
rätt att bestämma över sin egen vård (ICN, 2014). Patientens egna beslut måste respekteras 
liksom rätten till att neka information och behandling (Höglund, 2013).  Sjuksköterskan har 
också ett ansvar utifrån ICN:s etiska kod (2014) att på ett passande sätt ingripa för att skydda 
familjer och individers hälsa när den är hotad av andra personers agerande. När ett barn far 
illa eller misstänks fara illa är sjuksköterskan skyldig i enlighet med Socialtjänstlagen kapitel 
14, § 1 (SFS 2001:453) att göra en anmälan. I dessa situationer är det viktigt att kunna 
samarbeta med socialtjänst och andra institutioner. För sjuksköterskan är uppgiftsutlämnandet 
begränsat till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659). Till rollen och ansvaret hör också att kunna möta och samtala med patienter som 
drabbats av våld i nära relationer samt handskas med de etiska frågeställningar som kan 
uppstå då misstankar finns om att barn också kan ha blivit utsatta.   

Av tidigare forskning framgår även att det kan finnas svårigheter att upptäcka individer som 
blir utsatta för våld i hemmet, speciellt bland barn som kan ha svårt att prata och känner skam 
(Janson, 2013). De kan ha blivit lovade förbättring och känner lojalitet mot sina föräldrar. 
Dessutom kan tidigare negativa erfarenheter av polis eller hälso-och sjukvård leda till att 
barnen inte vill öppna sig. Tönnesen (2013) liksom Berglund och Stensson (2013) visar i sin 
forskning att det är viktigt för sjuksköterskan att hitta sammanhang och ställa frågor om 
patientens hemsituation. Det framgår dock av Berglund och Stenssons (2013) forskning att det 
finns faktorer inom hälso-och sjukvården som kan hindra sjuksköterskan från att fråga, vilket 
i sin tur kan bero på tidspress eller rädsla för att kränka patientens integritet men också oro för 
att inte ha tillräckliga med kunskaper. I och med en vårdkontakt har primärvården enligt 
Tönnesen (2013) goda möjligheter att fånga upp kvinnor som blir utsatta för våld och därmed 
de barn som kan ha bevittnat våldshandlingarna. Det är dock av största vikt att sjuksköterskan 
vågar fråga om våld i nära relationer och om det finns barn som kan eller riskerar fara illa i 
hemmet. 

Miljö  
Miljö är ett vårdvetenskapligt begrepp och enligt Ylikangas (2012) kan människan påverkas 
av den miljö som hon/han befinner sig i. Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet menar 
Ylikangas att miljö begreppet både har fördjupats och tydliggjorts. Det har också ändrats och 
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utvecklats mot en vidare dimension där människan kan ses i sin miljö och ur ett holistiskt 
perspektiv. Ylikangas beskriver miljö utifrån fem dimensioner vilka är omgivning, omvärld, 
atmosfär, förhållande och medelpunkt. Omgivningen är det som finns i närheten och runt om 
människan och inbegriper sammanhanget som hon/han lever i. Omvärlden lyfts fram som den 
värld och verklighet som finns runt människan och hennes omgivning, medan atmosfären 
handlar mer om anda och stämning det omgivningen är fyllt utav och det som gör att 
människan trivs. Förhållanden menar Ylikangas medför relation och situation där till exempel 
kontakten i form av närhet, hänsyn och uppträdande formar människan och medelpunkten är 
människan som står i miljöns centrum.  

Miljön kan enligt Ylikangas (2012) ses som ett föränderligt tillstånd som både kan vara 
hälsobefrämjande och sjukdomsbevarande. Hon menar att en persons välbefinnande och hälsa 
kan påverkas, utifrån interaktionen mellan olika förutsättningar och förhållanden, av den miljö 
som han/ hon lever i och att det ständiga samspelet mellan människan och miljön kräver en 
stor anpassningsförmåga. Miljön utgör också omvårdnadens sammanhang där patienten ses 
som huvudperson med individuella och specifika behov. Här finns även de närstående och 
medpatienter. I en vårdande relation är det viktigt att patienten är i centrum och att vårdarna 
ser till att miljön är varm och trygg. Vårdarnas närvaro leder till en trygg miljö och 
välbefinnande. De närstående påverkar atmosfären genom sin närvaro och kan enligt 
Ylikangas vara de som skapar välbefinnande och trygghet men också bli till patientens oro 
och skapa illabefinnande. Omvärlden menar Ylikangas kan styra och påverka patientens 
känsla av trygghet eller otrygghet och tar lagar, regler, normer, förväntningar och kunskap 
som exempel. Förhållandena mellan patient, vårdare och närstående är därmed avgörande för 
om patienten upplever miljön som vårdande eller icke vårdande (Ylikangas, 2012).Utifrån 
barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet kan således miljö begreppet relateras och bli 
centralt på två sätt, dels som barnens hemmiljö och dels som vårdmiljö. 

Livsvärld och patientperspektiv 
Omvärlden beskrivs också som livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010; Ylikangas, 2012) 
och är den värld som människan har med sig som livserfarenhet, som hon befinner sig i, 
vilken är unik och med en egen historia. Ylikangas (2012) menar att om livsvärlden 
synliggörs i begreppet miljö så har vårdarna också intresse för patientens levda värld. Det är 
livsvärlden som Dahlberg och Segesten (2010) benämner som den levda världen, 
erfarenhetsvärlden, som existerar i all erfarenhet, tanke och handling. Livsvärlden handlar 
både om hur vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen. Men även om livsvärlden 
delas med andra så menar de att den är högst personlig och unik för var och en.  Genom att 
säga ja till livsvärlden så kan också patientperspektivet fördjupas menar Dahlberg och 
Segesten (2010).  

Enligt Eriksson (1994) står begreppet patient för den lidande eller den som tåligt uthärdar 
lidandet. Denna innebörd är central för vårdvetenskapen menar Dahlberg och Segesten (2010) 
och kan ytterligare belysas med att delaktigheten betonas. Att betona delaktighet är helt i linje 
med inställningen som sjuksköterskan bör ha till patientens rättigheter, inflytande och 
självbestämmande. När sjuksköterskan bjuder in till möte med patienten kan det etiska kravet 
uppnås. Att ha patientfokus beskrivs som att sjuksköterskan vårdar med livsvärlden som 
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grund och att hon/han verkligen försöker se, förstå och hantera t.ex. lidande och sjukdom 
såsom det erfars av patienten, i detta fall barnen hon möter. Detta benämner Dahlberg och 
Segesten (2010) som att förhålla sig öppen inför människors sätt att förstå och hantera sitt 
lidande och hur det påverkar deras dagliga liv.  De menar också att patientperspektiv och 
livsvärldsfokus aldrig kan särskiljas. I patientens värld finns både närstående och vårdare och 
vårdandet sker alltid i ett sammanhang. Med livsvärlden som grund för vårdandet menar 
Dahlberg och Segesten (2010) att processen börjar för att återställa livskraft och balans i det 
vardagliga sammanhang där patientens livsmening också finns invävd. I detta sammanhang 
handlar det för sjuksköterskan om att uppmärksamma dessa barns livsvärld för att kunna möta 
deras behov. 

Problemformulering 
Det finns i Sverige ett stort antal barn som bevittnat eller kommer att bevittna våld i hemmet. 
Tidigare forskning visar att dessa barn löper stor risk att få koncentrationssvårigheter, 
relationsproblem och på olika sätt drabbas av psykisk ohälsa. Ett stort problem är dock att 
många barn som far illa inte upptäcks. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för såväl 
preventiva och behandlande insatser, tidig upptäckt och anmälningsskyldighet av barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskan möter, och vårdar i första hand den vårdsökande 
och våldsutsatta kvinnan. Då misstanke väcks om att också barn bevittnat våldshandlingarna 
och riskerar fara illa skall sjuksköterskan göra en anmälan till socialtjänsten. Forskning visar 
dock att för få anmälningar görs, att barnperspektivet ofta försummas och att vårdpersonal 
lider brist på kompetens inom området. För att bättre kunna förstå och möta dessa barns 
behov av omvårdnad är det angeläget och av stor betydelse att belysa deras egna erfarenheter 
av att bevittna våld i hemmet. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet. 

Metod 
Den metod som valdes för studien är baserad på Fribergs (2006) beskrivning av en 
litteraturöversikt. Motivet till att göra en litteraturöversikt är att forma en överblick av ett 
begränsat område, träna ett systematiskt arbetssätt genom att sammanställa reda 
offentliggjorda forskningsresultat samt skapa ett utgångsläge för fortsatt forskning. Såväl 
kvalitativa som kvantitativa artiklar kan användas vid en litteraturöversikt.   

Litteratursökning 
För att få en uppfattning av problemområdet påbörjades arbetet med en inledande 
litteratursökning (Östlundh, 2006) på Högskolan Västs bibliotek och i dess sökmotor Primo. 
De första sökningarna gjordes planlöst och osystematiskt och hade som ändamål att ge idéer 
och hitta uppslag för vidare systematiska sökningar. En annan avsikt var att finna relevant 
litteratur som kunde användas i bakgrunden. Därefter gjordes systematiska sökningar i 
databaserna Cinahl och PsycInfo. Cinahl är en fulltext och referensdatabas som innehåller ett 
brett utbud av omvårdnadsforskning medan PsycInfo är mer inriktad på forskning inom 
psykologi och beteendevetenskap. Databaserna ansågs komplettera varandra väl då barn som 
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bevittnat våld i sina hem även kan drabbas av ohälsa i form av psykiska besvär och 
beteendestörningar. I Cinahl gjordes ämnessökningar utifrån ämnesord. Lämpliga ämnesord 
och andra sökord växte fram utifrån syfte, bakgrund och olika nyckelbegrepp från tidigare 
studier. De ämnesord som användes var ”adolescents”, ”domestic violence”, ”interviews”, 
”intimate partner violence” och ”life experiences”. Enskilt sökord som användes var 
”children”. Inledningsvis användes ämnesord och enskilda sökord för att i nästa steg 
kombineras på olika sätt. Sökningarna begränsades även till peer reviewed. I PsycInfo 
användes sökorden ”children” och ”domestic violence”. Olika sökordskombinationer kunde 
göras genom att lägga till AND mellan sökorden. Sökningarna som skedde i Cinahl gav mer 
relevanta träffar än de som återfanns i PsycInfo.  

En svårighet i PsycInfo var att få en god överblick då sökresultaten visade sig ge många 
träffar trots att begränsningar gjordes.  De begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle 
vara peer reviewed och vara publicerade efter 2005. Författarna till artiklarna skulle ha använt 
sig av kvalitativ eller kvantitativ metod. Då studien avsåg att fokusera på barn upp till 18 år 
fanns möjlighet att i en av databaserna, PsycInfo, begränsa sökningarna utifrån åldersgrupper. 
En grupp som valdes var ”school age” och inkluderade barn mellan 6-12 år vilken kom att 
benämnas ”barn i skolåldern”. Den andra gruppen var ”adolescents” där individerna var 
mellan 13-18 år och kom att benämnas ”tonåringar”. Flera av artiklarna återfanns i båda 
databaserna. Sökord, sökordskombinationer och sökresultat redovisas i bilaga I. 

Efter att den systematiska sökningen avslutats gjordes ytterligare en osystematisk sökning i 
Google Scholar och i sökrutan angavs orden ”barn som bevittnat våld”. Denna sökning 
resulterade i ytterligare en artikel som beställdes via Göteborgs Stads hemsida och genom att 
mejla stadsledningskontoret. För att inte missa någon värdefull artikel studerades även de 
övriga artiklarnas referenslistor och då genererades ytterligare en artikel via sekundärsökning. 
Östlundh (2006) beskriver sekundärsökning som en kedjesökning där författarna tar vara på 
bra information ur tidigare artiklar och som är nödvändig att tillämpa. 

Urval 
Det första urvalet gjordes utifrån titeln på studien. Var inte titeln relevant har abstrakt inte 
lästs. Om artikelns abstrakt visade sig överensstämma med denna studies syfte lästes hela 
artikeln. Totalt lästes 245 titlar, 20 abstrakt och 12 artiklar i sin helhet. För att säkra 
artiklarnas kvalitet kontrollerades det om ett tydligt problem fanns formulerat, vad syftet var, 
om det var besvarat och om metoden fanns beskriven enligt rekommendationer av Friberg 
(2006; 2006b). Se bilaga I och II.   

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara empiriska, ha en hög vetenskaplig 
kvalitet och innehållet skulle på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt belysa barns känslor och 
tankar av att bevittna våld i hemmet. De skulle vara ur ett barnperspektiv, vara Peer-reviewed, 
det vill säga vetenskapligt granskade, vara skrivna på engelska eller svenska och vara 
publicerad år 2005 och framåt. Barn och ungdomar som deltog i studierna skulle heller inte 
vara äldre än 18 år. Inga begränsningar gjordes gällande kön eller etnicitet. 
Exklusionskriterier var artiklar som inte gick att få i fulltext. Barn som själva upplevt sexuellt 
våld och inte enbart bevittnat våld exkluderades också.  
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Efter att ha granskat och diskuterat artiklarna utifrån den vetenskapliga kvalitén, nämnda 
inklusions- och exklusionskriterier samt hur väl de svarade an mot syftet kom till sist tolv 
artiklar att ingå i det slutliga urvalet. Tio av artiklarna kom från den systematiska sökningen 
och en från den avslutande osystematiska sökningen som gjordes i Google Scholar. Den sista 
artikeln kom från sekundärsökningen och var en artikel som flera av övriga inkluderade 
artiklarna refererade till. Trots att den var från 1992 var intrycket att det var en viktig artikel 
som bidragit med mycket material i andra studier. I övrigt uppfyllde artikeln alla 
inklusionskriterier. Artiklarnas huvudsakliga innehåll redovisas i bilaga IV. 

Analys 
Analysen av datamaterialet utfördes enligt Fribergs (2006) tre steg. Det första steget handlar 
om att läsa igenom de valda studierna flera gånger för att få en känsla för vad det handlar om. 
I det andra steget söks likheter respektive skillnader i studiens resultat och i det tredje steget 
görs slutligen en sammanställning av den nya studiens resultat. Friberg (2006) beskriver även 
att analysarbetet kan beskrivas som en aktivitet som rör sig från en helhet som sedan delas 
upp i delar för att därefter bilda en ny helhet igen.  
 
För att skapa en överblick av materialet lästes samtliga artiklar igenom ett flertal gånger. 
Därefter lästes de kvantitativa respektive kvalitativa artiklarna var för sig och flera gånger, 
med fokus på varje enskilds studies resultat och för att få en uppfattning om vad innehållet i 
resultatet handlade om (Friberg, 2006). Med syftet som utgångspunkt identifierades och 
färgmarkerades nyckelfynd, vilka kunde bestå av centrala ord och beskrivande textavsnitt 
däribland citat som innehöll värdefull kunskap och ansågs som viktig i uppbyggnaden av ett 
nytt resultat. De textavsnitt som färgmarkerats för varje enskild artikel översattes till svenska 
och skrevs in i separata dokument på datorn. Dokumenten skrevs sedan ut så författarna hade 
samtliga resultatdelar på papper. Detta gav en bättre överblick och gjorde materialet mer 
lätthanterligt.   
 
Därefter jämfördes de sammanfattade textavsnitten från de olika studierna med varandra för 
att finna likheter och skillnader. De likheter och skillnader som identifierades skrevs ner i nya 
dokument och markerades med en siffra för att veta vilken artikel de kom ifrån. Fynden 
sorterades och strukturerades. Efter hand kunde textavsnitt sammanföras i olika grupper. 
Dessa grupper lästes noggrant igenom flera gånger och enskilda meningar/textavsnitt kom att 
förflyttas mellan grupperna. Utifrån beskrivande ord i texten växte så småningom rubriker 
fram vilka kom att bilda elva subteman. Efter ytterligare genomläsning och bearbetning av 
texten framträdde fyra teman som på olika sätt beskriver barns upplevelse av att bevittna våld 
i hemmet.
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Resultat 
Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra tema och elva subtema vilka belyser barns 
upplevelser av att bevittna våld. 

Tabell 1. Presentation av tema och subtema grundat i analysen av datamaterialet.  

 
Tema 

 
Subtema 

En hänsynslös utsatthet Ser och hör vad som sker 
 Försöker förstå varför 
 Tvingas leva med minnen 

 
Känslor som biter sig fast Ständig rädsla  
 Skuld och maktlöshet  

Känslomässigt kluvna 
 

En berövad barndom Tar ansvar och vill skydda 
Normaliserar det svåra och annorlunda  
 

Behov av hjälp och stöd Vill tala med någon 
 Inte få hjälp 
 Betydelsefulla samhällsinsatser 
  

 

En hänsynslös utsatthet 

Barn som bevittnar våld i hemmet upplever ett våld som inte tar hänsyn vare sig till den som 
direkt eller indirekt blir utsatt. Att uppleva en hänsynslös utsatthet innefattas av att barnen 
både ser och hör vad som sker, försöker förstå varför det sker och tvingas leva med hemska 
minnen som de både konfronterar och förtränger.  

Ser och hör vad som sker  

Flera barn både såg och hörde vad som skedde i deras hem och kunde berätta om att de 
bevittnat olika sorters våld, så som knuffningar, slag, saker som kastades och skällsord som 
riktandes mot deras mamma (Ericksen & Henderson, 1992; Aymer, 2008; Øverlien, 2013). I 
Ericksen och Henderson (1992) studie berättade ett av de intervjuade barnen att hon sett sin 
pappa slå mamman och dra henne i håret. Pappan hade även skällt på barnen och vält saker 
som kom i hans väg. En femåring talade om att hans mamma blev knuffad ner från trappen 
och på så vis fått ett blåmärke som hon behandlade genom att ta på tandkräm. Även barnen 
som Øverlien (2013) intervjuade hade upplevelser som de kunde berätta om. En pojke hade 
till exempel sett sin styvpappa sparka mamman i pannan så att hon flög mellan väggarna. Det 
hänsynslösa våldet resulterade i att han själv börjat gråta men inte vågat göra något annat i 
den hemska situationen. En åttaårig flicka berättade hur hon kunde vakna av att höra sina 
föräldrar skrika och att det kom dunsar ifrån nedervåningen. Hon kunde då gå upp ur sängen 
och be dem sluta, men blev ombedd att gå att lägga sig igen. Av hennes historia framgick 
även att mamman kunde sätta sig i hörnet av rummet av rädsla för slagen och att pappan då 
hånat henne och sagt att hon skulle ”fightas som en riktig kvinna”. Flickan sade ifrån genom 
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att förklara för sin far att hon inte gillade när han gjorde så, men fick inte någon respons vilket 
gjorde henne ledsen (Ericksen & Henderson, 1992). I Aymers (2008) studie klargjorde några 
av ungdomarna att de hört sina föräldrar argumentera över pengar vilket fick till följd att en 
utav pojkarna som var nio år, ville ha ett jobb för att kunna hjälpa till med hemmets ekonomi. 
Den dåliga ekonomin påverkade hela familjen negativt och modern fick stå ut med mycket av 
faderns ilska över att behöva betala och bidra med pengar till hushållet. 

Flera kvantitativa studier (DeBoard – Lucas & Grych 2011; Lepistö, Luukkaala & Paavilainen 
2011; Usta, Farver & Danachi, 2013) visade också vad barnen sett och hur vanligt det var att 
bevittna våld.  Lepistö et al. (2011) klargjorde i sin studie att våld och angrepp var vanligt. 
Många av barnen 67 % (n = 1393) hade upplevt aggression mellan sina föräldrar och 12 % 
hade sett våld mellan föräldrarna.  I en annan studie där barn bevittnat våld i hemmet (Usta et 
al., 2013) svarade 30 % (n= 1028) att de bevittnat våld minst en gång. DeBoard – Lucas och 
Grych (2011) beskrev i sin studie att 70,6 % (n= 34) av barnen sett att mamman blivit knuffad 
av sin partner, 35,3 % hade sett att mamman blivit slagen och/eller biten, 23,5 % sett partnern 
slänga saker på mamman och 14,7 % av barnen hade sett att vapen varit inblandade i 
konfrontationerna 

Att uppleva sig hänsynslöst utsatt handlade om att se och höra vad som pågick i hemmet 
innebar för barnen att leva under ständig psykisk påfrestning. (Øverlien, 2013). Barnen kunde 
även känna av hot ifall de berättade för andra om vad som skedde i hemmet. En pojke talade 
om att hans pappa hade hotat med att döda hela familjen ifall de ringde polisen. I samma 
studie berättade en 18-årig flicka om en far som ständigt kontrollerade henne. Det var mycket 
som var förbjudet och läxorna skulle alltid vara fläckfria. Barnen som levde med våld i 
hemmet började känna igen signaler när våld var på gång och de behövde inte alltid se själva 
våldsutövandet för att veta vad som försiggick (Buckley, Holt & Whelan, 2007). De flesta av 
dem var väl medvetna om vad som skedde i hemmet och att våldet eskalerade och blev 
allvarligare under tidens gång (Swanston, Bowyer & Vetere, 2014).  

Försöker förstå varför  

Upplevelsen av vara hänsynslöst utsatt handlade också om att försöka förstå och hitta orsaker 
till varför våldet skedde och vem som var skyldig till att det uppstod. Många barn hade egna 
uppfattningar och förklaringar och i studien av DeBoard-Lucas och Grych (2011) gjorde de 
flesta av barnen, 82 % (n= 34), uttalanden om vem eller vilka som de trodde var skyldiga till 
att våldet ägde rum. Mer än hälften av barnen, 56,3 % uppfattade det som att 
pappan/mammans partner var skyldig till våldet och 31,3 % tyckte att både mamman och 
hennes partner var skyldiga. Ett av barnen beskyllde båda sina föräldrar för att vara orsak till 
våldet men klandrade också sig själv. Ingen av barnen uttryckte att det endast var mammans 
fel att bråken inträffade. Barnen blev också tillfrågade om varför våld uppstår i familjer och 
den mest frekventa orsaken som de angav var att förövaren inte hade kontroll över sin ilska 
(38 %). Nästan lika många barn, 35,3 % trodde att våldsoffret hade provocerat förövaren på 
något sätt, till exempel hade sagt eller gjort någonting som hade gjort förövaren upprörd. Den 
tredje vanligaste orsaken som barnen uppgav 29,4 % var att det kunde bero på förövarens 
egenskaper. De hade även tankar om att förövaren var elak, att han var avundsjuk eller att han 
inte var nöjd med sig själv (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). 
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Ett led i att försöka förstå varför och när våldet skulle ske handlade för en del barn om att 
skapa kontroll. (Swanston et al., 2014). De tänkte mycket på vad våldsutövaren skulle göra 
härnäst och vad konsekvenserna av detta kunde bli (Swanston et al., 2014). Barnen ägnade 
mycket tid åt att försöka komma på vad han skulle göra nästa gång, för att få någon slags 
kontroll i den hotande miljön. 
 

Tvingas leva med minnen 
Upplevelsen av att vara hänsynslöst utsatt handlade också om att tvingas leva med minnen 
från dessa händelser. Georgsson, Almqvist och Broberg (2011) påvisade i sin studie att en 
övervägande del av barnen som de intervjuat hade hemska minnen kring våldet och 
konflikterna som skedde i hemmet, trots att de försökte glömma dem. När barnen berättade 
om vad de hade varit med om återupplevde de händelserna igen. Det fanns också flera barn 
som talade om att de inte hade några positiva minnen av sin far (Øverlien (2013). En artonårig 
flicka berättade hur underbart det var då hennes pappa inte var hemma och hur helt stel hon 
blev då hon hörde att han kom hem. 

Det fanns också barn som påstod att de inte hade några minnen av händelserna och gav olika 
anledningar till att de inte kom ihåg våldet. Några menade till exempel att de var för unga för 
att komma ihåg eller att de inte varit närvarande då våldet ägde rum. Även de som nekade till 
att de hade minnen kunde dock erkänna och bekräfta våldet och flera av dem kunde tala om 
det efter en stund. Georgsson et al. (2011) menade att de flesta av barnen valde att helst inte 
tänka på sina hemska minnen och därför ville de heller inte tala om dem. Genom att inte tänka 
på det förflutna kunde de kontrollera påträngande minnena.  

Barnen använde sig av olika strategier för att tränga undan minnena, så som att umgås med 
sina vänner eller försöka tänka på någonting annat. En del av barnen hade dessutom svårt att 
prata om våldet och tyckte att det var besvärligt och påfrestande att öppna upp sig och avslöja 
hemligheter om vad som hade hänt. Barnen berättade också att det var mödosamt att avslöja 
detaljer om de våldsamma händelserna då andra personer hade svårt för att höra om det 
(Georgsson et al., 2011).  
 

Känslor som biter sig fast 
Barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet väcker flera olika känslor som biter sig fast 
och inbegriper att leva med en ständig rädsla, känna skuld och maktlöshet samt vara 
känslomässigt kluven.  

Ständig rädsla 
Det var många barn som ständigt kände rädsla inför det som de var med om (DeBoard – 
Lucas & Grych, 2011; Joseph, Gowender & Bhagwanjee 2006; Øverlien, 2013). Flera barn 
talade om en konstant rädsla gentemot sin pappa eller styvpappa. Rädslan upptog all deras tid 
och hans beteende influerade resterade av familjen (Øverlien, 2013). Barnen kunde även 
känna rädsla för att deras mor skulle lämna dem eller att deras far skulle slå deras mamma 
eller dem själva. En flicka berättade att hon var rädd för vad hennes pappa skulle kunna gör 
mot hennes mamma men också över vad han kunde göra mot henne (Øverlien, 2013).  
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När DeBoard – Lucas & Grych (2011) frågade barnen om vad de kände när våldet inträffade i 
deras hem svarade 14,7 % (n= 34) att de var rädda medan 50 % av barnen kände sig ledsna 
och 47,1 % kände ilska och blev arga under våldsförloppet. Barnen i Almqvist och Brobergs 
(2013) studie berättade att de var oroliga (27 % [n=17]). Hela 94 % beskrev att de kände 
rädsla för vad som skulle ske under och efter bråket medan 37,5 % var rädda för att någon av 
deras föräldrar skulle bli sårade under bråket. En fjärdedel av barnen uttryckte osäkerhet om 
vad som skulle hända och undrade varför inte deras föräldrar slutade bråka eller om deras 
mamma skulle ringa till någon som kunde hjälpa henne. Den ständiga rädslan visade sig också 
i vad de tänkte på när deras föräldrar bråkade. Av de 76 % barn som svarade på enkäten var 
det 94 % som var oroliga och rädda över vad som skulle kunna hända under eller efter bråket. 
Flera av barnen, 32,5 %, uttryckte att de var rädda att en av eller båda föräldrarna skulle bli 
skadade när de bråkade och en liten del av barnen, 6,3 %, beskrev att de var rädda för sin egen 
skull under och efter bråken (DeBoard – Lucas & Grych, 2011). Almqvist och Broberg (2013) 
har även de fått fram i sin studie att barn upplever rädsla (53 % [n=30]).  

Den ständiga rädslan hade också att göra med oron över att bli bestraffad av våldsutövaren 
ifall de berättade om incidenterna som skedde i hemmet (Joseph, Govender & Bhagwanjee, 
2006) men också om att vara i ständig beredskap och på sin vakt för nya utbrott som deras 
pappa eller styvpappa kunde få (Øverlien, 2013). Många barn kände skräck över att behöva 
lämna sin mamma ensam då de inte visste vad deras pappa skulle kunna göra mot henne. En 
tonåring förklarade att det värsta våldet skedde när hon inte var hemma och hennes rädsla 
handlade här om att hitta sin mamma skadad eller död när hon kom hem från skolan eller hade 
umgåtts med vänner. I Joseph et al., (2006) studie berättade en pojke att han inte vågade 
lämna huset för att umgås med sina vänner, i rädsla för vad pappan skulle göra mot mamman 
när han var borta.  

Den ständiga rädslan hade även att göra med att en eller båda av föräldrarna drack alkohol 
vilket gjorde att det blev ännu mer spänt i hemmet (Aymer, 2008). En pojke berättade att han 
var rädd för sin pappa när han drack och hur elak han blev då han var påverkad. Andra 
ungdomar upplevde sina fäder som oberäkneliga då de sålde eller brukade narkotika. 

Skuld och maktlöshet 
Att bevittna våld väckte både känslor av skuld och maktlöshet som bet sig fast i deras inre 
(Swanston et al., 2014; Ericksen & Henderson, 1992; Joseph et al., 2006). Barnen fick ofta 
skuldkänslor och vågade inte uttala sig om det som de tyckte var negativt gentemot sin 
mamma eftersom hon var så sårbar. En tonårig flicka berättade att hon kunde bli irriterad över 
vad hennes mamma hade låtit dem gå igenom, men fick genast dåligt samvete över sitt 
uttalande, då hon egentligen hade vetskap om att det inte var hennes mors fel (Swanston et al., 
2014). Andra kände sig maktlösa då de ville att bråken skulle sluta men inte fick något gehör 
ifrån sina föräldrar (Ericksen & Henderson, 1992). Likaså svarade barnen i Joseph et al., 
(2006) studie; att de kände sig makt- och hjälplösa samtidigt som de visade egna tecken på 
depression och ångest. De tyckte synd om sin mamma men visste inte vad de skulle göra. 
Flickorna hade lättare för att gråta öppet, medan pojkarna upplevde det töntigt och höll därför 
känslorna inom sig. 
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Flera av barnen kände både skuld- och maktlöshet över att våldet inträffade vilket hade att 
göra med deras vilja och behov av att skydda sin mamma (Joseph et al., 2006). De ville göra 
något för att stoppa våldet men visste inte hur de skulle få pappan att sluta. I detta 
sammanhang berättade ett av barnen att han då valde att spela fotboll i skolan för att få en 
känsla av att han presterat någonting. I denna sport var det ingen av de andra barnen som 
kunde slå honom, där var han kung och åstadkom någonting bra.  

Skulden och maktlösheten hade också att göra med att de ville skona sin mamma men att de 
inte visste hur de skulle bära sig åt. Barnen i Joseph et al., (2006) studie kände sig skyldiga till 
att mamman valde att stanna kvar i en relation och bibehålla en intakt familj. De kände även 
skuld för hur deras mor mådde, och trodde att de höll henne kvar i den farliga situationen. De 
ville i första hand att hon skulle ta sig ifrån den våldsamma relationen trots att det skulle leda 
till att familjen splittrades och de trodde att mamman skulle vara gladare om hon lämnade 
relationen.  

Känslomässigt kluvna 
Det fanns också många barn som upplevde sig som känslomässigt kluvna både inför den 
förälder som utövade våld men även inför den förälder som blev misshandlad (Joseph et al., 
2006; Ericksen & Henderson, 1992), En del barn sa sig älska sin far men hata vad han gjorde. 
Andra barn såg den misshandlade föräldern som stark då hon försökte undvika våldet men 
som hjälplös under våldsepisoderna. Detsamma gällde förövaren där en del av barnen såg 
honom som hjälplös till följd av hans fruktansvärda ilska men kraftfull på grund av hans 
överlägsna styrka. Att känna sig känslomässigt kluven kunde även handla om att barnen sökte 
efter anledningar för att försvara en våldshandledning. Ett av barnen berättade (angående 
förövaren) att pappan inte kunde kontrollera sig själv och att han av den anledningen inte 
kunde rå för vad han gjorde. Trots den kärlek barnen visade mot förövaren valde de i första 
hand att tycka synd om sin misshandlade mamma.   

De kluvna känslorna hos barnen handlade också om att vilja undvika en förälder men 
samtidigt känna saknad efter dem (Ericksen & Henderson, 1992). Flera pojkar använde en 
avvisande attityd mot sin pappa. De undvek att nämna sin pappa och ville inte prata om 
honom för att i nästa stund känna saknad och vara ledsna över att inte få träffa honom. En 
femårig flicka berättade att hon målat en teckning som föreställde ett hjärta som är delats mitt 
itu och förklarade att det var trasigt för att hon saknade sin pappa. 

Att uppleva sig kluven känslomässigt kunde även handla om att inte vilja göra någon av 
föräldrarna ledsna (Ericksen & Henderson 1992; Joseph et al., 2006) eller att känna sig lättad 
över att inte längre behöva bo i ett hem där det förekom våld (Øverlien, 2013). Ett av barnen, 
som i samband med sänggående tänkte på sin pappa, berättade hur han av hänsyn till sin 
mamma undvek att gråta högljutt och i stället lät tårarna rinna nedför kinderna. Ett annat barn 
ville skrika åt sin pappa att sluta samtidigt som hon ville slå honom, men ändå inte; Han var ju 
ändå hennes pappa (Joseph et al., 2006). En tolvårig flicka menade att livet skulle vara bättre 
och roligare utan sin pappa (Øverlien 2013) medan tonåringarna i studien förklarade att de nu 
äntligen kunde börja leva då de fått ett eget hem utan våld. Alla barnen i Aymers (2008) 
studie hade en nära relation till sin mamma, men hyste även positiva känslor till sin pappa. En 
av pojkarna förklarade att pappan delvis fanns till för honom medan en annan beskyllde sin 
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pappa för mammans död, då det var han som fått henne att ta droger. Nu ville pojken inte veta 
av sin pappa och hade ingen aning om vart han höll hus. 
 

En berövad barndom 
Barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet handlar om en berövad barndom. 
Upplevelsen innefattas av att de tar ett stort ansvar och vill skydda den misshandlade men 
också av att de normaliserar den svåra och annorlunda under uppväxten. 

Tar ansvar och vill skydda  
Resultatet av fem studier visade att barnen på ett eller annat sett tog ett stort ansvar och ville 
skydda sin mammor från våldet (Aymer, 2008; Georgsson et al., 2011; Joseph et al., 2006; 
Øverlien, 2013; Øverlien & Hydén, 2009;). Ett sätt var att själva förmedla trygghet (Aymer, 
2008) och försöka ge stöd under tiden misshandeln pågick (Georgsson et al., 2011). Ett annat 
sätt var att försöka spela med i situationen, till exempel då pappan påstod att mamman var 
sjuk, vilket gjordes av en flicka i hopp om att våldet skulle minska. Hon menade att det kunde 
fungera ett tag men sedan var det ”samma skit igen”, (Øverlien & Hydén, 2009). Andra barn 
berättade att deras mamma blivit så pass misshandlad att hon låg livlös på en stentrappa 
utanför huset och av rädsla för att hon skulle dö försökte de hjälpa och skydda genom att ta 
med henne till sina grannar. 

Joseph et al., (2006) beskrev hur barnen kunde offra sig själva och ibland valde att hamna i 
trubbel istället för att se sin mamma bli slagen. Andra barn tog ett stort ansvar och ville 
skydda mannan genom att spendera så mycket tid som möjligt tillsammans med föräldrarna. 
Almqvist och Broberg (2013) påvisade att barnen gärna ville vara nära mamman (58 % 
[n=31]). Flera barn berättade att de kände sig svikna och oskyddade då mamman inte kunde 
skydda sig själv och därmed inte dem (Joseph et al., 2006). Ungdomarna i Aymers (2008) 
studie förklarade att de tog ansvar för att hålla sin mamma trygg, men ifrågasatte varför hon 
stannade kvar i relationen och försökt att förstå hennes argument till att stanna. Rollen att 
skydda föräldern som blev utsatt för våld kunde enligt Joseph et al., (2006) leda till förvirrade 
generationsgränser och att barnens uppgift blev att vara vuxna istället för att vara barn. I 
studierna av De- Board Lucas och Grych (2011) valde 17,6 % (n=34) av barnen att söka hjälp 
från familj och vänner då våldet mellan deras föräldrar pågick. Många barn kände sig oroliga 
och viljan att skydda och ta ansvar skapade behov av att visa sig starkare än vad de egentligen 
var. Barnen menade att de förlorat sin barndom till följd av att de tagit på sig skyddande och 
ansvarstagande roller för såväl sin mamma som sina syskon (Swanston et al., 2014). 

Normaliserar det svåra och annorlunda 
Upplevelsen av en berövad barndom handlade för flera av barnen om att förneka våldet och i 
stället normalisera det svåra och annorlunda. En flicka berättade att hon brukade låtsas att 
situationen hon befann sig i inte var så tuff och jobbig eftersom hennes mamma agerade som 
om ingenting hade hänt. Ett annat sätt var att försöka övertyga sig själv om att mamman 
skulle lämna pappan om hon tyckte att situationen blev allt för påfrestande (Joseph et al., 
2006). Ericksen och Henderson (1992) fann snarlika resultat och gav som exempel en femårig 
pojke som försökte intala sig själv att hans pappa inte slog mamman. Ett annat sätt att 
normalisera det svåra och annorlunda som skedde i deras hem, var när barnen förklarade att 
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deras pappa var ”okej” då han inte slog deras mamma (Joseph et al., 2006). Flera barn trodde 
att deras uppväxt var precis som alla andras, men efter att de kommit ifrån det hemska våldet 
och börjat reflektera över sin situation upplevde de den som annorlunda (Joseph et al., 2006). 

 

Behov av stöd och hjälp 
Barns upplevelse av att bevittna våld i hemmet handlar om deras behov av stöd och hjälp. De 
vill få tala med någon om sina känslor men upplever att de inte alltid får den hjälp som de är i 
behov av. Behovet av stöd och hjälp innefattar också deras tankar om vad de upplever som 
betydelsefulla samhällsinsatser. 

Vill tala med någon  
Buckley et al. (2007) beskrev att samtliga barn och ungdomar i deras studie hade behov att få 
prata med någon och att ”släppa ut” vad de inom sig gick och bar på. Barnen ville försäkra sig 
om att de inte var ensamma i sin situation och menade att det skulle betyda mycket om de 
hade fått dela med sig av sina känslor med någon, oavsett om det varit en lärare, en kompis 
eller någon person med en professionell bakgrund. En del av de yngre barnen (11-14 år) 
menade att det skulle gynna dem att tala med andra, något som de beskrev som gruppterapi. 
Det var dock flera barn som tyckte att det var svårt att avslöja privata saker som hänt i deras 
liv. Tonåringarna berättade att ungdomar i deras egen ålder inte alltid tyckte det var så lätt att 
dela med sig av sina berättelser till personer som de knappt kände. En av ungdomarna såg 
hellre att enskilda samtal erbjöds istället för att sitta i grupp och diskutera olika berättelser. En 
del av ungdomarna enligt Buckley et al., (2007) hade behov av en mentor, möjligen någon 
inom familjen, som kunde ingripa mellan föräldrarna. De yngre tonåringarna, kände att det 
var viktigt med valmöjligheter och föreslog ett center där det fanns möjlighet att prata om sina 
problem men också tillgång till normala aktiviteter. En del av dem uppskattade fritidsgårdarna 
men ansåg det inte vara en lämplig plats att tala om känslor och sin hemmasituation. Andra 
ungdomar önskade att det alltid skulle finnas någon person som var där för dem, när helst de 
behövde prata. Det skulle även vara till hjälp om barn och mammor tillsammans kunde få tala 
med någon. Att bli sedd och tagen på allvar var något som beskrevs som viktigt av de yngre 
barnen och deras erfarenhet var att vuxna ofta antog att barnen var omogna och inte förmådde 
göra någonting (Buckley et al., 2007). Samtliga barn i Swanston et al. (2014) studie menade 
att de såg ljusare på sin framtid efter att ha lämnat våldet. Andra barn upplevde att de blivit 
hjälpta av att få tala med någon om vad de varit med om.  

Inte få hjälp   
Behovet av hjälp och stöd inbegrep även barns upplevelse av att inte få den hjälp som de 
ansåg sig behöva (Swanston et al., 2014). En av flickorna förklarade att hon ringt polisen 
cirka 350 gånger under en sexmånadersperiod men inte fått någon hjälp. Det svar hon fick var 
att inget kunde göras då mamman inte anmälde händelserna hon varit med om. Flera av 
barnen upplevde flera yrkesverksamheter som ohjälpsamma och att det gjordes väldigt lite för 
att familjen skulle känna sig trygg. Några av barnen kände att ingen lyssnade på dem trots att 
de påverkades av våldet som skedde i deras hem. De hade heller ingen rätt att själva anmäla 
händelserna då de var minderåriga. Andra barn berättade att de kände sig hjälplösa och att 
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budskapet som de ville ge till olika verksamheter var att de faktiskt hade en röst, så länge 
någon var villig att lyssna på den (Swanston et al. 2014). 

Betydelsefulla samhällsinsatser 
Barns behov av hjälp och stöd innefattade också deras förslag och önskningar om 
betydelsefulla samhällsinsatser (Swanston et al., 2014). Barnen önskade hjälp från olika 
kommunala och statliga verksamheter både under tiden de levde i hemmet men även efter att 
de blivit vuxna och flyttat . Förslagen kunde beröra stöd från specifika 
välgörenhetsorganisationer liksom skola och polis. 

De äldre tonåringarna som var mellan 14-17 år, stödde tanken om ett informations program 
om våld i hemmet för lärare och elever (Buckley et al., 2007). De hade även förslag om en 
plats att göra sin hemläxor och där någon hade tid att hjälpa dem. Det behövdes även någon 
person som kunde uppmuntra till att prestera bra och på så sätt ”skapa en flyktväg” för dem. 
Tonåringarna menade även att skolan på något sätt skulle visa medvetenhet om att våld i 
hemmet förekom och se det som ett faktiskt problem. Då skulle barnen inte känna sig så 
isolerade och annorlunda. De yngre barnen (11-14 år) skulle föredra att deras lärare visste hur 
deras hemsituation såg ut. Barnen menade dessutom att det var viktigt att se till att 
stödåtgärder kunde ske diskret. Besök hos skolans kurator kunde locka till nyfikenhet hos 
andra elever och att ses tillsammans med sin mamma i skolmiljön kunde vara en potentiell 
källa till mobbning i (Buckley et al., 2007).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet var att belysa barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet. Då motivet var att skapa 
en överblick av kunskapsläget valdes en litteraturöversikt som metod enligt Fribergs modell 
(2006). Metodvalet resulterade i en begränsad översikt av tidigare forskning.  

Det kan ses som en styrka att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunnat inkluderas då 
såväl barns upplevelser som omfattningen av dessa upplevelser kunnat belysas. Eftersom 
forskningsfrågan handlade om vad barn upplever hade en litteraturbaserad studie med enbart 
kvalitativa artiklar också varit ett alternativ men inte givit ett samma breda perspektiv. Genom 
att ”studera” artiklar med en kvalitativ design kunde barnens egna tankar och känslor 
beskrivas vilket också är målet med kvalitativa studier (Friberg, 2006b). Det gav också en 
fördjupad förståelse för barnen och deras livsvärld. Den kvantitativa forskningen som mer 
riktar in sig på att undersöka större grupper av individer, gav möjlighet till en ökad 
generaliserbarhet (Polit & Beck, 2012). I denna studie påvisade de kvantitativa artiklarna 
mycket av det som de kvalitativa beskrev med ord men med skillnad av att resultaten 
presenterades med siffror. Genom att inte utesluta någon artikel utifrån dess ansats så 
förlorades heller inget som kunnat bidra till syftet. 

Sökorden som användes uppfattades som relevanta då de svarade på syftet. Möjligen hade 
andra sökord och synonymer kunnat ge mer träffar men risken hade också ökat för att komma 
ifrån syftet. Genom att söka i olika databaser med såväl fokus på omvårdnad som psykiatri 
ökade chansen till att finna relevanta artiklar (Friberg, 2006). 
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Artiklarna i urvalet avgränsades till att vara skrivna på engelska eller svenska och det kan 
därmed finns en risk att något har missats när arbetet med översättningen skett. Då tiden att 
utföra studien var begränsad inkluderades endast artiklar som fanns i fulltext. Detta skulle 
kunna ses som en svaghet och några artiklar som kunnat bidra till resultatet kan därför ha 
förbisetts. Litteraturöversikten kom till övervägande del att bestå av kvalitativa artiklar vilket 
både kan ses som positiv och negativ. Fördelen är att barnens berättelser och egna upplevelser 
lyfts fram medan nackdelen är att omfattningen av vad barnen upplevt blivit mindre 
representerad och resultatets generaliserbarhet därmed har minskat. 

Då de alltid finns risk för att värderingar, samhällssyn, vård och behandling kan ändras eller 
utvecklas över tid kan äldre artiklar vara till nackdel för ett aktuellt och applicerbart resultat. 
En av artiklarna (Ericksen & Henderson, 1992) skulle därmed kunna ses som ”gammal”. 
Forskningsresultaten från denna artikel visade sig dock likvärdiga med det som framkom i 
den nyare forskningen. Artikeln bör därför inte ha påverkat denna studies resultat i någon 
specifik riktning. I två av de inkluderade artiklarna (Buckley, Holt & Whelan, 2007; Øverlien, 
2013) var barnen/ungdomarna upp till 20 år gamla, vilket inte stämmer överens med 
inklusionskriterierna för denna studie. Artiklarna har ändå inkluderats då det fanns möjlighet 
att urskilja material från barn upp till 18 år (Øverlien, 2013). I Buckley, Holt och Whelans 
(2007) studie har åldern gått att urskilja genom benämningar som ”a young child…” eller ”a 
young person”. En av de inkluderade studierna (Almqvist & Broberg, 2013) innehöll 
intervjuer från både barn och deras mödrar vilket noggrant har beaktats. Det har enbart varit 
textmaterial som fångat barnens upplevelser och inte deras mammor som bearbetats och blivit 
föremål för analys. 

Det gjordes heller inga begränsningar angående länder under den systematiska 
litteratursökningen. Artiklarna kom från Sverige, Norge, Finland, Island, USA samt 
Sydafrika. Det fanns tankar om att resultaten skulle kunna skilja sig åt relaterat till vilka 
länder och kulturer studierna var gjorda i, men inga avsevärda skillnader har kunnat påvisas. 
Det är dock möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om fler och enbart amerikanska eller 
sydafrikanska barns upplevelser stått i fokus då det finns kulturella skillnader mellan de olika 
världsdelarna. Tillämpbarheten av denna studies resultat utanför de nordiska länderna bör 
därför göras med försiktighet då det kan finnas skillnader i lagstiftning och sjukvårdssystem 
på de olika kontinenterna (Dychawy Rosner, 2012). 

För att litteraturöversikten skulle kunna anses som pålitlig kvalitetsgranskades och 
analyserades artiklarna utefter Fribergs (2006) granskningsmall för litteraturöversikt. 
Frågorna som ställdes för att säkra artiklarna vetenskapliga kvalitet har bifogats arbetet. 
Artiklarna lästes igenom enskilt innan analysarbetet påbörjades. Analysarbetet gjordes 
tillsammans och markerade textavsnitt diskuterades sinsemellan utifrån syfte, relevans, och 
ifall något av värde för studien förbisetts. De artiklar som varit svåra att förstå har diskuterats 
och gemensamma formuleringen har lett till samförstånd. Under analysarbetet har det funnits 
en medvetenhet om att förhålla sig objektiv till data vilket också kan anses öka trovärdigheten 
(Forsberg & Wengström, 2008). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall granskningar av validitet och reproducerbarhet 
göras av de studier som innefattas vid en systematisk litteraturstudie. Arbetet med tema och 
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subtema var tidskrävande och det fordrades både kreativitet och struktur för att sortera och 
gruppera materialet. Validiteten kan därför ha påverkats i arbetet med att tolka studiernas 
resultat, vilket i sin tur kan påverka reproducerbarheten negativt.  Eftersom de i huvudsak är 
kvalitativ forskning som analyserats har dock begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet funnits mer användbara. Överförbarhet handlar om i vilken grad resultaten kan 
användas i ett annat sammanhang. Intentionen har varit att förmedla en rik och tydlig 
kontextuell förståelse och det är upp till läsaren att bedöma om resultatet kan appliceras på 
andra barn som är i liknande situationer. 

Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2008) förklarar att vid en systematisk litteraturöversikt skall etiska 
aspekter betänkas, vilket innebär att välja studier som har fått tillstånd av etisk kommitté eller 
studier där tydliga etiska överväganden gjorts. Resultatet skall presenteras på ett sådant sätt 
som inte medvetet vinklats i någon riktning eller enbart stöder forskarens hypotes. Alla 
inkluderade artiklar var innan publikation granskade och etiska ställningstagande har 
framgått. I vår egen kvalitetsgranskning framkom dock att i några av artiklarna saknades 
etiska tillstånd. Det har dock gjorts etiska avväganden utifrån forskningsetiska principer och 
till exempel har frivilligheten att delta i studien lyfts fram (Vetenskapsrådet, 2014). Barnen 
har när som helst kunnat avsluta sitt deltagande. Det har även framgått att barnen erbjudits 
extra god tid vid intervjutillfällena, då händelserna kunnat vara svåra att tala om. Detta blev 
skäl till att artiklarna inkluderades i denna studie. Vetenskapsrådet (2014) förklarar även att 
etik inte enbart är regler och lagar, utan menar att det är av vikt att ha en etisk medvetenhet 
under arbetets gång. 

Det har funnits en insikt över att den egna förförståelsen kan påverka såväl analysarbete som 
resultatskrivning. De båda författarna har därför strävat efter att förhålla sig objektiva och 
öppna i arbete med textmaterialet. Ett sätt har varit att tillsammans reflektera och diskutera 
över det som skrivits. Översättningen av artiklarna har gjorts efter bästa förmåga, ändå kan 
felaktiga tolkningar ha skett. Målsättningen har under hela arbetet varit att inte avsiktligt 
plagiera eller förvanska andra författares text.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet handlar om hänsynslös 
utsatthet, känslor som biter sig fast, en berövad barndom och behovet av hjälp och stöd. 

Att behöva bevittna ett våld i hemmet vittnar om en hänsynslös utsatthet och är en hemsk 
upplevelse för ett barn som behöver trygghet och omvårdnad under sin uppväxt. 
Socialstyrelsen (2011) understryker att det kan vara minst lika skadligt för ett barns psykiska 
hälsa att bevittna våld som att själv utsättas för våld. Resultatet visar att det är många barn 
som både kränks, diskrimineras och inte får den uppväxt och det välmående som såväl 
Föräldrabalken (SFS 1983:47) som FN:s Barnkonvention (2009) föreskriver. Barnen i denna 
studie talar både om vad de sett och hört och kan ge detaljerade beskrivningar om vad de varit 
med om. Flera av dem berättade att de brukade gå och gömma sig när våldet skedde, men att 
de också kunde stanna kvar och bevittna när mamman blev slagen. Janson (2013) menar att 
barnet under lång tid kan få lida av de konsekvenser som det innebär att se sin förälder bli 
slagen eller hotad. Det är en sorts psykisk misshandel som leder till negativa effekter för 
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barnet. Händelsen ska även ses som en kränkning. När sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 
inte ser en patient som blivit utsatt för våld så blir heller inte det barn synligt som kan ha 
bevittnat våldet och då kränks båda individernas värdighet. Kränkning av värdigheten är 
enligt Eriksson (1994) en av de mest vanliga orsakerna till att vårdlidande uppstår en 
kränkning kan ske både direkt och indirekt. Den direkta kräkningen kan handla om att 
otillräckligt skydda en patients integritet och när det sker indirekt kan det bero på ett bristande 
förhållningsätt. Oavsett om det sker direkt eller indirekt. är det ett lidande för patienten och 
sjuksköterskans uppgift är att motverka kränkning (Eriksson, 1994).  

Resultatet visar även att barnen har svårt att hantera det som sker och hur de med tiden 
utvecklar olika strategier för att klara av sin hemsituation. De tvingas leva med minnen för 
resten av sina liv, trots att de försöker att glömma dem. En del av barnen i Georgsson et. al 
(2011) ville till exempel inte minnas och heller inte prata om de otäcka händelserna. Just för 
att kunna kontrollera sina minnen. Resultatet visar däremot att de vill förstå varför våldet sker. 
Denna studie bekräftar därmed tidigare forskning om barns upplevelse (Broberg et al., 2011) 
och vad Socialstyrelsen (2013) lyfter fram sitt kunskapsunderlag för vårdgivare, 
verksamhetschefer och hälso-och sjukvårdspersonal när det gäller att uppmärksamma, bemöta 
och ta hand om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett våld är i allra högsta grad 
hänsynslöst när det leder till konsekvenser för barnen som kan handla om en minskad 
förmåga att tycka, känna, och agera (Broberg, 2011).  

Resultatet visar att en våldsam omgivning ger en otrygg miljö för barnet att växa upp i och 
stämmer väl överens med vad Ylikangas (2012) beskriver om interaktionen mellan olika 
förutsättningar och förhållandet av den miljö som han/ hon lever i och att det ständiga 
samspelet mellan människor kräver en stor anpassningsförmåga. I denna studie formade sig 
barnen efter hur deras föräldrar agerade vilket i sin tur påverkade deras omgivning och 
atmosfär. Av resultatet framgår även att när barnet inte får vara medelpunkten och 
förhållanden mellan människor är dåliga så leder det till otrygghet och ett tillstånd som är 
sjukdomsbevarande. Ylikangas menar att om livsvärlden synliggörs så väcks också intresset 
för patientens levda värld. Att vårda med livsvärlden innebär enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) att ha patientfokus som kan bli en grund för att verkligen försöka se och förstå det som 
patienten erfar. Resultatet bidrar till att öppna upp dessa barns livsvärld, det vill säga deras 
upplevelse av vad ett hänsynslöst våld innebär.  

Av resultatet framgår att barns upplevelser av att bevittna våld också handlar om en massa 
känslor som biter sig fast. Det var flera barn som levde med en konstant rädsla och kände 
maktlöshet (Øverlien 2013). Andra barn bar på blandade känslor för sina föräldrar, men 
brottades också med skam- och skuldkänslor över vad som inträffade. Den maktlöshet som 
barnen upplevde skapade ett lidande, vilket Eriksson (1994) menar kan erfaras via 
maktutövning, då individen tvingas till handlingar som vanligtvis inte skall ske. 

Att bli berövad sin barndom handlade både om att ta ansvar och att vilja skydda men också att 
normalisera det som var svårt och annorlunda. Av studiens resultat framgår att barn gärna 
normaliserar händelser som de varit med om. De inser inte att vad som sker i deras hem och 
att dessa händelser inte är så vanligt hos andra. En förklaring skulle kunna vara en ringa ålder 
och att de är under utveckling. Ekebergh (2012) menar dock att livsvärlden påverkar hur vi 
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som människor tillägnar oss någonting. Hur vi tillägnar oss saker och ting är beroende av våra 
upplevda erfarenheter, vår förståelse men också av vårt synsätt på vad vi skall tillägna/lära 
oss. Här återges den så kallade naturliga hållningen som är en inställning till människans 
dagliga aktiviteter. I de dagliga aktiviteterna evaluerar inte människor vad de är med om utan 
förutsätter att det som de är upptagna av också existerar. Ekeberghs (2012) beskrivning om 
dagliga aktiviteter skulle kunna kopplas till hur barn som bevittnat våld uppfattar sin situation. 
Kanske är det så att barn inte analyserar vad de är med om och heller inte talar om vad de 
varit med om, för att de tror att andras mammor också blir slagna. Resultatet visar även att 
barn kan få insikt när de börjar reflektera över sin situation och tar avstånd från allt det 
hemska som de varit med om (Joseph et al. 2006). Ekebergh (2012) beskriver reflexion som 
att distansera sig från den naturliga hållningen, det vill säga att ta distans från det som tagits 
för givet – i detta fall från våldet i hemmet. Att reflektera innebar för barnen att ifrågasätta 
upplevelser och omständigheter som de varit med om, samtidigt som de skapade medvetenhet 
och mening i sin tillvaro. Reflexionen innebär med andra ord en bearbetning av det som 
upplevs just nu i relation till vad personen varit med om tidigare, och inbegriper alla de 
tankar, känslor, minnen och förväntningar som den fokuserade situationen ger upphov till hos 
individen (Ekebergh, 2012). Den bör därför ses som en viktig hjälpåtgärd bland många andra 
stödinsatser. 

Av resultatet framgår att dessa barn är i stort behov av stöd och hjälp från hälso- och 
sjukvården och samhället i övrigt. Att medvetandegöra och lyfta fram det barnen själva 
önskar är ett sätt att möta deras behov. Det som syns nödvändigt är att all sjukvårdpersonal, 
såväl inom primärvård som länssjukvård tar sin del av ansvaret och är noga med att anmäla 
till socialnämnden då misstanke finns om att ett barn skulle fara illa. Det framgår av Berglund 
och Stenson (2013) forskning att när en individ kommer tillbaka till sjukvården med nya 
skador som inte motsvarar förklaringen till hur skadorna uppkom, ska alltid misstankar väckas 
över om personen kan vara utsatt för våld. Det finns följaktligen en ökad risk för våld mot 
barn, som växer upp med föräldrar som brukar våld mot varandra (Janson, 2013). 

Inspektionen för vård och omsorg (2014) förklarar att det finns olika rutiner i olika landsting 
för att fånga upp utsatta kvinnor, men att det behövs mer kompetens bland vårdpersonal. 
Fokus läggs ofta på den vuxna individen och barnet försummas i situationen. Detta är viktigt 
att lyfta då resultatet av denna studie visar att många av barnen har ett stort behov av stöd och 
hjälp med att bearbeta de händelser som de bevittnat. Det är viktigt att föra fram 
barnperspektivet i ljuset. Tidiga samtal hjälper barnen att utvecklas i rätt riktning och en 
åtgärd som Socialstyrelsen (2005) föreslår är att låta barnen berätta om sina upplevelser i 
grupp. De kan då få insikt om att de inte är ensamma om att uppleva våldsamma händelser. 

Vad skulle då ytterligare kunna göras i hälso- och sjukvården och hur skall dessa barns 
problem bli synliga? Det finns forskning (Jansson, 2013) som visar att det kan vara svårt att 
fånga upp de utsatta barnen. Ett steg i rätt riktning är att fråga om våld i anamnesen när 
kvinnor söker sig till sjukvården med skador som kan tyda på våld (Tönnesen, 2013). Genom 
att fråga människor som söker vård hur deras relation till våld ser ut, visar att det är ett 
hälsoproblem, och att det inte accepteras. Det visar även att det finns kunskap och en plan för 
att kunna hjälpa den som blivit utsatt. Berglund (2013) förklarar ur ett hälsoperspektiv att 
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våldsutsattheten är ett stort problem. Sjukvårdspersonal skulle kunna göra en god insats 
genom att mer generellt och rutinmässigt fråga patienter om våld som en del av anamnesen. 
Att ställa den raka frågan, om det finns barn i familjen, är det bästa sättet att upptäcka barn 
som far illa. Inspektionen för vård och omsorg (2014) förklarar att det finns olika rutiner i 
olika landsting men menar att fokus vanligtvis läggs på den vuxna individen och att det är lätt 
att barnet försummas i situationen. Det behövs därför en djupare kompetens bland 
vårdpersonal i dessa frågor. Här kan de nya kunskapsunderlaget ”barn som far illa eller 
riskerar att fara illa” Socialstyrelsen (2013) bli en viktig länk. Denna vägledning har utformats 
för att vara ett praktiskt och användbart stöd för vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

Konklusion 
Barns upplevelse av att bevittna våld i hemmet handlar om en hänsynslös utsatthet som 
innefattas av att de både ser och hör vad som sker, försöker förstå varför det sker och tvingas 
leva med hemska minnen. Att bevittna våld väcker olika känslor som biter sig fast och gör att 
barnen lever med en ständig rädsla, känner skuld, maktlöshet och blir känslomässigt kluvna. 
De upplever att de blir berövade sin barndom till följd av att de tar ett stort ansvar och vill 
skydda den misshandlade men också av att de normaliserar det som är svårt och annorlunda 
under uppväxten. De har behov av stöd och hjälp och vill få tala med någon om sina känslor. 
De får inte alltid den hjälp som de är i behov av men har förslag om betydelsefulla 
samhällsinsatser.  

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har ett personligt ansvar för sin egen kompetens kring 
att upptäcka barn som far lilla eller riskerar att fara illa och en skyldighet att följa lagen. Det 
förutsätter dock att vårdgivarna tar sitt ansvar för att det finns handlingsplaner, rutiner, 
systematiskt kvalitetsarbete och samverkan, samt försäkrar sig om att personalen inom hälso-
och sjukvården har kännedom om dessa. Då kan förutsättningarna öka för att barn som far illa 
eller riskerar att fara illa ska få den hjälp som de behöver från samhället (Socialstyrelsen, 
2013). 

Praktiska implikationer  
Denna studie belyser barns upplevelse av att bevittna våld i hemmet och bekräftar på många 
sätt vad tidigare forskning har kommit fram till om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Resultatet kan bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om vad barn faktiskt upplever och 
hur deras livsvärld ser ut. Med hjälp av resultatet kan sjuksköterskan öka sin förståelse för det 
lidande som dessa barn genomgår då de bevittnat våld i hemmet. Då vårdpersonal inom 
primärvården och den slutna vården borde bli bättre på att uppmärksamma barnperspektivet 
och sin anmälningsskyldighet vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa, 
skulle denna studie kunna användas som ett diskussionsunderlag för att öka medvetenheten. 
Studien bidrar med samlat kunskapsunderlag som också skulle också kunna användas och 
vara utgångspunkt i lokala kvalitets och utvecklingsarbete såväl på vårdcentraler, 
akutmottagningen och vårdavdelningar. 
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Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning behövs av såväl kvalitativa som kvantitativa studier utifrån hur barn som far 
illa eller riskerar att fara illa kan fångas upp i ett tidigt skede men också uppföljande studier 
som kan belysa om förbättringar sker med avseende på anmälningsskyldighet. Vi hade gärna 
sett att det utvecklades en modell eller ett instrument för hur sjuksköterskan kan se tecken hos 
barn som bevittnat våld och även de barn som blivit utsatta för det. Modellen skulle kunna 
innefatta frågeställningar om barnets beteende och hur (och vad) de svarar på olika frågor.Vi 
tror även att mer forskning behövs i andra delar av världen och utifrån andra kulturskillnader 
och som inte är jämförbara med de som finns i Norden. 
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Granskning av kvalitativa studier    Bilaga I 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2006) 

 

1. Finns det ett tydligt avgränsat problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så  

fall beskriven?  

 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

5. Hur är metoden beskriven? 

 

6. Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

 

7. Hur analyserades data?  

 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

  

9. Vad visar resultatet? 

 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 

11. Hur argumenterar författarna? 

 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras den i sådana fall? 

 

13. Sker en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

 
 



Granskning av kvantitativa studier    Bilaga II 

Förslag på frågor vid granskning på kvantitativa studier (Friberg, 2006) 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är dessa i så fall formulerade och 

avgränsat? 

 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i 

sådana fall beskriven? 

 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

5. Hur är metoden beskriven?  

 

6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder inklusions-respektive 

exklusionskriterier)? 

 

7. Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 

9. Vad visar resultatet? 

 

10. Vilka argument förs fram?  

 

11. Förs det några etiska resonemang?  

 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i sådana fall? T.ex., vad som 

gäller generaliserbarhet? 
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S1  (MH ”Life 
Experiences”) 

10 275     

S2  ”Children”  129 329     
S3  (MH 

“Domestic 
Violence”) 

5063     
 
 

S4 S1+S2+S3 24 24    
S5 S4 + 

Published 
date 
20050101 - 
20141231 

21 21 5 5 5 

Databas 
Cinahl  
Datum: 
140822 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

S1 (MH 
”Adolescence”)  

205 797     

S2 (MH “Domestic 
violence”) 

5063     

S3 (MH “ life 
experiences”) 

10 275     

S4  S1+S2+S3 31     
S5 S4 + Published date 

20050101 - 
20141231 

26 26 1 1 1 

 
 



 
 
 
Databas 
PsycInfo 
Datum: 
140822 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

S1  ”Adolescent AND 
Domestic violence” 

2494     

 Begränsningar: 
 
Peer reviewed  
 
Publication Date: after 
2005 
 
Methodology: 
Qualitative study 
 
Age Group: Adolescence 

26 26 5 1 1 

 
Databas 
PsycInfo 
Datum: 
140822 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

S1  ”Children AND 
Domestic violence 
AND witnessing” 

627     

 Begränsningar: 
 
Peer reviewed  
 
Publication Date: 
after 2005 
 
Methodology: 
Qualitative study 
 
Age group: School 
Age 
 

4 4 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Databas 
PsycInfo 
Datum: 
140822 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar  

Valda 
artiklar 

S1 “Intimate Partner 
Violence AND 
Children AND 
Perceptions” 

1124     

 Begränsningar: 
 
Peer reviewed  
 
Publication Date: 
after 2005 
 
Methodology: 
Qualitative Study, 
Quantitative Study 
 
Age group: School 
Age 
 

67 67 5 1 1 

       Därtill två artiklar varav en kom från den avslutande osystematiska sökningen i Google Scholar 
och den andra från en sekundärsökning.  

 
  

  

 
 



Sammanfattningar av vetenskaplig artiklar     Bilaga IV 
* Artikel funnen via osystematisk sökning 
** Artikel funnen via sekundär sökning 

Författare, årtal, land och 
artikelnamn 

Problem och Syfte Ansats och Metod Urval och Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

*Författare: Almqvist, K., & 
Broberg, A.  
Årtal:2013.  
Land: Sverige 
Artikelnamn: Barn som 
bevittnat våld mot mamma – en 
studie om kvinnor och barn som 
vistats på kvinnojourer i 
Göteborg. 
 
 

Syftet är att få bättre vetskap 
om barns psykiska hälsa som 
åsett våld mot deras mammor.   
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ studie.  
Undersökningen bestod av fyra 
delmoment: 1) Intervju med 
mamman, 2) intervju med 
mamman om varje enskilt barn, 
3) intervju med barn fyra år 
eller äldre och 4) 
barnmedicinsk undersökning.  
Självskattningsskalor användes. 

Mammor med barn som var på 
jouren mellan 2000-10-21 och 
2003-06-30 och stannade där i 
mer än en vecka tillfrågades om 
de ville medverka i studien. 

När mamma misshandlas berör 
detta i stort sett alltid barnet. 
Barnen beskriver att de 
uppfattar misshandeln som 
något som hotar dem lika 
mycket som den hotar deras 
mamma. Studien påvisar också, 
som många andra studier, att 
risken ökar för att barnen själva 
skall bli misshandlade ju längre 
mamman stannar i den 
våldsamma relationen. 

Författare: Aymer, S R. 
Årtal: 2008. 
Land: USA 
Artikelnamn: Adolescent 
males´ coping responses to 
domestic violence: A 
qualitiative study. 
 

Studien undersöker vilka 
copingstrategier killar i tonåren 
använder sig utav då de 
upplever våld i hemmet. 

Kvalitativ studie. Pojkarna blev 
i intervjuade enskilt i en till två 
och en halv timme. 

Studien är inriktat på 10 pojkar 
mellan 14 och 17år som på ett 
eller annat sätt blivit utsatt för 
våld i hemmet. Alla pojkar fann 
författarna på samma 
socialtjänst i New York. 

Studien påvisar upplevelserna 
av tonåringarna, som belyser 
sårbarheten för dessa individer, 
och hur de ignoreras ifrån 
samhället. Engagemang i idrott 
och religion visade sig som en 
god copingstrategi som mildrar 
tankarna på våld och 
tonåringarna får en mer positivt 
framtoning. 

  

 
 



Författare: Buckley, H., Holt, 
S. & Whelan, S.  
Årtal: 2007.  
Land: Irland 
Artikelnamn: Listen to me! 
Children's experiences of 
domestic violence. 
 
 

Undersöka de effekter våld har 
på barn. identifiera deras behov 
samt rekommendera lämpliga 
åtgärder 

Kvalitativ metod användes. 
Deltagarna blev intervjuade och 
dessa intervjuer spelades in. Det 
insamlade materialet 
transkriberades och skrevs ner 
som ett dokument via ett 
analysprogram (Nvivo). 

Data samlades in från 18 
fokusgrupper. Totalt 70 
personer var med i studien; 37 
tjänsteleverantörer (ex. polis, 
lärare, sjuksköterskor, 
socialarbetare, projektarbetare), 
11 mödrar och 22 barn och 
ungdomar. 

Barnen svarade alla på unika 
sätt vad gällande att leva med 
våld i hemmet. De berörda 
instanserna som stöter på dessa 
barn behöver möta barnens 
behov så att deras individuella 
situationer förbättras. 
Effekterna av att leva med våld 
i hemmet visar sig på olika sätt 
hos barnen, bland annat genom 
att de upplever ångest och har 
en känsla av att vara olik andra. 

Författare: DeBoard-Lucas, 
R., & Grych, J.  
Årtal: 2011. 
Land: USA 
Artikelnamn: Children's 
Perceptions of Intimate Partner 
Violence: Causes, 
Consequences, and Coping. 
 
 

Förstå barns perspektiv på våld 
i nära relationer genom att låta 
dem beskriva deras reaktioner 
och uppfattningar av våld 
mellan deras föräldrar. 

Forskarna använde sig av 
semistrukturerad intervjuer för 
att samla in data. 

Genom att sätta upp flyers på 
jourer kunde kvinnorna som 
kom dit välja ifall de hade 
intresse för det. 34 barn mellan 
7-12år deltog i studien. 

Resultatet stöder tanken att barn 
försöker aktivt att förstå orsaker 
och konsekvenser av våld 
mellan föräldrarna och att deras 
uppfattningar och tolkningar är 
viktiga för att förstå 
utvecklingen av föreställningar 
angående våld i nära relationer. 

  

 
 



**Författare: Ericksen, J-R. & 
Henderson, A-D.  
Årtal:1992 
Land: Canada 
Artikelnamn: Witnessing 
family violence: the children's 
experience. 
 
 
 
 

Beskriva barns upplevelser av 
att följa med deras mamma som 
lämnar ett destruktivt 
förhållande. 

Författarna använde sig utav en 
fenomenologisk kvalitativ 
metod. De använde sig utav en 
induktiv, deskriptiv metod 
vilket brukar användas när det 
är individers upplevelser 
forskarna vill utforska. 

Tretton barn som hade följt med 
sin mamma till en jour ifrån en 
våldsam relation intervjuades. 
De barn som hade bevittnat 
våld mot sin mamma, var 
mellan 4-12år och att de med 
sin mamma lämnat relationen. 
Barn under 4 år exkluderades 
för att intervjuerna hade behövt 
gå till på ett annat vis. Över tolv 
år exkluderades eftersom 
genusskillnader uppkom under 
puberteten relaterat till våldet. 

Resultatet visar att många barn 
som har bevittnat våld i sina 
hem kan berätta om sina 
upplevelser och känslor. 

Författare: Georgsson, A., 
Almqvist, K. & Broberg, A-G.  
Årtal: 2011. 
Land: Sverige 
Artikelnamn: Naming the 
unmentionable: how children 
exposed to intimate partner 
violence articulate their 
experiences. 

Beskriva hur barn pratar om 
och relaterar till deras 
erfarenheter av våld i hemmet. 

Författarna använde sig av en 
kvalitativ design med tematisk 
metod för studien 

Intervjuer med 14 barn mellan 
åtta och tolv år genomfördes. 
Barnen som var med i studien 
ingick i en behandlingsstudie 
för barn som bevittnat våld mot 
deras mamma. Författarna 
valde att intervjua barn i denna 
ålder på grund av att de är 
”stora nog” att reflektera och 
berätta om sina upplevda 
situationer men de är ändå 
väldigt knutna till sin familj 

Barn hade vissa svårigheter att 
på ett sammanhängande sätt 
berätta om sina erfarenheter. 
Det upplevdes som att barnen 
tyckte det var enklare att berätta 
hur de hade agerat i de olika 
våldsamma situationerna. De 
flesta barnen bekräftade att 
deras mamma blivit slagen, 
men att de fann det svårt att 
prata om. Att inte tänka på våld 
var en strategi att undvika svåra 
minnen. 

 

  

 
 



Författare: Hydén, M. & 
Øverlien, C. 
Årtal: 2009. 
Land: Norge 
Artikelnamn: Children's 
actions when experiencing 
domestic violence. 

Undersöka barnens agerande 
eller brist på agerande under en 
våldsepisod i hemmet. 

Individuella intervjuer och 
gruppsamtal med en kvalitativ 
design. 

Hela studien bestod av 15 barn 
men endast sju av dessa 
erfarenheter användes av 
studien då de enligt författarna 
kunde användas för att 
representera hela studien. 
Barnen var 12-15år. 

Deras syfte var att undersöka 
barnens agerande eller brist på 
agerande men de märkte att 
barnen alltid gjorde någonting 
som ett svar på våldet. 

Författare: Joseph, S., 
Govender, K., & Bhagwanjee, 
A.  
Årtal: 2006.  
Land: Sydafrika. 
Artikelnamn: "I can't see him 
hit her again, I just want to run 
away. . .hide and block my 
ears" 
 
 

Undersöka erfarenheter hos 
barn som lever med våld inom 
familjen samt kartlägga deras 
psykiska lidande 

Kvalitativ design användes med 
fenomenologisk inriktning. 
Ingående intervjuer 
genomfördes med barnen och 
deras vårdnadshavare. 

Deltagarna valdes ut av en 
välgörenhetsorganisation som 
arbetar med barn som har blivit 
exponerad för våld i hemmet. 
Fem barn deltog i studien och 
dessa var mellan åtta och tolv år 
gamla. Denna grupp ansågs 
lämplig då de kan verbalisera 
deras upplevelser. Deltagarna 
valdes ut på grund av de fysiska 
våldet de observerat mellan 
deras föräldrar. Ingen av barnen 
hade själva blivit slagna. 

Resultatet påvisar att barn som 
bevittnat våld uppvisar 
beteende- och 
känsloförändringar. Barnen 
utvecklade också olika 
copingstrategier. Upplev rädsla 
hos barnen var något som 
genomträngde resultatet. Det 
visade sig vara skillnad i 
copingstrategier beroende på 
kön och utvecklingsstatus. 
Studien belyser behovet för 
ytterligare forskning inom 
området. 

Författare: Lepistö, S., 
Luukkaala, T., & Paavilainen, 
E.  
Årtal: 2010. 
Land: Finland 
Artikelnamn: Witnessing and 
experiencing domestic violence: 
a descriptive study of 
adolescents. 
 

Beskriva upplevelser av olika 
typer av våld bland ungdomar 
och associationer mellan 
familjebakgrund och olika typer 
av våld i hemmet. 

Författarna använde sig av en 
deskriptiv kvantitativ studie. 

1393 niondeklassare blev 
tillfrågade om våld i hemmet 
genom en undersökning i finska 
skolor under hösten 2007. 19 
skolor deltog av de 24 som var 
tillfrågade. De fem resterande 
tackade nej till deltagande pga 
ämnet eller för att det 
överlappade med andra 
forskningsprojekt. Medianen 
var 15år, då barnen var mellan 
14-17år. 

Våld i hemmet är relativt 
vanligt bland ungdomarna i 
studien.  Resultatet påvisar att 
kroppslig bestraffning och att 
bevittna våld mellan sina 
föräldrar påverkar barnens 
välbefinnande och beteende. 
Sjuksköterskor och andra 
yrkeskategorier bör vara 
uppmärksamma på alla typer av 
våld. 

 

 
 



 

 

Författare: Swanson, J., 
Bowyer, L. & Vetere, A. Årtal: 
2013. 
Land: Storbritannien 
Artikelnamn: Towards a 
richer understanding of school-
age children’s experiences of 
domestic violence: The voices 
of children and their mothers. 
 
 

Fånga de dubbla perspektiven 
på barn i skolåldern och deras 
mödrar för att utveckla en 
rikare förståelse av barns 
upplevelser av våld i hemmet. 

Kvalitativ forskningsdesign 
användes vid studien samt att 
tolkningsfenomenologisk 
analys användes då författarna 
tolkade den insamlade datan. 

Fem barn mellan åtta till tretton 
år och deras mammor 
intervjuades. Deltagarna valdes 
ut via en 
välgörenhetsorganisation för 
kvinnor och barn i samhället 
som upplevt våld i hemmet. 
Barnen skulle ha bevittnat för 
våld i hemmet mot deras 
mamma av en manlig partner 
(till mamman) för att få ingå i 
studien. 

Resultatet påvisar att det är 
viktigt att ta hänsyn till att 
moder-barn relationen formar 
barnens upplevelser av våld i 
hemmet. Detta fynd kan spela 
en viktig roll då man utvecklar 
”interventioner”. Denna studie, 
liksom en rad andra, visade att 
barn i olika åldrar upplever 
miljön i hemmet som farofylld 
och hotande samt att barnen är 
väldigt medvetna om vad som 
försiggår. 

Författare: Usta, J., Farver J-
M. & Danachi, D.  
Årtal: 2011. 
Land: USA 
Artikelnamn: Child 
maltreatment: the Lebanese 
children's experiences 

Studiens syfte är att undersöka 
riskfaktorer och konsekvenser 
hos barn som blir dåligt 
behandlade i hemmet. 

Kvantitativ studie.  1028 libanesiska barn blev 
intervjuade, varav 556 var 
pojkar och 472 var flickor. 
Åldern på barnen var mellan 8-
17år. 

Studiens resultat visar ett 
sammanhang mellan att ha 
bevittnat våld av psykiskt eller 
fysiskt slag och ungdomarnas 
traumasymtom. Resultatet 
påvisar även vikten av att 
undersöka barns erfarenheter av 
våld i sina hem och att ha 
förebyggande insatser. 

Författare: Øverlien, C. 
Årtal: 2013. 
Land: Norge 
Artikelnamn: The Children of 
Patriarchal Terrorism. Journal 
Of Family Violence. 
 

Syftet med denna studie är att 
utveckla och utvidga förståelsen 
för barn som upplevt våld i 
hemmet samt att 
uppmärksamma barns rädsla 
som de uttrycker vid 
intervjuerna. 

Explorativ, kvalitativ design 
användes.   

25 barn deltog som upplevt våld 
i hemmet. Barnen var i åldrarna 
8-20 år.  
Barnen intervjuades då de 
befann sig på en kvinnojour. 
Barnen (och deras mödrar) 
valdes ut av personal på jouren 
tillsammans med undersökaren. 
Valen baserades på barnens 
psykosociala situation, ålder 
och säkra dem var i sig själva. 

Studien påvisar hur det är att 
leva med våld i hemmet under 
en längre tid för dessa barn och 
ungdomar 
Resultatet pekar på att forskare, 
kliniker och ”beslutsfattare” 
måste identifiera dessa barn så 
att de kan få rätt stöd och hjälp 
då de är en av de mest utsatta 
grupperna i vårt samhälle och 
ge dem en möjlighet till en 
barndom som är fri från våld. 

 
 



De enskilda författarnas bidrag till litteraturstudien  Bilaga V 
       

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

Arbetets titel: Barns upplevelser av att ha bevittnat våld i hemmet – En litteraturöversikt.  

Författare: Birgitta Hansson och Alexandra Strömdahl 

Författarnas enskilda bidrag till examensarbetets olika delar är enligt följande: 

Inledning, bakgrund, metodbeskrivning, datainsamling, analys, resultat samt diskussion. 

Författarna till studien har tillsammans bearbetat och skrivit delarna i studien. Det mesta av 

arbetet har skrivits tillsammans dock har några delar har skrivit enskilt för att sedan diskuteras 

och korrigeras tillsammans. Vår upplevelse är att båda två har bidragit och utfört lika mycket 

till studiens design. 
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