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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur vi kan förstå barnets subjektiva perspektiv när det 
kommer till var barnet förlägger skulden för det våld inom hemmet som barnet har bevittnat 
mellan sina föräldrar.  

Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med barn i åldrarna 9-13 år som 
har bevittnat våld inom hemmet mellan sina föräldrar. En tematiska analys har använts i 
denna studie som analysmetod. De teorier som har använts för att analysera studiens resultat 
är anknytningsteori, mentaliseringsteori och attributionsteori. Den största slutsatsen av denna 
studie är att mer än hälften av barnen lade skulden på våldsförövaren. Inget av barnen lade 
skulden för våldet på dem själva eller enbart på modern.  

Denna studie kan användas för att öka förståelsen för hur barn i åldrarna 9 till 13 år förlägger 
skuld när det handlar om våld inom hemmet. Vidare kan studien användas för att förstå hur 
relationen mellan barn och förälder påverkar var barn som bevittnat våld inom hemmet 
förlägger skulden för våldet.  

  

Nyckelord: våld inom hemmet, barn, attribution, skuld, intimt partnervåld  
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Abstract  
The aim of the study is to examine how we can understand childrens subjective perspective 
of who is at blame when it comes to the domestic violence witnessed between their parents. 
 
This study is constructed on qualitative semistructural interviews with children aged 9 to 13 
who have witnessed domestic partner violence. Thematic analysis is used in this study as 
analytic method. Theories used to analyse the results of the study are attachment theory, 
mentalisation theory and attribution theory. The main conclusion of the study is that more 
than half of the children placed blame of the violence on the perpertrator. None of the 
children placed blame onto themselves nor to their mothers alone.  
 
This study can be used to increase the understanding of how children between 9 to 13 place 
blame related to witnessed domestic violence. Furthermore it can be used to understand how 
the relationship between the child and the parents influence where children who have 
witnessed domestic violence place the blame.  
  

 
Keywords: domestic violence, child, attribution, blame, intimate partner violence  
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Förord  

Idén till den här uppsatsen skapades genom att ta del av intressanta diskussioner på våra 
respektive verksamhetsförlagda studier under föregående termin. Vi vill inleda med att tacka 
varandra. Att vi har kunnat stötta varandra i uppsatsskrivandet genom att hjälpas åt att finna 
lösningar och motivation. Vi vill också tacka varandra för att vi alltid haft ett mycket lättsamt 
och positivt arbetsklimat under skrivprocessen vilket underlättat motgångar i 
uppsatsskrivandet. Följaktligen vill vi tacka vår handledare Åsa Källström som haft konkreta 
förslag och tips att tillgodose oss med för att förbättra vår studie. Slutligen vill vi tacka 
SICVAM projektet för att vi fick ta del av deras material vilket möjliggjorde att vi kunde 
genomföra denna studie.  
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1. Inledning 

Enligt Brottsförebyggande rådet uppskattar att minst 150 000 barn i Sverige bor i hushåll där 
det förekommer våld. Det uppskattas av kommittén för barnmisshandel (SOU 2001:72) att tio 
procent av samtliga barn i Sverige har upplevt våld inom hemmet något enstaka tillfälle. Fem 
procent uppger att de bevittnat våld inom hemmet upprepade tillfällen och beskriver att det 
förekommer ofta (SOU 2001:72).  
 
Forskning om barnmisshandel visar att att mellan 30-75% av barn som vuxit upp med att 
bevittna våld i nära relationer själva blivit utsatta för direkta våldshandlingar i form av slag. 
Samtliga barn i Sverige har rätt till en trygg och god uppfostran samt omvårdnad, barnet får 
aldrig utsättas för kränkningar eller kroppslig bestraffning (6:1 Föräldrabalken, FB 
1949:381). Vanligt är att barn som bevittnat våld inom hemmet även berättar om att de själva 
utsatts för våld (SOU, 2001:72). Enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) betraktas barn upp 
till 18 år som bevittnat våld i nära relationer som offer och socialnämnden är skyldiga att 
tillgodose barnet med stöd och hjälp (5:11, SoL). I alla frågor som rör barnet skall barnets 
bästa vara avgörande, med barn avses enligt denna lag samtliga barn under 18 år (1:2, SoL). 
Utefter barnets ålder och mognad har barnet har rätt att komma till tals, och hänsyn skall tas 
till dess vilja i frågor som rör barnet (3:5, SoL). Det finns ingen specifik lagreglering av barn 
som utsätts för våld utan regleringen sker i 3:5 (BrB, 1962:700), samma lagparagraf som för 
andra former av våld (UNICEF, 2018). Att som barn ha bevittnat våld mellan närstående 
medför idag inte att barnet har en straffrättslig status som målsägande (UNICEF, 2018.). 
Barnets rätt till att skyddas från såväl fysiskt som psykiskt våld, övergrepp, skada, 
försumlighet, vanvård, sexuella övergrepp, misshandel eller utnyttjande omfattas av 
barnkonventionen artikel 19. Vanligt är att psykiskt lidande bortses från i en rättsprocess. Av 
psykiskt våld omfattas exempelvis att barnet bevittnar våld i nära relationer eller utsätts för 
psykisk misshandel eller försummelse (UNICEF, 2018.). Barnkonventionen är inte svensk 
lag1. Sverige skall dock följa barnkonventionen och är skyldiga att se till att 
barnkonventionen följs. Socialtjänstlagens reglering av barn och ungdomar är influerade av 
barnkonventionen (Socialstyrelsen, 2015). Enligt lagstiftning är våld mot barn enbart 
straffbart om barnet har erhållit kroppsskada, smärta eller sjukdom till följd av våldet 
(UNICEF, 2018.).  
 
I en folkhälsorapport från Socialstyrelsen (2009) beskrivs att barn barn som bevittnat 
partnervåld2 påverkas negativt. Partnervåld är mönster av handlingar som kan vara av olika 
karaktär, allt ifrån att bli förföljd till att utsättas för ett allvarligt brott. Handlingarna är ofta en 
kombination av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld (Socialstyrelsen, 2009). De utsatta 
barnens hälsa och välbefinnande påverkas och de kan få både kroppsliga symtom samt 
psykiska svårigheter av att ha bevittnat våld inom hemmet. Yngre barn tenderar att få mer 
synliga symtom som eksem, astma eller magont medan äldre barn kan utveckla ett 
självskadebeteende, gå in i en depression eller utveckla ätstörningar. Barnen påverkas även 
socialt då de kan få aggressionsproblem och får svårigheter med att umgås tillsammans med 

																																																								
1 Den 15/3-18 beslutade dock regeringen om en proposition med förslag om att barnkonventionen 
2	I denna studie används begreppet "våld inom hemmet" för att beskriva barnets utsatthet då det 
inkluderar alla former av våld, såväl fysiskt som psykiskt våld som barnet direkt utsätts för eller 
bevittnar. I vissa källor som använts till denna studie används begreppet partnervåld. Partnervåld 
bedöms i denna studie innefattas av våld inom hemmet. 
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andra (Socialstyrelsen, 2009). Även Meltzer, Doos, Vostanis, Ford och Goodman (2009) 
finner att barn som bevittnar våld i hemmet löper större risk att drabbas av beteendemässiga 
problem än barn som inte utsätts för våld.  
 
Barn som bevittnar våld inom hemmet är ett folkhälsoproblem som sträcker sig över hela 
världen (Jernbro & Jansson, 2016). Riskfaktorer som påvisats stå i relation till att som barn 
utsättas för våld inom hemmet är svag ekonomisk situation inom familjen, låg 
utbildningsgrad hos föräldrarna samt annan etnisk bakgrund än svensk. Forskning har även 
visat att drogproblematik utgör en riskfaktor till att som barn bevittna våld mellan vuxna i 
familjen (Jernbro & Jansson 2016). Att en familjs ekonomiska utsatthet utgör en riskfaktor 
till att barn utsätts för våld inom hemmet återfinns även i en studie av Janson, Jernbro och 
Långberg (2011). Studien visade att barn med svag ekonomisk status blev oftare slagna 
jämfört med familjer som hade god ekonomisk status. I familjer där mamman var arbetslös 
var det även mer vanligt förekommande att barnen blev utsatta för våld (Janson, et al. 2011). 
  
Först efter 1994 började barnets perspektiv av våld inom hemmet att inkluderas i 
forskningen. Barnet ansågs tidigare inte vara ett pålitligt vittne och inte kunna beskriva sin 
upplevelse av det förekommande våldet (Åkerlund & Gottzén, 2017). Förr betraktades barn 
främst som ett offer för våldet, och i mindre utsträckning som ett subjekt. Forskningsläget 
idag om barn som är utsatta för våld inom hemmet är främst dominerat av kvantitativ 
forskning. Den förekommande kvalitativa forskningen omfattas främst av moderns bild av 
hur barnets utsatthet ser ut i form av vad barnet har sett, hört eller hur hon anser att barnet har 
påverkats (Øverlien, 2009). Tidigare forskning har dock visat på att mödrarna har en tendens 
att såväl överrapportera som underrapportera barnets upplevelser och utsatthet av våldet. 
Vanligt är bland annat att mödrarna inte vill kännas vid att deras barn har blivit utsatta. 
Tydligt är att det därmed uppstår problematik då forskning främst fokuserar på moderns 
perspektiv på barnets utsatthet och barnet kan av socialtjänsten tillgodoses stödinsatser som 
inte är anpassade efter barnets situation. Att forskningen även inkluderar barnets subjektiva 
perspektiv är viktigt för att ge en insikt i hur barnen själva upplever situationen eller 
problematiken (Øverlien, 2009). Att barn upplever känslor av skuld, skam, att de skyller på 
sig själva och håller sig själva för ansvar för våldshandlingen har visat sig vara vanligt 
förekommande vid exempelvis sexuella övergrepp (Lemaigre, Taylor & Gittoes, 2017).  
  
I dagens forskningsläge vet vi mycket lite om hur barn som bevittnat våld inom hemmet 
hanterar våldet, och kvalitativ forskning om hur barn upplever våld inom hemmet är i 
dagsläget bristfällig. Det finns kunskapsluckor bland annat vad gäller hur barnet upplever 
våldet, hur de beskriver våldet, hur barnen uppfattar våldet och hur de beskriver våldets 
mening. Först när barnen inkluderas i forskningen kan deras perspektiv förstås och de kan ges 
adekvat stöd (Øverlien, 2009). I en studie av DeBoard-Lucas och Grych (2011) visar 
resultaten att barn som bevittnar våld inom hemmet försöker förstå orsaker och konsekvenser 
till våldet. Enligt författarna styrker detta vikten av att i forskning beträffande bevittnande av 
våld inom hemmet lyssna till barnens egna tolkningar och uppfattningar om våldet för att på 
så sätt förstå hur barnen påverkas (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). Vid genomgång av 
tidigare forskning för denna studie påträffades enbart kvalitativa studier om barn i 
förskoleålder, alternativt vuxna som bevittnat våld i hemmet som barn. Inga studier om barn 
äldre än förskoleålder identifierades.  
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1.1  Problemformulering 

Forskning om barn som upplever våld inom hemmet mellan sina föräldrar är mer omfattande 
vad gäller kvantitativ forskning. Studium för forskningen är främst våldets effekter på barn 
som bevittnar våld inom hemmet. Det kvalitativa kunskapsläget om barns upplevelser av 
bevittnande av våld är bristfälligt då det finns omfattande kunskapsluckor i forskningen om 
barns subjektiva upplevelser om hur det är att leva med våld inom hemmet (Øverlien, 2009). 
Barnets perspektiv är viktigt att beakta i alla beslut som rör barnet något som vi anser att 
denna studie kommer kunna bidra med. Vi har enbart funnit studier som undersöker hur 
förskolebarn, alternativt vuxna som var utsatta som barn upplever ansvar och skuld i relation 
till det förekommande våldet inom hemmet. Med anledning av detta anser vi att det finns ett 
behov av att vidare undersöka var barn 9-13 år förlägger skulden för våldet. Med skuld avses 
i denna studie att anse att någon handlat orätt och tillfaller den som bär ansvaret för 
handlingen.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det går att förstå vart barn som bevittnat våld inom 
hemmet lägger skulden för våldet som förekommer/ förekommit.  
 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi dels att belysa hur våldsutsatta barn i tidigare studier förklarar våld, 
hur våldet påverkar barnen och konsekvenser till barns förklaringar av våld. Vi har främst 
använt oss av svenska studier men även en del internationella som vi ansett varit relevanta för 
studiens syfte.  

2.1 Barnets agerande av att bevittna våld 

DeBoard-Lucas och Grych (2011) utförde en studie i USA där de undersökte vilka känslor 
som uppstår hos barn när de bevittnar partnervåld. De vanligaste känslorna som uppkom var 
ledsamhet samt ilska där 14, 7 % uppgav att de även var rädda under bråken. Vidare syftade 
studien till att undersöka barns beteenden när våld uppstod inom hemmet. Den vanligaste 
formen av beteende var att barnen lämnade rummet när ett bråk uppstod och 11, 8 % av dessa 
barn sa att de fortsatte att följa bråket från ett annat rum (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). En 
tredjedel av barnen uppgav att de stått kvar och bevittnat våldet och 30 % av barnen berättade 
under intervjun att de på något sätt lagt sig i bråket mellan de vuxna. Till exempel uppgav 
hälften av dessa barn att de försökte stoppa våldet utan att själva bli utsatta genom att 
kontakta polisen. Vanligen var också att barnen sökte hjälp av närstående eller vänner. Ytterst 
få barn reagerade med att gråta eller skrika under bråken.  Äldre barn i studien uppgav även 
att de var mer oroliga för att någon av de vuxna skulle komma till skada jämfört med yngre 
barn (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). 
  
I en studie som genomförts i Spanien av Izaguirre och Calvete (2015) framkom det att det är 
vanligt att barn blir rädda och gömmer sig när bråk uppstår mellan föräldrarna. En moder i 
studien beskrev hur hennes son inte vågade komma nära föräldrarna när de bråkade och att 
han var paralyserad av rädsla. Andra beskrev hur deras barn vanligen la sig i bråken för att 
hjälpa modern att stoppa våldet. Av dessa berättade 11 mödrar att deras barn försökt att 
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ingripa genom att kommunicera med fadern Izaguirre och Calvete, 2015). I DeBoard-Lucas 
& Grych (2011) studie framkom liknande resultat. Där framkom det att mer än en tredjedel 
av barnen, 41, 2 % i studien ansåg att de var skyldiga att ingripa, antingen verbalt eller 
fysiskt, för att försöka stoppa våldet. Ett barn berättade hur hen under bråket funderade kring 
att slå tillbaka mot fadern med våld (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). I en studie av Fortin, 
Doucet och Damant (2011) framkommer att barn som upplever skuld i relation till det 
förekommande våldet i Kanada tenderar att förlita sig på sina egna kunskaper och genomföra 
olika sysslor för att upprätthålla stabilitet inom familjen. Barnet försöker inte enbart agera då 
våldet pågår utan kan även försöka förhindra dess uppkomst. Exempelvis kan barnet utföra 
hushållssysslor för att behålla lugnet inom familjen eller trösta modern efter våldet (Fortin, et. 
al, 2011).  

2.2. Våldsutsatta barns förklaringar vad gäller ansvar för våldet 

Vid en traumatisk händelse vill människan söka förklaringar till händelser för att förstå, och 
skapa trygghet (Graham- Bermann, Cater, Miller- Graff & Howell, 2016). Kunskapsläget är 
dock bristande vad gäller varför barn som utsatts för våld inom hemmet tror att våldet 
uppstått och vad de tror orsakat våldet (Graham- Bermann, et. al. 2016). DeBoard- Lucas & 
Grych (2011) beskriver att barn som utsatts för våld mellan föräldrarna lägger ofta ansvaret 
för våldet på båda föräldrarna. Majoriteten av barnen ansåg dock att moderns partner ensam 
var skyldig till våldet. 56, 3 % av barnen ansåg att partnern ensam var ansvarig för våldet och 
31, 3 % ansåg att både modern och våldsutövaren var lika skyldiga. Ett barn i studien uppgav 
att hen själv bar skulden för våldet. Gemensamt för alla barnen var att ingen uppgav att 
modern enbart var skyldig för våldet (DeBoard- Lucas & Grych, 2011).  
  
Fosco, DeBoard-Lucas och Grych (2007) belyser även de, utifrån barnets perspektiv vart 
skulden för våldet föreligger. Av studien framkom det att barn i USA vanligen tar på sig 
skulden för konflikter som uppstår mellan föräldrarna. I hem där våld är förekommande kan 
det även vara vanligt att barnen tar på sig ansvaret för att förhindra att våld ska uppstå. Barn 
som bevittnar våld mot modern känner ofta att de bär ansvaret för att de inte kan skydda 
henne från faderns våld (Fosco, et al. 2007). Trots att våldets allvarlighetsgrad ökar kvarstår 
barnets uppfattning om deras eget ansvar (Miller, Howell, Graham- Bermann, 2014) Barnets 
uppfattning om vart skuld lades visades heller inte stå i relation till förändring över tid. 
Forskarna betonar dock att den longitudinella studiens tidsomfattning på ett år mellan 
intervjuerna kan vara för liten varför detta behöver studeras ytterligare. Oberoende barnets 
utveckling står upplevd hotbild och uppfattning om att själv ha ett ansvar för våldet i relation 
till uppkomst av mental ohälsa. Resultatet av studien visade också att barnens uppfattning av 
hot och egen skuld i relation till våldet ökade när föräldrarna uppvisade bättre 
problemlösningsförmåga (Miller, et. al, 2014). 
  
Barnet kan i vissa fall lägga skulden på offret. Då barn vanligtvis får höra att de “straffas” för 
att de gjort något fel är det inte ovanligt att barnet också anser att offret förtjänar att utsättas 
för våld då de i deras ögon har gjort något fel och skuldbelägger offret (Fosco, et. al, 2007). 
DeBoard-Lucas & Grych (2011) kom även de fram till liknande resultat där barnen 
förmodade att den utsatte många gånger ”förtjänade” våldet då förövaren på något sätt gav 
igen för något den andre gjort. Ytterligare en förklaring till varför våld uppstår enligt barnen i 
studien var att ena partnern tappar kontrollen över sin ilska som i sin tur leder till en 
våldshandling. Barnen i studien ansåg även att våld i hemmet sker på grund av att den utsatta 
på något sätt provocerar den andre (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). 
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I studien av Graham- Bermann (et. al. 2016) undersöktes hur unga vuxna som upplevt 
partnervåld i barndomen uppfattar våldets uppkomst. Studien genomfördes på ett 
representativt urval av 703 svenska unga vuxna som under barndomen upplevt partnervåld. 
Resultatet visade att undersökningspersonernas uppfattning om anledningen till våldet såg 
olika ut som barn och som vuxen. Som barn tenderade de att i högre utsträckning uppleva 
eget ansvar för våldet och anse att förövaren utövade våldet i syfte att skada. Resultatet av 
studien visade även att av de vuxna som utsatts för partnervåld som barn angav ungefär 
hälften att de tror att det är mycket bråk även i många andra familjer. Av respondenterna 
uppgav 25% att de ansåg att de själva var ansvariga för våldet. Resterande 25% uppgav att de 
ansåg att våld var det enda sättet till konfliktlösning (Graham- Bermann, et al. 2016).  
  
Ungefär hälften av undersökningspersonerna i studien av Graham- Bermann et. al (2016) 
uppgav att de som barn ansåg att våldet uppkom på grund av att våldsutövaren hade 
mellanmänskliga relationsproblem. Den näst främsta anledningen som uppgavs var ångest 
eller oro hos våldsutövaren. Vidare uppgav 15% att de under sin barndom ansåg att våldets 
uppkomst var med anledning av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Ytterligare 15% 
av undersökningspersonerna ansåg att uppkomsten av våldet var med anledning av missbruk 
av droger eller alkohol. Resterande uppgav att de som barn ansåg att våldet uppstod på grund 
av ensamhet, ekonomiska problem, eller att föräldrarna avskydde dem som barn, att 
våldsutövaren avsiktligen ville vara elak, att de som barn trodde våldet var deras fel, våldet 
utövades för att straffa eller hota dem som barn eller att våldsutövaren upplevde välbehag av 
att utöva våld (Graham- Bermann, et. al. 2016).  
  
Av undersökningspersonerna uppgav 63% att de som vuxna, och 54% att de som barn ansåg 
att anledningen till våldet under barndomen var på grund av relationsproblem mellan 
föräldrarna Vidare framkom att 55 % av undersökningspersonerna som vuxna, och 47% som 
barn upplevde ekonomiska svårigheter eller ångest som uppkomst till våldet (Graham, 
Bermann, 2016). Undersökningspersonerna hävdade i större utsträckning som vuxna, än att 
de som barn upplevde att våldsutövaren led av mental alternativt fysisk ohälsa, missbrukade 
droger eller alkohol, hade ekonomiska problem eller led av ensamhet. Som vuxna var de 
därmed mindre benägna att uppge att våldet var deras eget fel eller att det uppstod med 
anledning av att de blev avvisade. Förklaringar om att våldsutövaren utövade våldet med 
anledning av att vara elak visade i hög grad samma svarsfrekvens vad gäller beskrivning 
under barndom och som vuxen. De berättade även att de som vuxna är mer benägna att 
inkludera individuell problematik i relation till våldets uppkomst i jämförelse med vad de 
återgav att de ansåg vara förklaringen under barndomen. Återberättelserna skildrade 
beskrivningar under barndomen som vanligtvis dominerades av antaganden om att våldet 
uppkom med anledning av relationer och miljömässiga faktorer. Som vuxna var de därmed 
mer benägna än som barn att inte anse sig själva vara ansvariga för våldet varpå det kan antas 
att barnets upplevelse av att vara ansvarig för våldet minskar över tid (Graham- Bermann, et. 
al. 2012).   

2.3 Skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller barn som bevittnar våld i 
hemmet 

Miller, Howell och Graham- Bermann (2014) studerar utvecklingsbanor i USA av hur barn i 
åldrarna 4-6 år som nyligen utsatts för våld inom hemmet uppskattar hot och egen skuld i 
relation till situationen som ägt rum. En hypotes de arbetade utifrån var att barnens 
upplevelse av att de själva var ansvariga för våldet skulle öka över tid och att flickorna skulle 
rapportera en högre nivå av att de upplevde egen skuld än pojkar. Resultatet visade även att 
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flickorna uppvisade högre nivå av att uppleva skuld för våldet än pojkarna (Miller et al 
2014).  
  
I studien av Graham- Bermann, et. al (2016) tenderade pojkarna att identifiera sig med 
våldsutövaren och flickorna med offret. Det kan därmed antas att det finns skillnader vad 
gäller hur flickor och pojkar påverkas av, och upplever våld inom hemmet mellan 
föräldrarna. Vad gäller fysisk aggressivitet är pojkar mer mottagliga medan flickor i högre 
utsträckning tar på sig skulden för våldet och upplever ett större obehag av hot. Pojkar anser 
även i högre grad än flickor att fadern har rätt till att bli arg med anledning av att han har all 
makt inom familjen. Speciellt för flickor har bevittnande av våld mellan föräldrarna visat sig 
ha ett samband med depression. Flickor uppgav i dubbelt så hög utsträckning som pojkar att 
de ansåg sig själva bära skulden för våldet och ansåg sig vara hatad(Graham- Bermann, et. al. 
2016).  
  
Av kvinnorna i studien attribuerade 21% som barn mental eller fysisk ohälsa hos förövaren 
som anledning till varför våldet uppstod i jämförelse med männens (8%) (Graham- Bermann, 
2016). Svarsfrekvensen om att våldet uppstod med anledning av att fadern avskydde barnet 
var högre bland kvinnor (8%), respektive bland männen (3%). Vad gäller upplevelsen av att 
som barn bära skulden för våldet, att våldet berodde på ekonomiska problem, alkohol eller 
drogmissbruk, stress eller relationsproblem fanns ingen skillnad mellan svarsfrekvensen 
mellan könen. Likväl fanns ingen skillnad i svaren mellan de båda könen då de uppgav att 
våldsutövaren utövade våldet för egen njutning, med anledning av att straffa barnet alternativt 
för att våldsutövaren var ensam. Svaren var mer lika varandra än olika vad gäller förklaringar 
under barndomen (Graham- Bermann, 2016).  
  
Jernbro och Janson (2016) genomförde en kartläggning i Sverige över våld mot barn där 
flickor i högre utsträckning än pojkar rapporterade att de bevittnat våld mellan de vuxna i 
hemmet. DeBoard-Lucas & Grych (2011) fann även de liknande resultat i sin studie där 
flickor är mer utsatta och även rädda under bråken jämfört med pojkarna i studien. Fosco et al 
(2007) belyser att könsskillnader mellan barnens upplevelser av bevittnande av våld är 
inkonsekventa. Författarna menar att även om det idag finns studier som visar att det finns en 
könsskillnad, skiljer sig forskningens resultat många gånger åt. Det finns dock forskning 
enligt författarna som visar att flickor är mer mottagliga och känsliga för att bevittna våld 
inom hemmet. Pojkar är mer benägna att förstå den aggression våldet framkallar hos den ena 
föräldern och ser den därmed som berättigad (Fosco et al, 200).   
  
För att utvärdera om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar gällande upplevelsen 
av att bevittna våld i hemmet kan det vara av vikt att även studera vilket kön förövaren har. 
Barnen kan reagera olika på om det är mamman eller pappan som är förövaren respektive 
offret (Fosco et al, 2007). Pojkar är mer benägna att identifiera sig med förövaren gällande 
våld inom hemmet och flickor med offret. Detta tror författarna kan ha en kronisk förklaring 
genom att de allvarligaste formerna av våld utförs av män. Det kan tänkas att pojkar 
identifierar sig med den som är aggressiv och även vara förklaring till varför pojkar i högre 
utsträckning tror att aggressioner av sådant slag är något som är vanligt förekommande i 
relationer. Dessa antaganden grundar författarna på könsroller och normer i samhället där 
mannen vanligen ses som den dominerande partnern något som inte är sanningsenligt i alla 
familjer (Fosco et al, 2007).  
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2.4. Betydelsen av barns förklaringar till våld 

Utvecklandet av mental ohälsa står i relation till barnets förklaringar av våldets uppkomst, 
men kan även antas vara resultatet av våldets allvarlighetsgrad. Beskrivning av våldets 
uppkomst står i relation till högre grad av mental ohälsa under ungdomsåren (Graham- 
Bermann, et. al,  2016). Barn som utsätts för våld mellan sina föräldrar uppvisar ofta en hög 
grad av upplevelse av hot och betraktar sig själva som ansvariga för våldet vilket har ett 
påvisat samband med svårigheter för barnets anpassning. I de fall våld inom hemmet uppstod 
med anledning av mental sjukdom eller missbruk av substans hos våldsutövaren tenderade 
barnet att drabbas av en högre grad av mental problematik och ha svårigheter med att skapa 
goda relationer som vuxen. Detta visade sig även vara vanligt bland barn som ansåg att 
uppkomsten till våldet var med anledning av att våldsutövaren var elak, för att avvisa barnet 
eller kände njutning av att utöva våld. Barn som bevittnar deras föräldrar utöva våld kan 
initiera att detta är ett legitimt sätt att hantera konflikter och att få sin egen vilja igenom. 
Detta kan utvecklas genom barndomen och bli mer tyst kunskap hos barnet med tiden. Då 
barnet utsätts upprepade gånger för våld inom hemmet kan barnet utveckla ett aggressivt 
beteende på grund av dess uppfattning om strukturer, tro och kunskap om hur relationer bör 
se ut. Vanligt är att barn som bevittnat våld i hemmet tenderar att bruka våld i egna 
parrelationer och acceptera våld som en naturlig del i en relation (Graham- Bermann, et. al, 
2016). Bland barn som tar på sig skulden för våldet är det vanligt att få relationsproblem till 
den ena föräldern. Till exempel kan barnet bli fientligt eller avvisande mot den föräldern 
barnet lägger skulden på och tar då den andra förälderns parti (Fosco, et.al. 2007). 
       
Vanligt förekommande är även att barn som vuxit upp i en dysfunktionell familj lider av 
ångest, depression och är sorgsen som vuxen. Då våldet uppstår med anledning av att 
våldsutövaren lider av mental eller fysisk ohälsa tenderar barnen i högre utsträckning att 
utveckla depression, ångest och traumatiskt stress i vuxen ålder. I de fall då barnet ansåg att 
våldet uppstod för att våldsutövaren hade som avsikt att vara elak, straffa barnet eller att vara 
sadistisk tenderade barnet att utveckla allvarlig mental ohälsa och aggressionsproblematik 
som vuxen. Barn som utsätts för våld inom hemmet och som själva tar på sig skulden för 
våldet riskerar att utveckla beteendeproblematik under barndomen som kan ha långtgående 
konsekvenser för barnet senare i livet (Graham- Bermann et. al, 2016).   

3. Teoretisk ram 
För att studera vart barnen lägger skulden för våldet kommer vi utgå från attributionsteorin då 
den förklarar hur människor tolkar sina egna och andras handlingar och beteenden. Vi 
kommer även att analysera datan mot anknytningsteorin och mentalisering då barn är 
beroende av sina föräldrar och därmed kan anknytning antas ha en central roll för hur barn 
reflekterar kring händelser. Barnets förmåga att kunna förstå orsaker bakom en händelse kan 
därmed antas påverkas av dess anknytning till en vuxen. Utifrån antaganden om hur 
anknytningen till primärperson kan påverka barnet och dess reflektionsförmåga kan därmed 
antas att anknytningen influerar hur barnet attribuerar kring våldet varför dessa teorier 
möjligtvis kompletterar varandra. 
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3.1. Attributionsteori 

Attribution handlar om att människor försöker förklara och tolka sina egna och andra 
människors handlingar och beteenden. Ordet “attribut” beskriver hur vi tillskriver människor 
olika egenskaper. Attributioner ses enligt teorin snarare som fakta och konkreta observationer 
än hypoteser av ett fenomen. En människa attribuerar genom att tillskriva olika egenskaper 
till egna och andras handlingar i syfte att söka efter orsaker till yttre skeenden. Det 
människan själv tror är ett bakomliggande motiv för ett visst handlande styr uppfattningen av 
andra personer (Nilsson, 1996). Av attributionsteorin omfattas inre attribution och yttre 
attribution. Inre attribution handlar om att vi genom vår egen eller andras personlighet 
förklarar värderingar, handlingar eller beteenden. Den yttre attributionen handlar om att vi 
förklarar värderingar, handlingar eller beteenden genom miljömässig påverkan som vi inte 
kan råda över (Heider, 1958). Hur vi attribuerar påverkar våra framtida handlingar. Teorin 
förklarar hur människan vill ha kunskap om utfallet som uppstår till följd av en persons 
handlingar är avsiktliga eller inte. Inom teorin beskrivs hur kriminella ursäktar sina 
handlingar genom att skuldbelägga miljön (Heider, 1958).   

3.1.1 Attributionsfel 

Då människan attribuerar och drar slutsatser om andra personers beteende är det vanligt att 
våra attributioner är felaktiga, vilket benämns som attributionsfel (Nilsson, 1996). Vi 
betraktar ofta vårt eget beteende som situationsbetingat och tolkar andras beteenden som styrt 
av egenskaper. Vanligtvis uppfattar vi att orsaken till konstiga eller ovanliga beteenden ligger 
hos personen jämfört med vanliga eller typiska handlingar som vi ofta anser är 
situationsbetingade. Ofta tror människan att dess egna uppfattningar och värderingar delas av 
andra i en högre utsträckning än vad som är fallet. Människan tenderar även att inte leta efter 
anledningen då något fungerar väl. Eftersom det normala motsvarar det förväntade behöver 
det inte förklaras. Vi tenderar därmed att söka orsaker först när något avviker eller går fel 
(Nilsson, 1996).  
  
Ytterligare en felkälla handlar om att människan är bättre på att bedöma en enskild människa 
än hela grupper. Vid möte med en enskild person har vi lättare för att kontrollera våra 
förutfattade meningar än då det handlar om en hel grupp (Nilsson, 1996). Vi anses även vara 
förhållandevis okritiska som bedömare av andra människor med anledning av vad som 
benämns som bekräftelsefelet. Bekräftelsefelet handlar om att då vi bildat oss en viss 
uppfattning om en annan person vill vi ogärna ändra vår uppfattning, även då vi fått 
information som påvisar motsatsen (Nilsson, 1996).  

3.2. Anknytningsteorin 

Enligt Bowlby (1971) handlar anknytningsteorin om det psykologiska och känslomässiga 
bandet mellan barnet och dess vårdare. Teorin beskriver också inre arbetsmodeller hos 
barnet, dess närstående samt samspelet dem emellan. Anknytningen beskrivs även som en 
viktig del i ett barns personliga utveckling och kommer utvecklas under barnets hela levnad. 
Begreppet inre arbetsmodeller handlar om mentala representationer av verkligheten och 
skapas genom barnets erfarenheter från samverkan med anknytningspersonen. Barnet skapar 
både modeller av andra samt av sig självt. Den inre arbetsmodellen av andra baserar sig på 
barnens erfarenheter av vem deras anknytningsperson är, hur hen förväntas vara och bete sig 
samt hur väl anknytningspersonen svarar på barnets signaler. Den inre arbetsmodellen av 
barnets självt handlar om hur barnet värdesätter sig självt ur anknytningspersonens perspektiv 
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(Bowlby, 1971). Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm-Mothander (2006) beskriver hur 
anknytningen ter sig under barndomen. En viktig del i anknytningen hos barnet under denna 
period är tillgänglighet, att deras anknytningspersoner ska finnas tillhands. Ett barns känsla 
av trygghet påverkas av hur tillgänglig anknytningspersonen är och ett barn som känner sig 
tryggt har även förmågan att kunna utforska världen mer. Under denna period är det även av 
vikt att barnet känner att hen kan lita på sina föräldrar och lyfta saker som tynger dem. Vidare 
förklarar författarna att för barn upp till tonåren är fortfarande föräldrarna de viktigaste 
anknytningspersonerna, dock i hem som anses som “normalfungerande”. Det finns även en 
viss könsskillnad där flickor oftare än pojkar uppvisar en trygg anknytning (Broberg et al, 
2006).  
  
Bowlby (1971) lyfter fyra olika former av anknytningsmönster som barn kan uppvisa. Dessa 
är trygg anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning samt desorganiserad 
anknytning. Den trygga anknytningen kännetecknas av att barnet har en inre arbetsmodell av 
en trygg bas som hen alltid kan falla tillbaka på för eventuellt beskydd. Det trygga barnet har 
en flexibel relation till föräldern vilket medför att barnet kan växla mellan utforskande och 
trygghetssökande. Barnet har en erfarenhet av att föräldern är lyhörd och svarar på barnens 
behov. Att som barn uppvisa ett tryggt anknytningsmönster bidrar till att i framtiden få en 
bättre känslomässig reglering samt lättare kunna hantera negativa erfarenheter (Bowlby, 
1971). Det undvikande anknytningsmönstret visar sig i att barnet inte visar tecken på att 
använda föräldern som en trygg bas. Föräldrar till barn med en otrygg anknytning svarar inte 
på barnets signaler vilket leder till att barnen håller sina behov för sig själva. Dessa barn kan i 
framtiden få problem med relationer till vuxna då barn med en otrygg anknytning inte 
förväntar sig att vuxna ska besvara deras behov av att ge dem trygghet och beskydd (Bowlby, 
1971). Det tredje mönstret är det ambivalenta anknytningsmönstret. Barn som har detta 
mönster uppvisar ett ambivalent beteende gentemot sin förälder. Föräldern till dessa barn har 
inte varit konsekventa i att ge barnen den trygghet och omsorg de behöver vilket lett till att 
barnen inte fullt ut kan lita på att föräldern kommer finnas där för dem. Dessa barn är 
vanligen även klängiga och gnälliga vilket hindrar dem från att vara utforskande. Det sista 
anknytningsmönstret är desorganiserad anknytning och till denna grupp hör de barn som inte 
tydligt uppvisar något av de tre ovanstående mönstren och därmed inte kan kategoriseras. 
Barn som har en desorganiserad anknytning har vanligen vuxit upp i dysfunktionella hem där 
exempelvis föräldern på något sätt undvikit barnet eller uppvisat “konstiga” beteenden 
gentemot barnet. Barn med en desorganiserad anknytning har visat sig ha en sämre förmåga 
till att kunna vara uppmärksam och närvarande (Bowlby, 1971).  
 
Godbout, Dutton, Lussier och Sabourin (2009) beskriver i sin studie att för barn som utsätts 
för våld eller bevittnar våld inom hemmet kan barnets anknytning påverkas genom att deras 
förtroende för föräldrarnas lyhördhet och tillgänglighet blir bristande. Bråk, konflikter och 
rädsla bidrar till en våldsam miljö i hemmet. Barn som bevittnar våld inom hemmet är mindre 
benägna att få sina grundläggande behov av trygghet och omsorg från vårdgivaren uppfyllda 
vilket försämrar utvecklingen av hur barnet ser på sig självt och andra samt påverkar barnets 
relationsmönster. Våld inom hemmet påverkar även barnets självreglering och bidrar till att 
barnet ser sig själv som hjälplös och sårbar. Barnen lever i en värld av ständigt hot där de har 
en tro om att ingen kan skydda dem då de ser alla vuxna som otillgängliga. Vidare skriver 
författarna att barn som vuxit upp i hem där våld varit förekommande är mer benägna att 
utveckla en otrygg anknytning till deras anknytningsperson samt fortsätta ha denna form av 
anknytning i vuxen ålder. Bland vuxna som utsätts för bevittnande av våld inom hemmet som 
barn visade det sig att 76%  hade en otrygg anknytning. Föräldrar till barn som bevittnar våld 
i hemmet kan misslyckas i deras anknytning till barnet vilket framkallar ångest och rädsla hos 
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barnet då de inte svarat på deras behov vilket i sig kan leda till att barnet kan få 
aggressionsproblem. Något som kan ses som en protest mot våldet eller den bristande 
lyhördhet föräldrarna uppvisat (Godbout et al 2009). Våld i hemmet påverkar barnets 
anknytningspersoner genom att de själva kan uppleva rädsla och hjälplöshet som leder till att 
de inte kan uppmärksamma barnets olika behov och barnet blir då vanligen ignorerat 
(Obadina, 2013).  

3.2.1 Mentalisering 

Mentalisering är som en process och handlar om hur en individ tolkar, förstår och kan 
reflektera kring egna och andras skäl till handlingar (Rydén & Wallroth, 2008). 
Anknytningen i barnets tidiga år är avgörande för dess framtida förmåga att mentalisera. Vi 
lär oss om hur vi ska uppfatta och tolka omvärlden genom anknytningspersonerna. 
Anknytningen påverkas även negativt då relationen brister i känslomässig tillgänglighet. Vid 
en traumatisk händelse upplevs händelsen som så hotfull att människans psyke inte har 
förmåga att hantera den. På grund av detta kan vi inte integrera upplevelsen med självet och 
därmed heller inte mentalisera kring den. För att det skall räknas som en traumatisk händelse 
krävs att den skall uppfattas som livshotande alternativt som svåra kränkningar mot 
människans fysiska integritet. Det krävs även att händelsen föranlett känslor om att vara 
skräckslagen och hjälplös. Av dessa omfattas exempelvis psykisk och fysisk misshandel och 
bevittnande av hur någon skadas svårt (Rydén & Wallroth, 2008).  
  
Störst risk för att en händelse skall räknas som trauma är då händelsen orsakas av 
anknytningspersoner, så kallat anknytningstrauma. Anknytingstrauma omfattas av att någon 
som man är beroende av samt har en anknytningsrelation till orsakar en outhärdlig upplevelse 
för en själv (Rydén & Wallroth, 2008). Händelser som är svåra att uthärda påverkar lätt vår 
inställning till oss själva och till omvärlden om det inte ges tillfälle till omhändertagande och 
bearbetning. Då individen inte tillgodoses förutsättningar till bearbetning och 
omhändertagande upplever barnet händelsen som sitt eget fel, vilket leder till att det uppfattar 
sig själv som dålig och omvärlden som farlig. Blir barnet omhändertaget uppfattar det istället 
det som att barnet fortfarande är älskvärt och anser att det fortfarande finns trygghet i 
världen. Vid anknytningstrauma saknas vanligen såväl omhändertagande som möjlighet till 
bearbetning (Rydén & Wallroth, 2008).  
  
Mentalisering syftar till att förstå såväl sina egna som andras handlingar, likväl fungerar 
mentalisering för att distansera sig från sina egna känslor. Mentalisering ökar möjligheterna 
att integrera och bearbeta obehagliga upplevelser samt minskar risk för självhat samt 
självanklagelser. Bristande förmåga till mentalisering ökar därmed risken för trauma. Vid 
extrema stresspåslag kan tröskeln för kamp och flykt aktiveras och deaktiveras och även 
mentaliseringen hämmas. Trauma som upprepas kan även leda till att anknytningssystemet 
hyperaktiveras och mentaliseringen kopplas bort. Då anknytningstrauma sker senare under 
utvecklingen kan medföra att barnet hellre stänger av mentaliseringen för att undvika insikten 
om att personer barnet älskar samt är beroende av vill barnet illa. Ett tryggt 
anknytningsmönster är därmed avgörande för barnets förmåga till mentalisering (Rydén & 
Wallroth, 2008). Broberg et al (2015) tar vidare upp att en förutsättning för att ett barn ska 
kunna känna empati är att barnet kan mentalisera och kan tänka sig in i hur andra känner. 
Barn som har en trygg anknytning till sin anknytningsperson kommer kunna lära sig 
mentalisera genom denna. Om en förälder svarar på barnet genom att trösta exempelvis när 
barnet är ledsen kommer barnet lära sig att föräldern är medveten om hur barnet mår och 
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kommer själv lättare kunna förstå sina egna och andras känslor. Barn som har svårt att 
hantera känslor och har även en sämre mentalisering (Broberg et al, 2015).  

4. Metod 
Under denna rubrik kommer litteratursökning, valet av metod, tillvägagångssätt vid 
insamling av data, bearbetning, urval samt analysmetod att presenteras. Denna kvalitativa 
studie grundar sig på redan tidigare insamlad data i form av intervjuer med barn. För analys 
av materialet används en tematisk analys. Vidare kommer etiska aspekter att diskuteras under 
detta avsnitt.  

4.1 Litteratursökning  

För insamlandet av den tidigare forskningen gjordes en litteratursökning i databasen Primo, 
via Örebro universitets biblioteks hemsida för att precisera och inneha trovärdig information 
till studiens syfte. Vidare genomfördes även en sökning i databasen “Social service abstract” 
för att kunna ta del av både svenska samt internationella vetenskapliga studier. För att 
säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade valdes vi endast artiklar som var “peer-
reviwed”.  I litteratursökningen användes endast artiklar som var skrivna på svenska eller 
engelska. De sökord som användes vid litteratursökningen var “våld inom hemmet”, “barn”, 
“attribution”, “skuld” och “intimt partnervåld”. Samma sökord användes även på engelska för 
att få fram internationella artiklar. Dessa var “ domestic violence”, “children”, “attribution”, 
“blame,” och “ intimate partner violence”.   

4.2 Datainsamling 

Studien grundar sig på data som insamlats av bland annat Göteborgs universitet på uppdrag 
av socialstyrelsen att genomföra utvärderingen: “Swedish interventions for children who 
have witnessed violence against their mother” (SICVAM). Socialstyrelsen sökte att utvärdera 
hur effektiva olika interventioner var för barn som bevittnat våld inom hemmet. Intervjuerna 
genomfördes av fem intervjuare med samtliga 27 barn som deltog i studien. Kontakt togs 
med barnen genom deras mödrar som deltog i en studie genomförd av forskarna i SICVAM 
studien. Intervjuerna omfattade såväl frågeformulär som öppna muntliga frågor och pågick ca 
30 min till 2 timmar. För denna studie användes enbart de öppna frågorna som ställdes under 
intervjun. För att genomföra intervjuerna användes en semistrukturerad form omfattande fyra 
huvudsakliga teman. Det första temat var om någon har samtalat med barnet om våldet. Ett 
ytterligare tema var om barnet upplevde att det från någon fått förklarat för sig varför våldet 
skedde. Det tredje temat omfattade vad barnet tror att våldsutövaren tänker om 
våldshandlingen denne utfört. Det slutliga temat handlar om vad barnet tänker om våldet som 
genomförts av våldsutövaren. Varje fråga omfattades av följdfrågor om vad barnet minns, om 
vem initiativtagaren var till att prata om det, samt vad barnet kände och tänkte om våldet. 
Barnens svar på frågorna som ställdes var avgörande för ordning av följdfrågor eller om 
följdfrågor ställdes till barnet. Med anledning av att intervjuerna hade olika karaktär, där 
barnets beskrivningar var olika fylliga och där det fanns stora variationer på hur och när 
under intervjun som barnet levererade svar på frågorna som ställdes användes till denna 
studie intervjusvar från samtliga teman. Till denna studie betraktades därmed intervjuerna 
utifrån dess helhet. 
  



	 16	

Semistrukturerade intervjuer innefattas av kvalitativa metoder (Bryman, 2011 ). Kvalitativ 
forskning handlar om att ha som ambition att förstå ett problem från den andres perspektiv, 
att förstå på djupet det subjektiva och specifika. Data som används till denna studie har 
samlats in vid ett enskilt specifikt tillfälle och från mer än ett enskilt fall vilket Bryman 
(2011) benämner som tvärsnittsdesign. Bryman (2011) skriver att syftet med en 
tvärsnittsdesign är att komma fram till kvalitativa, alternativt kvantitativa uppsättningar av 
data (Bryman, 2011). Med anledning av det bristande kunskapsläget om barns subjektiva 
perspektiv anses studiens forskningsmetod, kvalitativa ansats svara mot den befintliga 
kunskapsluckan. Metoden anses även vara väl avvägd för att svara mot studiens syfte om att 
skapa förståelse för hur barn lägger skulden för våldet då metoden omfattar öppna frågor som 
skapar förutsättningar till beskrivande förklaringar från barnen.  

4.3 Urval 

Barnen som deltog i studien rekryterades genom deras mammor. Mammorna blev tillfrågade 
genom att de först fick information hemskickat om att delta i SICVAMs studie för egen del. 
Efter att mammorna tillgodosetts skriftlig information träffade de forskarna och fick även 
information muntligen. Mammorna avgjorde då om de samtyckte till studien eller inte för 
dess egna medverkan. Om modern samtyckte till egen medverkan tillfrågades om de även 
samtyckte till att deras barn medverkade i studien. I de fall modern samtyckte gällande 
barnets medverkan då även fadern var vårdnadshavare bedömde modern om det var ofarligt 
att inhämta samtycke från fadern eller inte. I de fall båda föräldrarna var vårdnadshavare och 
modern bedömde att fadern inte bör kontaktas kunde barnet inte inkluderas i studien. I de fall 
modern var ensam vårdnadshavare inhämtades enbart samtycke från henne. I de fall fadern 
var vårdnadshavare skickades ett brev till honom med ett svarskuvert som fadern skickar 
tillbaka om han inte samtycker till barnets medverkan i studien. Då samtycke från 
vårdnadshavare inhämtats bokade forskarna ett möte med barnet som då fick skriftlig samt 
muntlig information om studien. Vid möte med barnet avgjorde barnet om det samtyckte till 
studien eller inte. Vid samtycke från barnet själv samt dess vårdnadshavare kunde barnet 
inkluderas i studien. 
  
Urvalet baserades på åtta olika enheter inom socialt arbete, hälso- och sjukvård eller ideella 
organisationer som erbjöd särskilda insatser för barn som bevittnat våld inom hemmet. 
Urvalet baserades även på nio enheter från socialt arbete och hälso- och sjukvård med 
allmänna insatser till barn som far illa. Krav som ställdes för att barnen skulle kunna 
inkluderas i SICVAMs studie var att modern upplevt partnervåld, att barnet var mellan 3 till 
13 år gammal och att barnets moder kunde svara på frågorna i undersökningen och lämna 
samtycke på svenska. I SICVAMS studie inkluderades 31 barn varav 14 pojkar och 17 
flickor. Barnen var mellan 9-13 år gamla. I vår studie inkluderas enbart intervjumaterialet 
från de 31 barnen.  

4.4 Analysmetod 

En tematisk analys används för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan olika 
specifika fall (Jepson Wigg, 2015). Utifrån detta ansåg vi att denna analysmetod var lämpad 
för att analysera vårt intervjumaterial. En tematisk analys handlar om att skapa ett index av 
teman som är centrala för studien samt subteman som följaktligen ställs upp i en matris. De 
teman samt subteman som identifieras är sedan grundläggande motiv för texten som 
tillämpas på den inhämtade datan. Analysmetoden kräver upprepad noggrann läsning av 
datan som skall analyseras (Jepson Wigg, 2015).  
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4. 5 Bearbetning 

För att bearbeta datan användes en tematisk analys eftersom syftet med studien är att få fram 
barnens egna upplevelser och tolkningar. Ett antal huvudkategorier valdes ut efter 
genomläsning av datamaterialet och den tidigare forskningen för att lättare sedan kunna 
bearbeta och analysera data. Dessa kategorier eller teman som utformades efter genomläsning 
av intervjuerna var “barnet själv”, “pappan”, “pappas personlighet”, “mamma”, 
“interaktion mellan mamma och pappa” samt “utomstående faktorer”. För att bearbeta datan 
togs fem intervjuer ut i taget som noggrant lästes av oss som författare på varsitt håll för att 
se om det fanns likheter och skillnader i genomgången av intervjuerna. I intervjuerna 
markerades citat från barnen som ansågs vara av betydelse för studiens syfte. Vidare 
utformades en matris innehållande de ovan valda kategorierna där betydande citat och 
uttalanden för vart skulden lades enligt barnet skrevs in under den passande kategorin. Detta 
genomfördes i omgångar av fem på alla 31 intervjuerna där vi efter varje enskild genomgång 
jämförde våra resultat. Om de enskilda genomgångarna skilde sig åt gicks intervjuerna 
igenom ytterligare för att gemensamt komma överens om hur vi skall förhålla oss och 
kategorisera intervjuerna.  
  
Under genomläsningen bedömde vi att fyra av de 31 intervjuerna inte var användbara i denna 
studie då datan från dessa intervjuer var bristfälliga genom att barnens svar inte kunde 
användas till denna studies syfte. Utmärkande under tematiseringen var att flertalet intervjuer 
indikerade på uttalanden som inryms av olika kategorier. Vi valde att enbart presentera den 
dominerande kategorin från de olika intervjuerna. Med anledning av att den tidigare 
forskningen visat skillnader vad gäller vart barnet lägger skulden för våldet baserat på dess 
kön valde vi att även analysera vårt material mot eventuella skillnader mellan flickor och 
pojkar. En matris utformades med alla de ovanstående kategorierna i en spalt och pojke 
respektive flicka i en annan. Alla 31 intervjuer var redan kodade i kön vilket underlättade vår 
bearbetning. Dock skilde sig inte barnens svar vart de la skulden för våldet baserat på kön 
varpå vi valde att inte presentera den datan i denna studie. Inget barn i denna studie uppgav 
att de ansåg sig själva, alternativt enbart modern som ansvariga för våldet. De två 
kategorierna “barnet själv” och “mamman” behandlas trots detta i resultat och diskussion. 
Kategorierna innefattas i resultatet och diskussionen på grund av att tidigare forskning visat 
att barnet kan lägga skulden på offret (jfr Fosco et al, 2007), samt att barnet vanligtvis 
betraktar sig själv som ansvarig för det förekommande våldet (jfr Graham- Bermann, et al 
2016). Mot vilket bedömdes dessa kategorier ha ett visst förklaringsvärde i relation till 
studiens syfte varpå de inkluderas i studiens olika delar.  

4.6 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) är forskning nödvändig för individers och samhällets 
utveckling. Samhället har ett krav på att den forskning som bedrivs ska hålla hög kvalité och 
vara inriktad på väsentliga frågor. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär att 
kunskaper och metoder ska förbättras och utvecklas. Den forskning som bedrivs ska också 
skydda individerna från att utsättas för psykisk eller fysisk skada samt från obehörig insyn i 
deras privatliv. Øverlien (2009) skriver att det kan vara problematiskt att få tillgång till 
kvalitativa barnintervjuer då barn som bevittnar våld mellan föräldrarna utsatts för ett trauma 
(Øverlien, 2009). Hänsyn tas i vår studie till barnens utsatthet genom att vi inte utsätter 
barnen för ytterligare påfrestning då vi använder oss av redan insamlat intervjumaterial. 
Samtliga barn som deltagit i SICVAM studien har tidigare tillgodosetts stöd från 
socialtjänsten för att bearbeta händelsen och eventuella trauman. Vidare har forskarna inför 
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insamling av dessa barnintervjuer skickat en etikprövan med anledning av barnens utsatthet 
som godkänts av etikprövningsnämnden.  
  
Kravet om att skydda individerna från att ta skada av forskningen kallas för 
individskyddskravet och är grunden för alla forskningsetiska överväganden. 
Individskyddskravet består av fyra huvudkrav, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är 
skyldig att informera de som berörs av studien om dess syfte. Informanterna ska informeras 
om att de själva styr sin medverkan och kan när som välja att inte längre delta i studien. 
Forskaren ska se till att informanterna får all den information som anses kunna påverka deras 
val av medverkan (Vetenskapsrådet, u.å). I SICVAM  studien var detta något som togs i 
beaktning då forskarna gav barnen både verbal och skriftlig information om studiens syfte 
samt vad forskarna avsåg att studera. Barnen som deltog i SICVAM-studien informerades 
även om att de när som kan välja att avbryta sin medverkan. I föreliggande studie har vi tagit 
del av dessa intervjuer i efterhand och barnen och dess vårdnadshavare har därmed inte getts 
tillfälle till att informeras om vad syftet med studien och är därmed inte informerade om 
detta. Dock informerades intervjupersonerna samt vårdnadshavare om att intervjuerna 
kommer att användas även utöver SICVAM-studien.  
  
Vetenskapsrådet (u.å) tar vidare upp det andra kravet, samtyckeskravet som innebär att 
forskaren ska inhämta samtycke från alla medverkande i studien. Om en person är minderårig 
ska samtycke även behöva inhämtas från vårdnadshavare. Detta gäller speciellt då 
undersökningen är av känslig karaktär (Vetenskapsrådet, u.å). Samtyckeskravet har i 
SICVAM studien uppfyllts genom att vårdnadshavares samtycke inhämtats i de fall modern 
har ensam vårdnad om barnet. I de fall båda föräldrarna är vårdnadshavare krävdes att 
samtycke kunde inhämtas från dem båda. I de fall modern och fadern hade gemensam 
vårdnad och modern bedömde att inhämtande av samtycke från fadern kunde vara riskfyllt 
för modern eller barnet kunde barnet inte inkluderas i studien. För att barnet skulle kunna 
delta i studien krävdes även att barnet själv samtyckte till dess egna deltagande. I vår studie 
är detta något som vi inte kunnat tillgodosett då vi själva inte inhämtat samtycke från 
vårdnadshavarna och de intervjuade barnen. Vid inhämtande av samtycke från barnen och 
dess vårdnadshavare gavs dock samtycke till att intervjuerna kommer att användas utöver 
SICVAM studien, att intervjuerna även kommer att användas till vidare forskning. Med 
anledning av att samtycke givits till att intervjuerna kommer att användas även vid framtida 
forskning kan motiveras till att intervjuerna är etiskt motiverade att använda även i denna 
studie.  
 
Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet och handlar enligt Vetenskapsrådet (u.å) om 
att alla som berörs av studien ska ges största möjliga konfidentialitet. Personliga uppgifter 
ska hanteras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Detta krav kopplas samman med frågan 
om offentlighet och sekretess och forskaren ska följa den tystnadsplikt som råder om 
personuppgifter. Forskaren ska hantera och kunna avidentifiera och avrapportera personliga 
uppgifter på sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för någon utomstående att ta del av 
känslig information (Vetenskapsrådet, u.å). Intervjumaterialet som vi i denna uppsats tagit 
del av var anonymiserad och avkodad vilket innebär att vi inte har någon information om 
vilka de intervjuade barnen eller deras mödrar i studien är. Intervjumaterialet har 
avidentifierats så att ingen utomstående kan ta del av personliga uppgifter om deltagarna. 
  
Det sista kravet enligt Vetenskapsrådet (u.å) är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter 
som framkommer i forskning endast får användas för forskningsändamål. Uppgifter om 
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personer i den aktuella studien får inte användas för kommersiellt bruk, till icke- 
vetenskapliga syften eller användas för att på något sätt påverka de enskilda individerna i 
studien (Vetenskapsrådet, u.å,). Detta krav är ytterligare något som tagits i beaktning då vi 
erhållit godkännande från projektledare i SICVAM- projektet att använda intervjumaterialet 
till vidare studier.                                                                     

4.7. Reliabilitet och tillförlitlighet 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning aktualiseras kriterier om tillförlitlighet 
(Bryman, 2011). Tillförlitligheten omfattas av fyra olika delkriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en förmåga att styrka och konfirmera. Det första delkriteriet 
motsvarar intern validitet, att acceptansen av forskarens beskrivning av en verklighet baseras 
på forskarens trovärdighet i beskrivningen av den. För att vara trovärdig behöver forskaren 
säkerställt resultaten genom att studien genomförts i enlighet med uppsatta forskningsregler 
men även att resultatet rapporterats tillbaka till undersökningspersonerna (Bryman, 2011). 
För att motsvara kriteriet om trovärdighet i denna studie har vi varit noggranna med att 
använda oss av citat från barnen i samtliga argumentationer för att läsaren skall kunna 
bedöma trovärdigheten i våra slutsatser. Användningen av citat syftar därmed till att minska 
godtyckligheten och visa på att vi haft en objektiv ambition i studien. Med anledning av att 
denna studie behandlar intervjuer som är insamlade av ett tidigare forskningsprojekt har vi i 
denna studie inte haft möjlighet att rapportera tillbaka till undersökningspersonerna varpå de 
inte haft tillfälle att ge kritik till om vi uppfattat någonting på ett felaktigt vis. Detta medför 
att det lämnas utrymme för eventuell misstolkning av intervjupersonernas uttalanden.  
  
Det nästkommande delkriteriet överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om att forskaren 
utförligt beskriver det kontextuella unika och betydelsen i det som studeras för att andra 
forskare kan bedöma resultatets överförbarhet till en annan miljö. De täta beskrivningarna är 
av vikt eftersom det inom kvalitativ forskning omfattas ett mindre antal personer och fokus 
ligger på att studera på djupet snarare än vidd. Överförbarhet motsvarar extern validitet i 
kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Delkriteriet om överförbarhet uppfylls genom att 
utförligt redogöra för urvals- samt datainsamlingsmetod. Nästföljande kriterium om 
pålitlighet motsvaras av realibilitet, det vill säga mätningens tillförlitlighet. Pålitlighet 
handlar om att inneha ett granskande förhållningssätt, att utförligt redovisa för alla steg i 
forskningsprocessen. Dessa kriterier uppfylls genom att vi tydligt i metodavsnittet redovisar 
för hur vi gått tillväga, genom att vi bland annat klargör för studiens analysprocess och 
forskningsprocess. Det sista delkriteriet handlar om att forskaren visar på en medvetenhet om 
att det i samhällsvetenskaplig forskning inte går att komma fram till en fullständig objektiv 
bild av verkligheten. Utifrån detta redogör forskaren för att denne inte låtit värderingar eller 
teoretiskt inriktning medvetet  påverka resultatet av studien (Bryman, 2011). För att uppfylla 
det sista delkriteriet valdes teorier efter genomläsning av intervjuerna som bedömdes vara 
lämpliga för data och syfte.  

5. Resultat och analys 
Under följande avsnitt kommer resultatet av analysen att presenteras. Varje enskild intervju 
har i denna studie tematiserats och kategoriserats baserat på barnets uttalanden under 
intervjun. Denna studie utgår från en tematisk analys som analysmetod. Med anledning av 
den teoretiska hållningen har analysen av materialet syftat till att söka förståelse kring hur 
barnen ser och upplever våldet genom att undersöka vart de intervjuade barnen lägger 
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skulden för det förekommande våldet. Vi använde oss av de utformade kategorierna som 
rubriker för att lättare kunna analysera varje kategori var för sig mot teorierna. Under varje 
kategori presenteras först studiens empiri följt av en analys som presenteras i en rubrik för 
sig. Av resultatet identifierades att barnen i intervjuerna tenderade att främst lägga skulden 
för våldet på pappa, eller egenskaper hos pappa. Inga barn beskrev sig själva eller modern 
som specifikt ansvarig för våldet.  

5.1. Utomstående faktorer 

Av barnen i studien uppgav tre av 27 att våldet uppstod med anledning av olika utomstående 
faktorer som står utanför offer och våldsförövare. Utifrån följande citat kan förstås hur ett 
utav dessa tre barn positionerar skulden för våldet på en utomstående relation: “Den han var 
tillsammans med då hon var ju, han liksom, hon typ, sa ju saker till honom som inte var 
sanna och då trodde ju han på det”. Av citatet kan förstås att barnet anser att pappan 
utövande våld till följd av att pappans flickvän talade osanning.  
 
Bland barnen i intervjuerna uppgav två av dessa tre barn att våldet uppstod med anledning av 
pappas drogmissbruk. Inget barn uppgav att våldet uppkom på grund av alkoholmissbruk. Ett 
av dessa barn beskriver hur våldet uppstår med anledning av att pappa blir 
personlighetsförändrad när han tar droger: “Ja, det var för att han - - han gick på droger och 
han var liksom - - Det gjorde ju mamma också, men han- han gjorde också det, och då var ju 
inte han sig själv. Han blir ju inte sig själv då. (Nej).När han liksom gör det. (Mmm)”. 
Utifrån citatet kan uttydas att barnet lägger skulden för våldet på drogmissbruket, att 
missbruket förändrar pappas personlighet vilket i sin tur medför att pappa utövar våld.  

5.1.2 Analys 

Gemensamt för barnen i dessa tre intervjuer är att de rättfärdigar våldet med miljömässiga 
faktorer som de därmed anser står utanför våldsutövarens möjlighet att påverka. Möjligtvis 
kan skuldbeläggningen på utomstående faktorer vara ett uttryck för det som Rydén och 
Wallroth (jfr, 2008, s. 104) beskriver som en bristande mentaliseringsförmåga. Barnens 
mentalisering kan därmed förstås ha påverkat barnets förmåga till reflektion och bearbetning 
av pappans utövande av våld. I denna process förstås även hur barnets utveckling av att 
mentalisera begränsas genom att barnet kan ha svårt att hantera att det är 
anknytningspersonen som orsakar barnet lidande (jfr Rydén & Wallroth, 2008, s. 104). 
Möjligt är därmed att barnet inte har psykiska förmågor till att hantera att relatera skulden av 
våldet till fadern. Att barnet relaterar skulden till faktorer utanför fadern kan möjligtvis vara 
uttryck för det som Heider (jfr, 1958) beskriver om yttre attribution, att förklara handlingar 
och beteenden genom yttre förhållanden som inte kan påverkas. 

5.2 Interaktion mellan mamma och pappa 
I fyra av intervjuerna i denna studie utläses att barnet förlägger skulden för våldet på 
interaktionen mellan mamma och pappa. Ett barn uppgav i intervjun hur föräldrarna snabbt 
hamnar i konflikt med varandra och hur detta medför starka känslor av rädsla hos barnet: 
“Jag har beskrivit att - - så hära att de blir osams väldigt snabbt och jag blir väldigt rädd, 
säger jag”. Barnet i denna intervju berättar att barnet känner sig rädd när föräldrarna blir 
osams.  
  
Ytterligare ett barn beskriver hur föräldrarna bråkar hela tiden och hur det föranleder att 
situationen blir kaotisk: “Det är liksom inte bra att man börjar bråka hela tiden och att 
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pappa skriker saker åt mamma och mamma skriker saker tillbaka och sen blir det liksom 
kaos”. Detta barn tar i intervjun upp hur mamma och pappa ofta bråkar och skriker på 
varandra vilket leder till att kaos uppstår. 
  
Ett barn beskriver explicit hur såväl mamma och pappa utövar fysiskt våld mot varandra och 
att barnet ogillar detta: “Jag sa att - - jag inte tycker om när man slåss, och, att mamma och 
pappa slåss, det tycker jag inte om”. Barnet förklarar hur båda mamma och pappa slåss, 
något som detta barn inte heller tycker om. I ytterligare en intervju beskrivs uttryckligen hur 
föräldrarna brukar fysiskt våld gentemot varandra. I intervjun beskrivs även hur våldet har 
påverkat barnet till att medvetet eftersträva att förtränga våldet: “Jag försöker att inte tänka 
så mycket på den perioden - - När dom slogs. - - Så, jag har förträngt ganska mycket”. I 
denna intervju hänvisar möjligen barnet våldet till båda föräldrarna då barnet beskriver att de 
båda slogs.  

5.2.1 Analys 

Utmärkande under genomläsning av dessa fyra intervjuer var att de omfattade mindre 
utförliga data och omfattades inte av tydliga, explicita skuldbeläggningar. Intervjuerna 
omfattade i större utsträckning konstateranden från barnen om att föräldrarna utövat våld 
gentemot varandra. Eventuellt kan de mindre fylliga beskrivningarna förklaras mot att 
barnets främsta anknytningspersoner omfattas av de som för barnet även är våldsutövare. 
Dessa barns inre arbetsmodeller kan omfattas av att anknytningspersonerna utgör en 
otrygghet och att de försätter barnen i en utsatt position där de upplever rädsla. Möjligen är 
detta ett uttryck för ett mindre tryggt anknytningsmönster då barnet upplever dess 
anknytningspersoner som hotfulla (jfr Godbout, 2009, s. 368). Med anledning av rädslan och 
otryggheten barnen beskriver i intervjuerna kan det även förstås att våldet kan ha lett till en 
traumatisk upplevelse för barnen. Genom traumats hämmande av den psykiska förmågan hos 
barnet kan mentaliseringen påverkas negativt. Att mentalisera kring händelsen blir då för 
barnet hotfullt varför det kan förstås att ett av barnen förträngt mycket av våldet (jfr Rydén & 
Wallroth, 2008, s. 181). Den hämmade mentaliseringen kan möjligen förklara varför barnens 
attribution är mindre distinkt. Det kan dock uttydas att barnen attribuerar skulden till 
föräldrarnas kommunikationssvårigheter då de attribuerar våldet till beteenden som ligger till 
grund hos den enskilda personen, vilket omfattas av inre attribution (jfr. Heider,1958). 

5.3 Den våldsutövande pappan 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de resultat där barnet förlade skulden enskilt på 
den våldsutövande pappan. Kategorierna som omfattas är “pappas personlighet” samt 
“pappa”. 

5.3.1 Pappas personlighet 

Under denna kategori innefattas de barn som la skulden för våldet på pappas personlighet. 
Vårt resultat visade att sju av de intervjuade barnen la skulden på pappa med anledning av 
hans personlighet. Ett barn beskriver hur det upplever att pappan fysiskt ville göra illa 
familjen: ”Han vill skada min familj”. Barnet som uppgav detta i intervjun berättar att pappan 
vill skada familjen: “Jovisst han blev provocerad, men han ska ju ändå inte slå någon”. 
Citatet stärker det faktum att pappan är våldsutövaren som brukat våld genom att barnet 
berättar att han slogs på grund av att han blev provocerad. Barnet i denna intervju förstår att 
pappan utför våldet på grund av att han blev provocerad något som enligt barnet inte är en 
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giltig anledning för att använda våld. I en annan intervju uppger barnet hur pappas instinkter 
medför att han utövade våld: “Ja. Men hade dom instinkterna att ta upp näven och - - skrika 
och - - hålla en och…”. Utifrån vad som framkommer av detta citat förklarar barnet hur 
instinkterna leder till att pappa börjar skrika och bli våldsam. 
  
I en tredje intervju beskriver barnet hur pappas aggression föranledde att han utövade våld: 
“Jag vet inte, han borde inte slå, det räcker, asså när han blir arg blir man blir man såhär 
rädd och det räcker tycker jag, han borde inte slå”. Barnet i denna intervju uppger att pappan 
blir arg varpå han börjar slåss. Barnet uppger också att hen blir rädd för pappan när han blir 
arg och tycker inte att pappan borde slåss på grund av ilskan. Vidare kan det i en annan 
intervju förstås av barnets beskrivning hur pappa framställer sig själv som snäll och att 
barnets uppfattning är i kontrast med detta:“Jag vet inte, alltså, det var när jag var liten (mm) 
så slog han mig (mm) men nu så - - mm spelar han bara snäll”. Barnet i denna intervju 
berättar att pappan inte var snäll och slog barnet som litet. Vidare går att utläsa att pappan 
idag spelar snäll vilket då kan tolkas att han tidigare varit elak. Dock säger barnet att pappan 
bara ”spelar” snäll vilket kan tänkas betyda att barnet även idag betraktar pappan som att han 
inte är snäll. I ytterligare en intervju uppger barnet att pappans temperament förorsakar att 
han är lättirriterad varpå våld uppstår: ”[...]Han var väldigt lättirriterad, alltså han hade ett 
temperament som typ ingen kunde förstå sig på [...]”. Detta barn uppger att pappan hade ett 
temperament som ingen kunde förstå sig på. 
  
Ett annat barn beskriver att pappas våldshandlande grundar sig i att han roas av våld: 
“Ja men han, tycker liksom våld är kul. Ser man ju när han kollar på film och så, för då 
skrattar han när liksom någon dör eller någonting och det är ju inte ens kul” [...].Barnet i 
denna intervju beskriver hur pappan tycker våld är roligt och brukar skratta om någon dör på 
film. Barnet visar även på att hen tycker att pappas agerande är fel då barnet bland annat 
berättar att det inte är kul när någon dör på film.   

5.3.1.1 Analys 

Av de ovanstående barnens beskrivningar kan det tänkas att barnens relation till pappan  
omfattas av en mindre trygg anknytning (Bowlby, 1958). Mot det som framgår av 
intervjuerna kan det förstås att barnen upplever en rädsla och hot i relation till fadern, varpå 
fadern kan antas inte svara mot barnets behov av trygghet. De sju barnen i dessa intervjuer 
använder sig av en inre attribution då de lägger skulden för våldet på egenskaper eller 
personlighetsdrag hos pappan (jfr. Heider, 1958). Med anledning av att barnen inom denna 
kategori förstås ha förmåga att mentalisera våldet till inre attribution hos pappan kan tänkas 
att de har en god mentaliseringsförmåga. Den goda och välutvecklade mentaliseringen 
medför att de har förmåga till att kunna förstå och reflektera över att det finns aspekter hos 
pappas personlighet som gör att våldet uppstår (jfr Rydén & Wallroth, 2008). Frågan är om 
dessa barn möjligen har en tryggare relation till en annan vuxen då barnen tydligt kan 
reflektera kring att pappas personlighet orsakar våldet. Den möjligen tryggare anknytningen 
till en annan vuxen kan vara avgörande för att barnen skall kunna mentalisera på detta sätt 
kring pappans personlighet då en god relation till en vuxen är en förutsättning för god 
mentaliseringsförmåga (jfr Rydén & Wallroth, 2008).  

5.3.2 Pappa 

Under denna kategori innefattas de barn som lade skulden enbart på pappan. Skillnaden 
mellan kategorin “pappas personlighet” och “pappa” är att alla de barn som la skulden för 
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något annat hos pappan som inte hörde till pappans personlighet kategoriseras in under denna 
rubrik. Ytterligare underkategorier under detta avsnitt, “pappa” valdes bort då det fanns för 
mycket variation i vart barnen la skulden för våldet kring pappan. I dessa intervjuer fanns 
även stora variationer i svarens fyllighet. Vårt resultat visade på att 13 barn la skulden för 
våldet på enbart pappan. I en intervju var det ett barn som sa följande angående hur barnet 
såg på det våld pappan utfört mot mamman:“Det är mest bara pappa som håller på”. Barnet 
förklarar i intervjun att det är pappan som mest håller på mot mamma. I ytterligare ett citat 
visar barnet tydligt vart hen lägger skulden för våldet genom att berätta att det var pappan 
som gjorde allt taskigt: [...]“I och med att det var han som, gjorde allt taskigt[...]”. Här 
berättar också barnet att det är pappan som är den som beter sig taskigt och gör allt dumt.  
  
I en annan intervju sade barnet följande om pappans våld:“hade - - sparkat henne, så. 
Mamma hade precis gjort, abort - - och det gillade inte han - - så han sparkade henne typ 
sjutton gånger i livmodern”. Barnet beskriver hur pappan misshandlat mamman genom att 
sparka på mamman. Barnet uppger att pappan blev upprörd när mamman gjort abort vilket 
ledde till att han brukade våld mot henne. Ett annat barn i en intervju berättar att pappan lär 
ångra vad han har gjort: ”Ja, han lär ju ångra sig rätt mycket”. Ytterligare två barn uppgav 
snarlika svar i intervjuerna: ”[...]  han kanske ångrar det han hargjort […]” respektive”Eeh, 
han har väl - - kanske, insett att han gjorde fel”. Dessa barn uttalar sig om att pappan borde 
insett att han gjort fel och ångra sina handlingar. Att barnen tycker pappan borde skämmas 
eller tror att pappan skäms kan tyda på att han enligt barnen gjort något som de anser att en 
person bör ångra. 
  
Ett barn i en annan intervju berättar hur pappan brukar slå mamman: ”Mm, synd att han inte 
gör det för att - - han vet att han, han bruka, brukade slå mamma och så förut.- - Så om han 
började prata om, våld jag skulle säga, vad snackar du om nu, {du som? /det är du som?} 
slår mamma hela tiden”. Barnet i denna intervju beskriver att pappan brukade slå mamman 
förut och att pappan enligt barnet mycket väl vet om det han gjort. Barnet kan uppfattas som 
upprörd på pappan då barnet redogör för vilket motargument hen ska ha om pappan skulle 
börja prata om våldet. Barnet klargör för intervjuaren att barnet anser att pappan har agerat 
fel.  

5.3.2.1 Analys    
Barnens uttalanden ovan om det förekommande våldet kan möjligen vara ett uttryck för att 
barnen ser pappan som ett hot och inte känner den trygghet barnet behövt då pappan varit 
frånvarande (jfr Godbout et al, 2009). Det kan tolkas som att några av de intervjuade barnen 
även upplevs arga på pappan och på det våld han utövat. Barnen som la skulden på pappan 
visar även förståelse för att det pappan gör är fel och kan reflektera kring orsaker till varför 
våldet uppstår. Möjligen har dessa barn en god mentaliseringsförmåga då de har förmågan att 
kunna resonera kring orsaker bakom våldet (jfr Rydén & Wallroth, 2008). Utifrån 
attributionsteorin kan det tänkas att barnen använder en inre attribution då de anser att 
orsaken till våldet ligger hos pappan (jfr Hedier, 1958).  

5.3.3. Våldsutövande pappan, sammanfattande analys 

De sju barn som lade skulden för våldet inom hemmet på pappas personlighet samt de andra 
elva barnen som la skulden på enbart pappan kan barnen möjligen känner sig otrygga i 
relation till pappan. En förutsättning för god mentaliseringsförmåga är att barnet har någon 
vuxen i sin närhet som hen kan känna sig trygg med. Barnen kan tänkas ha en god 
mentaliseringsförmåga då de tydligt kan resonera och reflektera kring orsaker bakom det 
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förekommande våldet genom att föranleda våldet till pappans personlighet eller till enbart 
pappan (jfr Rydén & Wallroth, 2008). Att barnen har en god mentaliseringsförmåga kan ha 
varit möjligt tack vare en godare relation till en annan vuxen. Detta kan möjligtvis förklara 
hur mentalisering möjliggör för barnet att resonera om orsaker kring våldets uppkomst i 
relaterat till fadern (jfr Godbout et al, 2009). Genom god mentaliseringsförmåga kan dessa 
barn därmed lägga skulden på person, egenskaper eller personlighetsdrag, vilket omfattas av 
inre attribution (jfr, Heider, 1958).  

5.4. Var barnen inte lade skulden för våldet 

Under följande avsnitt presenteras de kategorier för skuld som fanns med i teoretiseringen 
men som inget barn i studien visade sig tillskriva skulden för våldet. I detta avsnitt 
presenteras även de mönster som kunnat identifieras vad gäller vart barnen i intervjuerna inte 
lade skulden för våldet.  

5.4.1 Barnet själv 

Av studiens resultat framkom att inget av barnen lade skulden för våldet på sig själva. Detta 
blev tydligt i intervjuerna trots att barnen inte svarat på någon explicit fråga i relation till 
deras egna eventuella upplevda skuld för våldet. Ett av barnen uppgav detta: Han visar det 
under de två åren som jag har känt honom (mm) eller nästan tre år. (mm) Han har försökt 
bryta ner mig och mamma och lyckats nästan. (mm) Lyckats nästan.(mm). Detta barn 
beskriver hur pappan försökt bryta ner barnet och mamman men inte lyckats.  
 
Ett annat barn beskrev följande: Jag frågade honom varför han hade gjort som han hade 
gjort och han skyllde på mamma och sa att hon har säkert hittat på det oc- eller så sa han 
att det var hennes fel och sånt. (Okej. Så att han, han skyllde på henne helt och hållet ja). 
Detta barn berättar om varför pappan utövat våld mot mamman och menade att pappan 
skyllde ifrån sig för våldet på mamman. Frågan är om faktumet att inget barn lägger skulden 
på sig själv är uttryck för en god mentaliseringsförmåga (jfr Rydén & Wallroth, 2008) vilket 
gör det lättare att integrera och hantera traumatiska upplevelser vilket kan minska risken för 
att barnet anklagar sig själv. Traumatiska händelser påverkar vår inställning till oss själva och 
till omvärlden på ett negativt sätt om det inte bearbetas. Om barnet inte får möjlighet till att 
hantera händelsen kan det leda till att hen lägger skulden på sig själv. Blir barnet istället 
omhändertaget kommer barnet kunna bearbeta händelsen och fortfarande uppfatta sig själv 
som älskvärd och känner trygghet (Rydén & Wallroth, 2008). Av studiens resultat 
identifierades att barnens mentalisering kan antas vara olika välutvecklad respektive 
underutvecklad. Med anledning av att inget av barnen i intervjuerna uppgav att de erhöll sig 
själva som ansvariga för det förekommande våldet kan antas att mentalisering hos de olika 
barnen i studien var utvecklad till den grad att de i olika utsträckning kunde hantera att 
förlägga skulden utanför dem själva. Mentalisering kan då vara ytterligare en förklaring till 
varför inget barn anklagade sig själv. Alternativt skulle förklaringen av att inget barn lade 
skulden för våldet på sig själv kunna vara uttryck för att barn enligt attributionsteorin snarare 
lägger skulden på situationen än på sig själv samt attribuerar underliga eller konstiga 
beteenden till andra och deras egenskaper (jfr, Nilsson 1996). En möjlig förklaring till varför 
inget barn la skulden på sig själv kan därmed vara för att de istället attribuerar till situationen 
eller till andra personers egenskaper och därmed lägger skulden för våldet utanför sig själva.  
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5.4.2 Mamma 

Av studiens resultat var det inget av barnen som la skulden enbart på mamman, vilket 
innefattas av denna kategori. Varför inget barn uteslutande la skulden på mamman skulle 
kunna förklaras genom att barnet kan tänkas ha en godare relation till mamman än till 
pappan. Ett barn i intervjun beskrev på följande vis sin uppgivenhet över pappans 
våldsutövande mot mamman: “Eeh, han eeh, m, blir arg så han - - slänger saker och - - han 
skriker och tillslut så säger han att, mamma ska gå ut där ifrån när det är mamma som bor 
där. Och det tycker inte jag om!”. Barnet i denna intervju kan tolkas bli irriterad och 
nästintill arg på pappans agerande mot mamman där han bland annat förklaras be mamman 
lämna huset när han blir arg.  
  
Ytterligare ett barn berättar i en annan intervju om det starka och djupa bandet till mamman:  
“[…]Eftersom - - mamma och jag har mer liksom blod-, blodslig förbindelse, mamma och 
jag har ett djupt band och att han skadade henne det kände som att han ska-, skadade mig 
ännu mer “[...]. Av barnets uttalande kan identifieras hur barnet har en djup relation till sin 
mamma varför barnet har starka medkänslor för henne. I barnets beskrivning av när pappa 
skadar mamma kan förstås hur barnet känner sig sårad över att pappa skadar mamma varpå 
det kan förstås att barnet anser att det är pappa som handlar fel och inte barnets mamma.  
Utifrån mentaliseringsteorin kan det vara möjligt att barnet lärt sig mentalisera genom en god 
relation till en vuxen (jfr Rydén & Wallroth, 2008). Detta kan ytterligare vara en förklaring 
till varför inget barn lägger skulden på mamman då barnet uppger sig ha en god relation till 
henne. Barnen i intervjuerna kan möjligen känna sig otrygg i relationen med pappan då han 
inte funnits tillgänglig för barnet på grund av våldet. Samma barn som ovan uppgav detta om 
relationen till pappan:“[…]Det kändes bra. Ehm, att säga att någon skulle komma och skjuta 
honom det det kändes bra att säga. Att han skada min mamma då känns det som att man 
liksom vill skada honom tillbaka[…]”.  Barnet i detta citat förklarar hur det skulle kännas 
skönt om någon sköt pappan vilket kan tolkas som att relationen mellan barnet och pappan är 
bristfällig.  
  
Ett barn som deltog i studien uppgav detta:”[....]Fängelse {???} kraftigare straff dessutom 
om han skulle skadat mig så skulle det nog triggat mamma att skada honom och det hade nog 
inte varit så bra då skulle ju hon kunna, eh få böter, fängelse för misshandel så det, så det 
hade inte varit så bra men (nej)däremot jag, det hade ju varit fördel om jag hade gjort 
någonting men inte om hon hade gjort något […]”.  Detta citat visar även på att barnet har en 
godare relation till mamman då mamman skulle skyddat barnet om pappan varit våldsam. 
Vidare beskriver detta barn att hen är orolig över att om mamman skulle utföra våld kan hon 
hamna i fängelse eller få böter något som barnet inte tycker är bra. Barnet skulle hellre själv 
slå tillbaka mot pappan än att riskera att mamman fick böter eller hamnade i fängelse. Mot 
det som ovan beskrivits kan en slutsats dras om att barnen generellt har en djupare relation 
till mamman något som kan vara en förklaring till varför inget barn attribuerar våldet enskilt 
till mamman.    

5.4.3 Utomstående faktorer och avvikande attribution 

Av barnen i studien uppgav 22 barn svar som inte inryms av yttre attribution. Av intervjuerna 
beskriver merparten av barnen hur fadern skuldbelägger miljön eller andra yttre aspekter. 
Intervjusvaren från dessa barn belyser dock även hur barnen anser att faderns uppfattning är 
felaktig. I denna studie har vi valt att lyfta detta resultat fastän det delvis går från syftet med 
denna studie. Resultatet anses vara relevant att presentera med anledning av att det bidrar till 



	 26	

en förståelse av den verklighet som barnen har att förhålla sig till. Ett barn beskriver hur 
pappa skyller på att han själv som liten blev slagen något som barnet inte tycker är en rimlig 
förklaring: “Ja jag undrar väl varför han gjorde det men han skyllde ju på sin pappa en gång 
också(okej) att hans pappa slog honom och sådana här grejer men det kan man ju inte skylla 
på heller (neh)Ja.. då skulle det vara som, jag gör ju allt för att inte bli som honom bara för 
det. (mm, mm)Jag kan ju liksom inte om jag går och slår ner någon bara skylla på honom 
(neh) Så han får ju ta något ansvar för det han har gjort (ja.)”. Av intervjun beskriver barnet 
att pappas skuldbeläggning på miljön är felaktig, och att barnet istället anser att det är faderns 
eget ansvar.   
 
Ytterligare ett barn beskriver i intervjun hur pappan förlägger ansvaret för våldet utanför sitt 
egna personliga ansvar.“[...] sen så sa pappa såhär någonting att han, ja, att han hade slagit 
mamma förut men att han visste inte då eftersom han kommit,eftersom han hade precis 
kommit hit till sverige”. Barnet i intervjun beskriver hur pappa rättfärdigar våldet han utövat 
med att han nyligen kommit till Sverige och hade bristande kunskap om svenska lagar. Då 
barnet tillfrågades om vad det ansåg om den anledning pappan uppger till varför våldet 
förekommit, frångår barnet pappans förklaring och istället förlägger skulden hos pappan: “Ja 
man vet väl att man inte slår någon”. Av intervjun kan förstås hur barnet ger uttryck för att 
det anser att pappa har vetskap om att det är oacceptabelt att bruka våld och anser att fadern i 
sin förklaring talar osanning.  

5.4.3.1 Analys 

Den våldsutövande fadern kan därmed förstås vara benägen att i större utsträckning än barnet 
förlägga skulden utanför den egna personen, och istället lägga skulden på miljömässiga 
faktorer. Citaten kan möjligtvis visa uttryck för det som Nilsson (jfr 1996) skriver om, att 
orsaken till andras avvikande beteende vanligtvis anses bero på person snarare än situation, 
men att vi tenderar att se vårt eget beteende som situationsbetingat.  
  
Av denna studie kan det därmed klarläggas att barnen tenderar att använda sig av inre 
attribution och förlägga skulden hos den våldsutövande fadern, medan fadern i högre 
utsträckning inkluderar yttre attribution i förklaringarna av våldet. Inom mentaliseringsteorin 
beskrivs det att om människan uppfattar en traumatisk händelse som sitt eget fel skapas en 
negativ självuppfattning (Rydén & Wallroth, 2008). Eventuellt kan då förklaras hur 
våldsutövaren tenderar att i större utsträckning förlägga skulden på miljömässiga faktorer för 
att undvika insikten om att själv vara ansvarig för våldet för att undgå en negativ uppfattning 
om sig själv. Frågan är om är barnens beskrivning av faderns syn på ansvar för våldet kan 
vara uttryck för yttre attribution vid skuldbeläggning av en brottslig handling, som är mer 
vanligt att kriminella än offer använder sig utav (jfr Heider, 1958). Möjligtvis är det med 
anledning av detta som det kan förstås att barnen i denna studie har större förmåga till, och i 
större utsträckning inkluderar inre attribution i förklaringen till våldet än våldsförövaren. Mot 
bakgrund av detta skulle det därmed kunna förstås varför 22 av 27 barn attribuerar till 
personlighet eller andra icke miljömässiga faktorer.  

5.5. Sammanfattning av resultat 

Av resultatet i denna studie tydliggörs hur bristande mentalisering medför att barnet lägger 
skulden för våldet utanför personen genom att använda sig av yttre attribution. Resultatet 
synliggör även att barnens tydlighet i skuldbeläggningen kan antas stå i relation till barnets 
trygghet till viktiga vuxna. Barnets förmåga till att attribuera skulden för våldet till inre 
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attribution hos våldsförövaren är därmed beroende av att barnet känner en trygghet till en 
annan vuxen. Barnets förmåga att attribuera till inre attribution står därmed i förhållande till 
ett tryggare anknytningsmönster. Barnets grundtrygghet kan därmed förstås avgöra på vem 
eller vad som barnet förlägger skulden för våldet. 

6. Diskussion       
Syftet med undersöka vart barn i åldrarna 9-13 år som bevittnat våld inom hemmet förlägger 
skulden för våldet. Av studiens resultat framkommer att barnen främst tillskrev den 
våldsutövande fadern skulden för varför våldet uppstod. Av deltagarna i studien lade sju barn 
skulden på pappa med anledning av pappas personlighetsdrag. Flest barn, 13 av 27 lade dock 
skulden på andra aspekter hos pappa, vilket i denna studie benämns och omfattas av 
kategorin “pappa”. Utmärkande var att inget barn uppgav sig själv, alternativt enbart 
mamman som ansvarig för våldet. Fyra barn ansåg att såväl mamma och pappa genom dess 
interaktionssvårigheter var ansvariga för att våldet uppstod. Barnen tenderade även att 
använda sig av inre attribution då de tillskrev våldet med anledning av mamma och pappas 
interaktionssvårigheter. Ytterligare tre barn ansåg att skulden för våldet låg utanför 
våldsutövaren, det vill säga att våldet uppstod med anledning av miljömässiga faktorer. Av 
kategorierna pappas personlighet och pappa attribuerar barnet till inre attribution hos pappa, 
sammanlagt 20 av 27 av barnen. Av resultatet identifierades hur barnets anknytningsmönster 
står i relation till mentaliseringsförmåga och hur en god förmåga att mentalisera är avgörande 
för barnets förutsättningar till att attribuera vid bedömning av vart skulden för våldet 
förläggs.  
  
Mentaliseringens utveckling och barnets anknytningsmönster är avgörande för barnets 
förmåga att attribuera till inre attribution hos våldsutövaren vid våld inom hemmet. Barn med 
en mindre trygg anknytning kan förstås kunna ha en mindre utvecklad eller begränsad 
förmåga till mentalisering vilket hindrar eller försvårar för barnet att attribuera till inre 
attribution vid bedömning om vart barnen lägger skulden för våldet. Det kan därmed förstås 
hur ett barn med en otrygg i relationen till sina anknytningspersoner tenderar att attribuera till 
yttre attribution, alternativt stänga av mentaliseringen. 

6.1 Tidigare forskning 

DeBoard- Lucas och Grych (2011) kom i sin studie fram till att barn som bevittnar våld inom 
hemmet vanligen lägger skulden för våldet på båda föräldrarna där flest antal barn ansåg att 
moderns partner var ensam skyldig till våldet. Inget av barnen i studien uppgav att mamman 
enbart var skyldig till det förekommande våldet (DeBoard- Lucas & Grych 2011). Denna 
studie uppvisar liknande resultat som vår studie. Av barnen i vår studie var det fyra barn som 
la skulden för våldet på båda föräldrarna men vårt resultat visade att de flesta av barnen 
främst höll den våldsutövande fadern som ansvarig för våldet. Detta kan förklaras genom att 
som ovan beskrivs var ett av kriterierna för den ursprungliga studien att mamman utsatts för 
våld inom hemmet. Av vårt resultat går även att utläsa att inget barn la skulden för våldet på 
enbart mamman, något som även resultatet i DeBoard- Lucas och Grych (2011) studie visade. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att barnen i den här undersökningen erhållit stödinsats 
som syftar till att bearbeta det förekommande våldet. DeBoard- Lucas och Grych (2011) 
studie omfattade yngre barn i jämförelse med denna undersökning. Miller, et al (2014) 
belyser att barnens uppfattningar om bevittnande av våld kvarstår över tid. Trots att det finns 
en skillnad i åldrar mellan de intervjuade barnen i vår studie och i undersökningen av 
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DeBoard-Lucas och Grych (2011) kan en slutsats dras om att åldern möjligtvis inte har någon 
större betydelse. Detta då barnen tenderar att kvarhålla sin uppfattning om vart skulden för 
våldet förläggs. Våra resultat kompletterar den tidigare forskningen då nästintill all forskning 
endast gjorts på yngre barn eller på vuxna och resultatet från denna studie omfattar barn i 
åldrarna 9-13 år.  

6.2 Metodologiska begränsningar 

Av barnen som omfattas av denna studie återfanns stora skillnader i intervjusvaren. Vissa av 
barnen uppgav svar som var mycket beskrivande och som indikerade på flertalet olika 
uppsatta kategorier som omfattas av denna studies tematisering. Andra barn uppgav mycket 
kortfattade svar eller svar som inte uttryckligen beskrev vart barnet lade skulden för våldet. 
På grund av detta var barnens svar i intervjuerna sällan enkla att kategorisera varpå det finns 
utrymme för eventuell feltolkning. Då denna studie är en kvalitativ studie kan eventuell 
feltolkning anses vara mindre avgörande för studiens relevans än vid en kvantitativ då studien 
fokuserar på att förstå den andres perspektiv snarare än att kunna generalisera.  
  
Med anledning av att studiens resultat visade att inget barn tillskrev sig själv ansvaret för 
våldet identifieras stor åtskillnad från studien av Fosco et al (2007, s. 9) där det uppdagades 
att barn som bevittnar våld inom hemmet ofta anser att de själva bär skulden för våldet. 
Barnen i studien anser att de bär skulden för våldet för att de inte haft förmåga att skydda 
modern från våldet som utövades mot henne (Fosco, et al, 2007, s.9). I denna studie indikerar 
resultatet i motsats på att ett stort antal barn anser att våldsutövaren är den ansvarige för 
våldet (20 av 27 barn) och inget av barnen uppger att de lägger ansvaret för våldet på dem 
själva. Eventuellt kan denna åtskillnad mellan resultaten i de olika studierna förklaras mot att 
barnen i denna studie tillgodosetts stödinsats som syftar till att hjälpa dem att hantera och 
bearbeta händelsen. Barnen i studien har tillgodosetts stödinsats från ideella organisationer, 
BUP, kvinnohuset och socialtjänsten. Insatserna från de olika organisationerna varierar 
i  intensitet, innehåll och längd. Inklusionskriteriet för datan var även att mamman skall ha 
utsatts för partnervåld. Då barnen fick stöd och samtal kring våldet kan det förstås hur 
barnens uppfattning om vart skulden för våldet förläggs kan eventuellt ha influerats av och 
påverkats av stödinsatsen. Med anledning av att barnen tillgodosetts stödinsats kan barnen 
tillgodosetts stöd i att inse att de själva inte är ansvariga för det utövade våldet. 
Stödinsatsernas olika utformning kan möjligtvis även haft olika stor inverkan på vart barnet 
lägger skulden för våldet efter insatsen. Möjligt är därmed att resultaten i denna studie gett 
mindre svarsfrekvens vad gäller personlighetsdrag eller aspekter hos den våldsutövande 
fadern om studien genomförts innan de tillgodosetts stödinsatser. Utöver detta kan även 
studiens resultat möjligtvis ha påverkats av dess inklusionskriterie om att modern ska ha varit 
utsatt för våld inom hemmet. Studiens resultat kan därmed eventuellt ha påverkats av såväl 
studiens inklusionskriterie samt av de olika stödinsatserna som barnen har tillgodosetts.  

6.3 Resultatens relevans för praktiskt socialt arbete 

Vid litteraturgenomgången inför denna studie uppmärksammades att tidigare kvalitativa 
studier om barnets subjektiva perspektiv på våld inom hemmet är få. I de tidigare studier som 
anträffades vid sökandet som omfattade barnets egna beskrivna upplevelser inkluderades 
enbart barn i förskoleåldern, alternativt vuxna som utsatts som barn. Inga studier om barn i 
åldrarna 9-13 år påträffades. Utifrån vilket kan denna studie anses vara en fingervisning kring 
hur barn i åldrarna 9-13 kan uppleva våld inom hemmet. Av studien identifierades att inget 
barn lade skulden på sig själv eller enbart på modern, av studiens resultat var det mer än 
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hälften av barnen (20 av 27) som lade skulden på pappan eller på pappans personlighet. 
Möjligtvis kan studiens resultat fungera som indikator till socialarbetare att de vid samtal 
med barn inte behöver vara aktsamma med att lägga skulden på fadern. Att socialarbetare kan 
våga närma sig frågan om skuld samt våga ställa den och därigenom inte vara rädd att 
äventyra alliansen med barnet. I de fall där barnen i denna studie uppgav att endast pappa var 
våldsförövaren fanns ofta en annan stödperson till barnet. Barn som la skulden för våldet på 
både mamma och pappa kan ses som särskilt utsatta då dessa barn möjligen saknar stöd från 
en vuxen vilket kan medföra att barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar ofta upplever 
en hög grad av hot. Att som barn bevittna våld inom hemmet vid upprepade gånger kan leda 
till en ökad risk att utveckla ett aggressivt beteende. Barnen tenderar även att själva bruka 
våld i framtida relationer om de bevittnat våld inom hemmet (jfr Graham- Bermann, et. al, 
2016). Socialtjänsten bör därmed i dessa fall särskilt fokusera på dessa barn och tillgodose 
dem väsentliga insatser. Framförallt kan det vara viktigt att synliggöra och uppmärksamma 
barnen som bevittnat våld mellan sina föräldrar då de är mer utsatta än andra.  
  
Vid socialtjänstens hantering av ärenden då barnet skuldbelägger utomstående faktorer för 
det förekommande våldet kan barnet eventuellt vara i behov av stödinsatser som syftar till 
bearbetning. Barn som förlägger skulden för våldet på missbruk riskerar att utveckla allvarlig 
mental problematik och relationssvårigheter som vuxen (jfr, Graham Bermann, et al. 2016). 
Barnet kan därmed vara i särskilt behov av att bearbeta våldshändelsen för att inte riskera att 
utveckla mental, respektive relationsproblematik. Eventuellt kan barnet även vara i behov av 
stöd till att inse våldets komplexitet och uppkomst till våldet kan återfinnas på ett djupare 
plan än missbruket. Barnet kan därmed möjligtvis vara i behov av stöd från socialtjänst för att 
komma till insikt med att våldet inte står i direkt orsak och verkan samband med missbruk 
varpå våldet möjligen inte upphör om missbruket upphör. Utöver detta krävs att 
socialarbetaren har en förmåga att anpassa insatser och förhållningssätt gentemot barnet 
beroende på var barnet lägger skulden för våldet för att tillgodose barnets bästa. 

7. Förslag på vidare forskning 
Dagens forskningsläge kring barns upplevelser av våld inom hemmet är bristfälligt då det 
finns få studier där barnens egna uttalanden studeras. Barn sågs förr som opålitliga vittnen 
och främst som offer för våld än som handlande subjekt (Øverlien, 2009, s. 89). Den 
forskning som idag finns kring barn som upplever våld inom hemmet domineras främst av 
kvantitativ forskning. Vi har dock funnit kvalitativa studier men där studeras främst modern 
bild av hur barnet upplever våldet, något som då kan bli missvisande. Det kvalitativa 
kunskapsläget är bristfälligt då barnens subjektiva upplevelser av att bevittna för våld inom 
hemmet inte innefattas av dagens forskning. Vi vill med anledning av detta uppmana 
framtida forskning till att ytterligare inkludera barnens perspektiv på våld inom hemmet. Det 
bristande kunskapsläget var för oss även en av anledningarna till varför vi valde att studera 
vart barnen la skulden för våld inom hemmet. Vår studie kan tänkas bidra till att barnens 
perspektiv lyfts fram ytterligare i forskningen. Vidare har vi endast funnit studier som 
undersöker hur förskolebarn och vuxna som utsatts för våld som barn upplever våld inom 
hemmet. Vår studie kompletterar därmed den tidigare forskningen som finns då vi fokuserar 
på barnens upplevelser av skuld hos barn mellan 9-13 år. Med anledning av detta anser vi att 
vidare forskning bör syfta till att fylla den kunskapslucka som idag finns kring åldersgruppen.  
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