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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande integrativa litteraturstudie är att undersöka hur begreppet resiliens 
och utvecklandet av detsamma kan relateras till de skyddsfaktorer som identifieras i 
forskning kring barn som bevittnat våld mellan föräldrar eller styvförälder i hemmet. 
Insamling av data har aktualiserats genom systematisk litteratursökning och en tematisk 
analys har använts för att analysera resultatet. Genom en tematisering av resultatet framkom 
det att de främsta skyddsfaktorerna för barnets bearbetning och hantering av det bevittnade 
våldet är barnets relation till föräldrarna och barnets övriga sociala relationer och samspel av 
skyddsfaktorer. Studiens resultat visar att resiliens förutsätter ett flertal samspelande 
skyddsfaktorer och att det är problematiskt att identifiera ett fåtal isolerade skyddsfaktorer 
som utgör resiliens. Resultatet visar även att tidigare genomförd forskning likställer resiliens 
hos barn som bevittnat våld med hur väl barnen uppvisar anpassningsförmåga. Det 
framkommer vidare att det föreligger en skillnad mellan resiliens hos flickor och pojkar, samt 
att genus kan påverka hur barnet uppfattar och bearbetar det bevittnade våldet. Det behövs 
fler longitudinella studier för att undersöka resiliens hos barn som har bevittnat våld, och 
således reducera risken att förväxla tillfällig bemästring med bestående resiliens.  
 
Nyckelord: Barn som bevittnat våld, resiliens, genus, hegemonisk maskulinitet, normativ 
femininitet  



 

Behind the scenes: An integrative literature study on children's resilience in witnessed 
domestic violence 
Denise Lindqvist 
Simone Sahlin 
Örebro University  
School of Law, Psychology and Social Work  
The Social Work Program 
Social Work C  
Essay 15 credits  
Spring 2018 
 
Abstract 
The purpose of the following integrative literature study is to investigate how the concept of 
resilience and development of the same can be related to the protective factors and risk 
factors identified in research on children who witnessed violence between parents or 
stepparents in the home. Data collection has been done through systematic literature search 
and a thematic analysis has been used to analyze the results. Through the thematisation of the 
results, it showed that the main protective factors for the child's processing and handling of 
the witnessed violence are the relationship of the child and the parents and the child's other 
social relations and interactions between protective factors. The study's findings show that 
resilience requires a number of interacting protective factors and that it is problematic to 
identify a few isolated protective factors that constitutes resilience. The results also show that 
earlier research equate resilience in children who witnessed violence with how well the 
children exhibit adaptability. It also appears that there is a difference between the resilience 
of girls and boys, and that gender can affect how the child perceives and processes the 
witnessed violence. More longitudinal studies are needed to investigate resilience in children 
who have witnessed violence, thus reducing the risk of confusing temporary mastering with 
permanent resilience. 
 
 
Keywords: Children who have witnessed domestic violence, resilience, gender, hegemonic 
masculinity, normative femininity  
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Inledning  
I Sverige har cirka 14 procent av Sveriges barn bevittnat när föräldrar eller närstående utövat 
våld mot en annan närstående (Jernbro & Janson, 2016).  Bevittnat våld i nära relation kan 
leda till att barnen utvecklar ångest, depression, stress och reducerad självkänsla (Wolfe, 
Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe, 2003). Konsekvenserna av att barn bevittnar våld i 
nära relation är mer omfattande än vid övrigt bevittnat våld och barnen som levt med våld i 
hemmet löper 15 gånger större risk att bli utsatta för fysisk misshandel än andra barn.  
Barnets upplevelser av våld i hemmet har tidigare inte berörts i samma utsträckning som till 
exempelvis kvinnors upplevelser av våld i nära relationer, dock har barnets upplevelser fått 
mer uppmärksamhet under 2000-talet (Överlien & Hydén, 2007). Singer (2012) menar att 
barn som bevittnat våld i hemmet ” […] kan reagera på samma sätt som barn som själva 
utsätts för brott […]” och vidare att ”de många gånger är i behov som av samma stöd som 
den som själv blivit utsatt” (Singer, 2012, s. 261). Då 14 procent av Sveriges barn någon gång 
bevittnat våld i nära relationer, samt att dessa barn många gånger är i behov av stöd i samma 
utsträckning som våldsutsatta barn, kan det antas att det är av stor vikt att de som arbetar med 
barnen har möjlighet att ta del av adekvat och aktuell kunskap. Erhållen aktuell och adekvat 
kunskap hos de som arbetar med barn som bevittnat våld kan, enligt Kimball (2016), förbättra 
och utveckla stödet och insatserna som syftar till att hjälpa barnen. 
 
Det framkommer, utifrån ovanstående, att negativ psykosocial utveckling är en 
återkommande och kontinuerlig risk för barn som bevittnat våld. Gewitz och Edleson (2007) 
skriver, i sin litteraturöversikt, att trots det faktum att det föreligger en risk för negativ 
psykosocial utveckling hos barn som bevittnat våld är cirka 50% av barnen symptomfria. De 
barn som inte uppvisar symptom “[...] were classified as either “doing well” or “hanging in 
there” (Gewitz & Edleson, 2007, s. 158). Hälften av de barn som bevittnat våld påverkas 
således inte eller mindre negativt än resterande och detta kan antas grunda sig i de risk- och 
skyddsfaktorer barnet har och som finns i barnets omgivning. Ett barns psykosociala 
utveckling och hälsa vid traumatiska händelser påverkas av risk- och skyddsfaktorer och 
huruvida barnet hanterar händelserna. Riskfaktorer kan vara både av biologisk och social art 
och ökar riskerna för psykiska, fysiska och utvecklingsrelaterade problem. Riskfaktorn 
“bevittnat våld” kan således inte ses som en separat och isolerad företeelse, utan som en del i 
en helhet som består av barnets omgivning och biologiska egenskaper. När traumatiska 
händelser aktualiseras kan dock skyddsfaktorer motverka en negativ psykosocial utveckling 
och psykisk och fysisk ohälsa. Ett flertal skyddsfaktorer kan tillsammans skapa resiliens som 
gynnar den psykosociala utvecklingen när individen upplever traumatiska händelser (Gewitz 
& Edleson, 2007). Resiliensen är ett samspel av skyddsfaktorer som väger upp riskfaktorerna 
och är av vikt för en positiv utveckling trots upplevda trauman. Resiliens kan således vara 
betydande för barn som bevittnat våld för att  hjälpa barnet hantera erfarenheterna av våld i 
nära relation.  
 
Variation i hantering av det bevittnade våldet föranleder frågan om det föreligger skillnad i 
hur barn påverkas av det bevittnade våldet. Reynolds, Wallace, Hill, Weist & Nabors (2001) 
menar att pojkar och flickor påverkas olika av bevittnat våld; pojkar som bevittnat våld och 
uppvisar flertalet symptom på PTSD har också lägre självkänsla, självförtroende och ökad 
risk för depression. Sambandet mellan PTSD-symptom och reducerad självkänsla, 
självförtroende och ökad risk för depression förelåg inte hos flickor. Reynolds et. al (2001) 
menar att skillnaden i uppvisade symptom mellan pojkar och flickor kan grunda sig i att 
flickors emotionella reaktion inte är lika stark som pojkars. Pojkars emotionella reaktioner 
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och utåtagerande beteende kan även grunda sig i förlusten av en manlig förebild, då föräldrar 
i familjer där våld förekommit ofta är separerade. En annan förklaring till att reaktioner av det 
bevittnade våldet skiljer sig åt beroende på kön kan vara att tjejer har större förmåga att 
bearbeta det bevittnade våldet och således inte uppvisar symptom i samma utsträckning som 
pojkar (Reynolds et. al, 2001). Skillnader i pojkars och flickors reaktion vid bevittnat våld 
väcker frågan huruvida resiliensen skiljer sig åt och påverkar pojkar och flickor på olika sätt, 
samt huruvida skillnader i reaktioner kan förklaras eller förstås utifrån ett genusperspektiv. 

Problemformulering 
Trots att det framkommit i inledningen att barn som bevittnat våld står inför en ökad risk för 
negativ psykosocial utveckling och att det bevittnade våldet påverkar pojkar och flickor olika 
(jmf Överlien, 2007; Reynolds, Wallace, Hill, Weist & Nabors, 2001) framgår det att ca 50% 
av de barn som bevittnat våld inte uppvisar symptom på negativ psykosocial hälsa och 
utveckling. Bristen på symptom kan tyda på verkningsfulla skyddsfaktorer och utveckling av 
resiliens (Gewitz & Edleson, 2007). En tidigare genomförd litteraturstudie visar att tidigare 
forskning primärt fokuserat på de negativa konsekvenserna hos barn som lever med våld i 
hemmet och det existerar ett fåtal studier som försöker identifiera skyddsfaktorer och 
resiliens hos barnen (Kimball, 2016). Utöver Kimballs litteraturstudie saknas 
forskningsöversikter om barn som bevittnat våld kombinerat med resiliens. Bristen på 
tidigare genomförda forskningsöversikter och litteraturstudier motiverar föreliggande studie, 
vilken önskar skapa en överblick över genomförd forskning om barns resiliens vid 
bevittnandet av våld i nära relation.. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur begreppet resiliens och utvecklandet av 
detsamma kan relateras till de skyddsfaktorer som identifieras i forskning kring barn som 
bevittnat våld mellan föräldrar eller styvförälder i hemmet. För att uppnå studiens syfte 
kommer följande frågeställningar besvaras:  
 
-  Vilka skyddsfaktorer kan utgöra barnets resiliens? 
-  Skiljer sig skyddsfaktorer åt mellan flickor och pojkar som har bevittnat våld i hemmet och 
därmed utformningen av resiliens? 
-Hur kan eventuella könskillnader förstås med hjälp av genusteoretiskt perspektiv på 
socialisering?  

Definition av centrala begrepp 
De centrala begreppen som används i föreliggande studie är resiliens, bevittnat våld i nära 
relation, nära relation och närstående och kommer förklaras nedan. Definition och förklaring 
av centrala begrepp syftar till att skapa förståelse för läsaren och vilken innebörd begreppen i 
studien har och hur de skall förstås. 

Resiliens 
Begreppet resiliens används i föreliggande studie synonymt med engelskans “resilience” och 
utgörs av ett samspel av skyddsfaktorer hos individen och i omgivningen. Skyddsfaktorer 
skapar förutsättningar för en gynnande utveckling under svåra omständigheter (Borge, 2012). 
Vidare fördjupning av begreppet resiliens kommer att ske i teoridelen.  
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Bevittnat våld i nära relation 
Enligt Socialstyrelsen (u.å) består våld i nära relation av ett systematiskt utövande av fysiskt 
och psykiskt våld. Våldet sker mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet i 
nära relation kan variera och utgöras av bland annat sexuellt våld, fysiskt våld i form av slag, 
knuffar, fasthållning och sparkar, psykiskt våld i form av hot, kränkningar och hot mot 
husdjur, socialt våld i form av isolering och materiell utsatthet där ekonomi och ägodelar 
används som verktyg för att orsaka skada (Socialstyrelsen, u.å). Begreppet bevittnat våld 
innebär inte enbart att barnet faktiskt bevittnar våldet, utan kan även innebära att barnet hör, 
är en del av eller bevittnar konsekvenserna av våldet (Edleson, 1999; Almqvist & Broberg, 
2004). Att bevittna våld kan således innebära att barnet hör när en närstående blir våldsutsatt i 
ett annat rum eller att det dunkar i väggarna. Bevittnat våld kan även innebära att barnet 
fysiskt försöker skydda ena föräldern eller att barnet blir buret under tiden våldet äger rum. 
Begreppet bevittnat våld innefattar även de situationer där barnet ser möbler som 
omkullkastats under tiden våldet ägt rum eller ser blåmärken och sår hos föräldern som blivit 
utsatt (Almqvist & Broberg, 2004). I följande studie avser begreppet bevittnat våld således de 
situationer där barnet sett eller hört våldet, dess konsekvenser eller skador.  

Nära relation och närstående 
Begreppet närstående definieras enligt Socialstyrelsen (u.å) som familj eller anhörig. En 
närstående kan bestå av sambo, vän, barn, förälder, maka, make, styvföräldrar, mor- och 
farföräldrar och registrerad partner (Socialstyrelsen, u.å). I föreliggande studie avser 
närstående dock barnets föräldrar och styvföräldrar. 

Teori 
De teorier som ligger till grund för förklaring och analys av resultatet är resiliens och genus. 
Föreliggande studies resultat förklaras utifrån begreppet resiliens och analysen utgår från 
genusteori. Genusperspektivet i föreliggande studie utgår från maskulinitetsteori och 
normativ femininitet. Valet av teorier grundades utifrån studiens syfte och frågeställningar, 
vilka eftersträvar att förstå på vilket sätt resiliens kan relateras till de skyddsfaktorer och 
riskfaktorer som identifieras och huruvida skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på barnets 
kön, samt huruvida genus påverkar barnets resiliens. Utgångspunkten för analys utifrån ett 
genusperspektiv har varit att uppmärksamma maskulinitet och femininitet utifrån ett socialt 
perspektiv, då främst i att försöka belysa hur olika socialiseringsprocesser påverkar hur 
normen för manligt och kvinnligt beteende påverkar resiliensen. 

Resiliens 
Borge (2012) menar att resiliens handlar om människans förmåga till psykologisk 
återupprättelse samt att återgå till ordinarie beteende efter en svår händelse. Resiliens handlar 
även om människans förmåga att bibehålla en någorlunda bra psykologisk funktion trots 
återupprepade övergrepp eller svåra händelser som sträcker sig under en längre period. Det 
finns även de som, trots upprepade svåra händelser, förbättrar sin psykologiska förmåga. 
Borge (2012, s. 16) menar att “en lagom dos risk är en nödvändig förutsättning för att 
utveckla resiliens. Det är alltså frågan om att handla ‘riktigt’ i ett riskfyllt sammanhang”. De 
människor som visar resiliens är inte opåverkade av det som händer utan har ett annat 
handlingsmönster än de som inte visar resiliens. Begreppet resiliens skall inte förväxlas med 
bemästring eller hantering (coping) då dessa kan ses i alla miljöer oberoende om det 
föreligger en risk eller inte för den psykologiska utvecklingen hos individen. Begreppet 
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resiliens förutsätter att det föreligger en risk, vilken kan ha en negativ påverkan på den 
psykologiska funktionen. Resiliens utgörs av ett system av skyddsfaktorer, vilka samspelar 
och verkar skyddande mot negativ psykosocial utveckling efter eller under svåra händelser. 
Skyddsfaktorer innefattar de faktorer som kan skydda barnet från skada och negativ 
utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Resiliens fokuserar på hur olika förutsättningar hos 
individen eller i omgivningen kan gynna eller bibehålla den psykologiska funktionen, till 
skillnad från bemästring eller hantering som syftar till att beskriva hur individen tillfälligt 
agerar beroende på inlärning (Borge, 2012).  
 
Werner och Smith (1992/2003) skriver att de egenskaper i miljön, vilka kan utgöra resiliens 
hos barn, är bland annat huruvida relationen mellan barn och föräldrar är positiv och har varit 
bra från tidig ålder. Fler omsorgspersoner än mamman och bra relationer till andra 
familjemedlemmar anses även vara viktiga skyddsfaktorer och kan utgöra en del av 
resiliensen hos barnet. Andra viktiga skyddsfaktorer i miljön är om barnet har nära kompisar 
och om föräldrar sätter regler och har en struktur i hemmet. Det anses även vara gynnande 
om barnet har möjlighet till vägledning både hos familjen och hos andra viktiga personer i 
barnets liv. Individuella skyddsfaktorer hos barnet som kan utgöra en del av resiliens är 
normal eller hög intelligensnivå, intresse för omgivningen, bra kommunikativ förmåga, god 
självkänsla och impulskontroll. Barnets individuella skyddsfaktorer och skyddsfaktorer i 
barnets omgivning samspelar således och utgör tillsammans resiliens. De individuella 
förutsättningarna kan göra att två barn i samma familj som lever under svåra förhållanden 
agerar och reagerar olika. För att kunna avgöra bestående resiliens hos barn behöver de 
studeras över tid då en tillfällig bemästring eventuellt inte är synonymt med långvarig 
resiliens. Nivån av resiliens hos en individ, vilken utgörs av samspelande individuella och 
omgivande skyddsfaktorer, kan variera genom livets gång. Det finns dock bevis på att 
flertalet barn, vilka visade resiliens i tidig ålder, utvecklades gynnsamt (Werner & Smith, 
1992/2003).  

Maskulinitetsteori  

Kön och genus ses som separata faktorer som samspelar, påverkar och påverkas av varandra. 
Könet, den biologiska kroppens uppsättning, är styrd utifrån ett evolutionärt och reproduktivt 
ändamål, medan genus är en skala som skapas genom sociala relationer, interaktioner och 
praktiker. Maskulinitet och femininitet ses, utifrån ett dynamiskt perspektiv, som två 
dikotoma begrepp på genusskalan som skiljer sig från de biologiska könen och skapas i den 
sociala praktiken. Begreppet maskulinitet och femininitet består av ett flertal sammansatta 
faktorer och kan inte förstås som en isolerad egenskap. För att förstå genus, femininitet och 
maskulinitet bör ett helhetsperspektiv anammas, där politik, makt, ekonomi och struktur 
samspelar. Maskulinitet och dess innebörd har således varit föränderlig under historiens gång 
och är inte statisk (Connell, 2008).  
 
Genusstruktur bör förstås utifrån tre delar; maktrelationer, produktionsförhållanden och 
katexis. Maktrelationer innebär att det föreligger hierarki mellan kvinnor och män. Män är 
överordnade kvinnor och deras överordning är beroende av kvinnans underordning. 
Maktrelationen är det som utgör patriarkatets struktur. Produktionsförhållandet beskriver den 
ojämlikhet i arbetslivet, ekonomi och kapital som föreligger mellan kvinnor och män, där 
männen är överordnade kvinnor. Män tjänar mer pengar, sitter på högre positioner och äger 
fler privata företag. Katexis innebär emotionell bindning mellan två objekt baserad på åtrå 
och makt, vilket är socialt konstruerat. Den emotionella och sexuella bindningen mellan två 
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personer, oberoende av personernas biologiska kön, är således en social konstruktion och 
skapas genom genusprocesser (Connell, 2008).  
 
För att beskriva maskulinitet ur ett genusperspektiv använder Connell (2008) begreppet 
hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet agerar norm för män och hur dessa män 
skall bete sig för att anses manliga. Mallen för hur män skall uppföra sig, vilka egenskaper 
män skall besitta och vad män skall äga skapas genom sociala strukturer och är föränderliga. 
En man skall, enligt den hegemoniska maskuliniteten, besitta makt och agerar på ett sätt som 
anses vara manligt. Hegemonisk maskulinitet består av att män skall vara auktoritära, 
begränsade i sitt emotionella uttryck och distanserade för att inte uppfattas som feminina. För 
att den hegemoniska maskuliniteten skall bibehållas och upprätthållas måste den eftersträvas; 
delaktiga män åtrår och eftersträvar den hegemoniska maskuliniteten och undviker det som är 
tillskrivet feminint (Connell, 2008). 

Normativ femininitet 

Den hegemoniska maskuliniteten som ovan redovisats beskriver hur normen gällande 
maskulinitet är utformad och skapad; hur män förväntas agera och vilka egenskaper en man 
skall besitta. Normen för hur kvinnor skall agera, vilka egenskaper och förväntningar som 
tillskrivs det kvinnliga kan förstås genom begreppet normativ femininitet. Ambjörnsson 
(2003) skriver att normativ femininitet innebär att de tillskrivna egenskaper och beteenden, 
vilket kvinnor och tjejer förväntas leva upp till och rätta sig efter, skapas genom 
genusprocesser. Normer gällande genus skapas genom att avvikande faktorer och egenskaper 
identifieras och således uppstår uppfattningar av vad som är normalt och eftersträvansvärt i 
relation till könstillhörighet. Till skillnad från den hegemoniska maskuliniteten (se Connell, 
2008) innefattar den normativa femininiteten att kvinnor skall uppföra sig kontrollerat, 
accepterande, med inlevelse och moderation. Att vara feminin innebär en förmåga och ett 
krav på att besitta förmågan att anpassa det egna beteendet och agerandet till olika situationer 
och kontexter.  Kvinnor förväntas även inta ett mer emotionellt, empatisk, sympatiskt och 
vårdande förhållningssätt än män, vilket leder till ett större krav på ansvar (Ambjörnsson, 
2003).  
 
Maskulinitet och femininitet skapas således genom sociala relationer och interaktioner 
(Connell, 2008; Ambjörnsson, 2003) och det föreligger en norm för hur kvinnor, respektive 
män, skall agera. I föreliggande studie kommer konsekvenserna av det sociala skapandet och 
ett upprätthållande av maskulinitet och femininitet i relation till skyddsfaktorer och resiliens 
vara huvudfokuset för analys.  

Metod 
Det metodologiska tillvägagångssättet kommer redovisas i följande avsnitt.  Det 
metodologiska genomförandet innefattar val av metod, systematisk litteratursökning och 
analysförfarande. Vidare redovisas nedan etiska överväganden och diskussion om reliabilitet 
och validitet. 

Val av metod 
Föreliggande studie är en integrativ litteraturstudie. En integrativ litteraturstudie syftar till att 
få en helhetsförståelse för undersökningsområdet, vilket sker genom att både experimentella 
och icke-experimentella studier inkluderas. Fokus i en integrativ litteraturstudie är att hitta 
och få fram lämpliga studier och primära källor, för vilket uttömmande systematiska 
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litteratursökningar används. Datan, i form av tidigare forskning, kodas och jämförs sedan 
med varandra för att hitta viktiga teman och mönster (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). 
En integrativ litteraturstudie bedöms vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att uppnå 
studiens syfte, då metoden tillåter inklusion av både kvalitativa och kvantitativa studier och 
ökar möjligheterna till en bredare översikt över forskningsområdet. Inkludering av både 
kvalitativa och kvantitativa studier är av vikt för föreliggande studie, då ambitionen är att 
tydliggöra vad tidigare genomförd forskning visar avseende både samband och subjektiva 
upplevelser gällande bevittnat våld, genus och resiliens.  
 
När en integrativ litteraturstudie genomförs och datainsamling sker genom litteratursökning 
är det av vikt att sökningen sker på ett systematiskt sätt. En systematisk litteratursökning 
leder till ökad kunskap och förståelse för ett valt område och kan resultera i att 
kunskapsluckor och motsägelser i forskningen framkommer. Att genomföra en 
litteratursökning systematiskt reducerar även risken för partiskhet och ger möjlighet att 
kontrollera kvaliteten på tidigare genomförda studier, dels genom en tillförsäkran att de 
tidigare studierna har granskats vetenskapligt och dels genom uppmärksamma varför studien 
genomförts och av vem. När en systematisk litteratursökning görs kan inklusions- och 
exklusionskriterier användas för att utesluta irrelevanta studier. Alla steg i den systematiska 
litteratursökningen skall sedan redovisas tydligt och metodologiskt (Booth, Sutton, 
Papaioannaou, 2016). I följande metoddel kommer den systematiska litteratursökningen, 
analysmetod och etiska överväganden tydligt redovisas.  

Systematisk litteratursökning 

Den systematiska litteratursökningen genomfördes i två steg; en första sökning genomfördes i 
Örebro Universitets databaser Social Services Abstract och PsychINFO. Då sökningen i 
databaserna resulterade i ett stort antal irrelevanta sökträffar, samt att relevanta artiklar 
ursprungligen publicerats i fem vetenskapliga tidskrifter genomfördes en ny sökning i 
tidskrifterna. Valet av de fem tidskrifterna grundades även på att de publicerar studier om 
våld i nära relationer, bevittnat våld och försummelse av barn. De områden, inom vilka 
tidskrifterna publicerar, ansågs även öka möjligheten till fler relevanta träffar utifrån 
föreliggande studies syfte.  En utförlig redovisning av de två sökomgångarna följer nedan.  
 
När den systematiska litteratursökningen genomfördes användes först databaserna Social 
Services Abstract och PsycINFO. De valda databaserna användes för litteratursökning då 
innehållet omfattar socialt arbete och psykologi. Sökningen innefattade bara artiklar som 
hade granskats vetenskapligt, för att säkerställa att artiklarna innehöll vetenskapligt material. 
Sökningen begränsades även till de senaste 10 åren (2008-2018) (se bilaga 2, för översikt av 
sökningar i Social Service Abstract och PsycINFO). De sökord som användes i databaserna 
var följande:  
 
-Witnessed intimate partner violence AND resilience 
-Experienced family violence AND resilience 
-Resilience AND exposure to family violence 
-Exposure to spouse violence AND resilience 
-Resilience AND witnessed domestic violence 
-Resilience AND gender 
 
Val av sökord grundades i att begreppet  “bevittnat våld” benämns på olika sätt i 
internationell forskning och det förelåg en ambition att inkludera studier som använder olika 
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typer av benämningar av begreppet. Att använda olika benämningar och översättningar kan 
minska risken att relevanta studier förbises och inte uppmärksammas.  De valda sökorden 
formulerades även utifrån en önskan att finna tidigare genomförd forskning som fokuserar på 
resiliens i kombination med bevittnat våld och genus. Det förelåg även en önskan att belysa 
vad tidigare genomförd forskning konkluderat avseende resiliens i relation till kön och genus, 
varpå sökorden “resilience AND gender” formulerades. Efter en kortare genomgång av 
vetenskapliga artiklar i Social Services Abstract och PsychINFO begränsades sökningen till 
fem vetenskapliga tidskrifter. Valet att begränsa sökningen till de fem vetenskapliga 
tidskrifter gjordes då litteratursökningen i Social Services Abstract och PsychINFO 
resulterade i ett stort antal irrelevanta sökträffar, vilket bedömdes utifrån genomgångar av 
titel och abstract. Vidare begränsades sökningen till tidskrifterna utifrån  att de artiklar som 
var relevanta för studiens syfte var publicerade i nedan nämnda tidskrifter. Syftet med 
begränsningen var således att minska antalet irrelevanta sökträffar. De tidskrifter som valdes 
ut var Journal of Family Violence, Violence and Victims, Violence Against Women, Child 
Abuse and Neglect och Journal of Interpersonal Violence. De vetenskapliga tidskrifterna 
valdes då de publicerar forskning inom områdena våld i nära relationer, bevittnat våld och 
försummelse av barn, vilket ansågs öka möjligheten till fler relevanta träffar utifrån 
föreliggande studies syfte. En ny sökning gjordes i dessa tidskrifter via Örebro Universitets 
bibliotek. Samma sökord användes i tidskrifterna (se Tabell 1-5) och de artiklar som 
inkluderades var vetenskapligt granskade, vilka har publicerats de senaste 10 åren (se bilaga 1 
för mer specifik redovisning av inkluderade artiklar). Både svensk- och internationell 
forskning inkluderades.  

Inklusions- och exklusionskriterier 
Den systematiska litteratursökningen avgränsades genom ett antal inklusions-och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för litteratursökningen är att de studier som valts ut 
är vetenskapligt granskade och genomförda från och med 2008 fram till 2018. 
Tidsbegränsningen för tidigare genomförda studier motiveras utifrån ambitionen att inkludera 
aktuell och rådande forskning. Både internationella och svenska studier skrivna på engelska 
har inkluderats, med syftet att få ett helhetsperspektiv över forskningsområdet. Endast artiklar 
tillgängliga i fulltext har valts ut, då det förelåg tidsbrist gällande inhämtning av data och 
material.  
 
Ett exklusionskriterium som varit aktuellt i studien är de barn som både bevittnat våld och 
själva blivit utsatta för våld, då syftet med litteraturstudiens är att skapa förståelse för 
resiliens hos barn som enbart bevittnat våld. Barn som bevittnat våld mellan syskon eller en 
förälder och ett syskon har också exkluderats i föreliggande studie. Även artiklar från 
dagstidningar, recensioner och konferensbidrag har exkluderats i sökningen.  
 
 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

● Barn som har bevittnat våld utfört av  
förälder eller styvförälder 

 
● Studier publicerade mellan 2008-

2018 
 
● Artiklar i fulltext 

● Barn som har bevittnat våld och 
samtidigt blivit utsatta för direkt 
våld. 

 
● Studier publicerade innan 2008 

 
● Artiklar från dagstidningar, 
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● Vetenskapligt granskade 

 
● Internationell och svensk forskning 

skriven på engelska 

recensioner och konferensbidrag 

Tabell över inklusions-och exklusionskriterier 
 
Sökord och antalet träffar i de olika vetenskapliga tidskrifterna redovisas i följande tabeller 
(se tabell 1-5), samt antalet vetenskapliga artiklar som valdes ut efter sökning i tidskrifterna.   
 
 
Tabell 1: Journal of Family Violence 
 

Sökomgång Sökord Träffar Valda 

1 Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

0 0 

2 Experienced family 
violence AND resilience 

2 0 

3 Resilience AND exposure 
to family violence 

8 1 

4 Exposure to spouse violence 
AND resilience 

0 0 

5 Resilience AND witnessed 
domestic violence 

0 0 

6 Resilience AND gender 3 0 

 
 
Tabell 2: Violence and Victims 
 

Sökomgång Sökord Träffar Valda 

1 Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

0 0 

2 Experienced family 
violence AND resilience 

0 0 

3 Resilience AND exposure 
to family violence 

3 1 

4 Exposure to spouse violence 
AND resilience 

1 0 

5 Resilience AND witnessed 
domestic violence 

0 0 

6 Resilience AND gender 0 0 

 
 
Tabell 3: Violence Against Women 
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Sökomgång Sökord Träffar Valda 

1 Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

50 0 

2 Experienced family 
violence AND resilience 

130 0 

3 Resilience AND exposure 
to family violence 

77 0 

4 Exposure to spouse violence 
AND resilience 

17 0 

5 Resilience AND witnessed 
domestic violence 

43 0 

6 Resilience AND gender 107 0 

 
Tabell 4: Child Abuse And Neglect 
 
 

Sökomgång Sökord Träffar Valda 

1 Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

4 0 

2 Experienced family 
violence AND resilience 

1 0 

3 Resilience AND exposure 
to family violence 

16 1 

4 Exposure to spouse violence 
AND resilience 

0 0 

5 Resilience AND witnessed 
domestic violence 

30 0 

6 Resilience AND gender 262 1 

 
Tabell 5: Journal of Interpersonal Violence 
 

Sökomgång Sökord Träffar Valda 

1 Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

89 1 

2 Experienced family 
violence AND resilience 

315 1 

3 Resilience AND exposure 
to family violence 

251 1 

4 Exposure to spouse violence 
AND resilience 

54 0 

5 Resilience AND witnessed 
domestic violence 

89 0 
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6 Resilience AND gender 269 0 

 
I tidskriften Journal of Family Violence inkluderades en vetenskaplig artikel av totalt 13 
träffar (se Tabell 1) och ur Violence and Victims inkluderades en artikel utifrån de totalt fyra 
sökträffarna (se Tabell 2). Den genomförda sökningen i Violence Against Women resulterade 
i totalt 424 antal sökträffar, varav en vetenskaplig artikel inkluderades (se Tabell 3). I 
tidskriften Child Abuse and Neglect (se Tabell 4) var det totala antalet sökträffar 313, varav 
två artiklar inkluderades. Slutligen genomfördes en sökning i Journal of Interpersonal 
Violence där sökningen resulterade i totalt 798 sökträffar och tre vetenskapliga artiklar 
inkluderades (se tabell 5). I ett första steg lästes titeln på de vetenskapliga artiklarna som 
utgjorde sökträffarna. Genom att läsa titeln kunde irrelevanta vetenskapliga artiklar 
exkluderas. I de fall där artikelns relevans för föreliggande studies syfte inte kunde bedömas 
utifrån titel lästes sammanfattningen. Syftet med att läsa artikelns sammanfattning var att få 
en fördjupad förståelse för den vetenskapliga artikelns syfte, metod och resultat och således 
relevans för föreliggande studie. I de fall där både sammanfattning och titel var relevant 
lästes hela artikeln. Utifrån fullständig läsning av artiklar inkluderades totalt sju 
vetenskapliga artiklar. De sju vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien var alla 
relevanta för föreliggande studies syfte och svarade mot de förutbestämda inklusions-och 
exklusionskriterierna (se tablå 1–5, samt bilaga 1 för egenskaper hos inkluderad empiri). Fem 
av de sju inkluderade tidigare genomförda studierna inkluderades med grund i att de 
behandlar resiliens i relation till barn som bevittnat våld. De övriga två studierna inkluderades 
då de behandlar specifika enskilda skyddsfaktorer som anses påverka barnets hantering av det 
bevittnade våldet och reducering av negativ biopsykosocial problematik.  

Analysförfarande 
För att analysera och bearbeta data som samlats in genom den systematiska 
litteratursökningen har en tematisk analys använts. Lindgren (2014) menar att en tematisk 
analys innebär att olika studier jämförs med varandra och kategoriseras. Kategorisering sker 
genom att framträdande gemensamma teman i de olika studierna uppmärksammas och 
presenteras (Lindgren, 2014). Den tematiska analysen används för att jämföra studiernas 
innehåll, samt kategorisera och tematisera för att synliggöra skillnader, likheter och viktiga 
faktorer i innehållet. Analysen av empirin har utgått från de valda teorierna och den 
genomförda tematiseringen har skett genom att innehåll i tidigare forskning kategoriserats 
utifrån framträdande gemensamma teman. De gemensamma framträdande teman som 
identifierats har sedan analyserats utifrån resiliens och genus.  
 
För att möjliggöra en tematisk analys måste det empiriska materialet först kodas. Att koda 
empiriskt material innebär att återkommande faktorer och avsnitt benämns med nyckelord 
och för att detta skall kunna genomföras bör materialet läsas flertalet gånger. När det 
empiriska materialet läses flera gånger och nyckelord tillskrivs, kodas, minskar risken för 
missvisande resultat och analys. Den genomförda kodningen och de tillskrivna nyckelorden 
jämförs sedan med varandra för att belysa skillnader och likheter i begrepp, teoretiska 
antaganden och uppfattningar. Koderna bildar sedan tillsammans teman och kategorier, vilka 
ligger till grund för den tematiska analysen (Lindgren, 2014).  
 
Materialet i föreliggande studie har blivit genomläst flertalet gånger för att möjliggöra 
kodning. Kodningen av resultatet följdes av en tematisering och kategorisering av 
nyckelorden, vilka jämfördes med varandra för att identifiera skillnader i teoretiska 
antaganden, begrepp och resultat om resiliens hos barn som bevittnat våld. När empirin 
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kodades identifierades flertalet återkommande faktorer och nyckelord, vilka tillsammans 
skapade kategorier. De identifierade nyckelorden var relation till föräldrarna, övriga sociala 
relationer, kunskap och färdigheter, föräldraförmågor, grad av våld, kön och temperament 
och kön och resiliens. De teman som framkom när det kodade materialet jämfördes och 
sammanställdes var barnets relation till föräldrarna och barnets övriga sociala relationer, 
samspel mellan skyddsfaktorer och resiliens och skyddsfaktorer utifrån ett köns-och 
genusperspektiv.  

Studiens kvalitet 

Booth, Sutton och Papaioannaou (2016) menar att intern validitet i en litteraturstudie handlar 
om huruvida information har samlats in på ett sätt för att undvika: “[...] systematic errors or 
bias [...]” (Booth, Sutton & Papaioannaou, 2016, s. 199). Detta betyder att sökningar efter 
relevant information skall göras på sådant sätt att de inte blir missvisande eller att partiskhet 
påverkar resultatet. För att undvika detta bör litteraturstudiens syfte vara noga preciserat för 
att underlätta litteratursökningen. Materialet till studien skall spegla syftet och inklusions- 
och exklusionskriterier ska vara tydligt preciserade för att undvika felaktigheter i sökningen. 
Den interna validiteten bedöms även utifrån huruvida alla relevanta studier har inkluderats 
och att de som har exkluderats, har exkluderats på grund av valda kriterier. För att uppnå en 
hög intern validitet ska även valet av analysmetod vara ett resultat av flera tänkbara 
angreppssätt. Den externa validiteten mäter i vilken mån arbetet hänger samman vad gällande 
slutsatser, diskussion och rekommendationer. Den mäter även i vilken utsträckning studiens 
resultat kan generaliseras (Booth et al., 2016). 
 
I genomförandet av föreliggande studie har hög intern validitet eftersträvats. Ambitionen att 
uppnå intern validitet har aktualiserats genom ett noga preciserat syfte och en 
litteratursökning som skett på ett systematiskt sätt. Inklusions- och exklusionskriterier är noga 
beskrivna för att undvika fel vid sökning efter relevant material och de artiklar vilka 
motsvarade inklusionskriterierna har inkluderats i studien. Litteratursökningen begränsades 
dock till fem tidskrifter på grund av mängden irrelevanta sökträffar, vilket kan ses påverka 
den interna validiteten negativt då begränsningen troligen har reducerat åtkomsten av tidigare 
genomförda studier. För att eftersträva externa validiteten har slutsats, diskussion och 
rekommendationer grundats utifrån studiens syfte, resultat och analys. Generalisering av 
studiens resultat kan antas påverkas av att de inkluderade vetenskapliga artiklarna är 
genomförda i och bygger på statistik och data från Australien, Sverige, England och 
Nordamerika. De inkluderade studierna är således genomförda i utvecklingsländer där 
slutsatser kan tänkas präglas av ett västerländskt perspektiv på barn, genus, våld och 
skyddsfaktorer. Det kan dock tänkas att vikten av skyddsfaktorer som omger barnen som 
bevittnar våldet inte skiljer sig mellan världsdelar och grupper.  
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet behandlar frågan huruvida studiens tillvägagångssätt gör det 
möjligt för någon annan att reproducera studien och komma fram till liknande resultat. För att 
en studie skall anses vara tillförlitlig så skall resultatet vara underbyggt och inte bero på 
brister vid bland annat insamlandet av litteratur eller i framställningen av resultatet (Booth, 
Sutton & Papaioannou, 2016). Reliabilitet har, i föreliggande studie, varit en ambition genom 
att tillvägagångssättet är noga utskrivet, vilket gör det möjligt för någon annan att replikera 
studien. Studiens resultat är underbyggt av artiklar vilka motsvarar studiens syfte och 
frågeställningar. Artiklar valdes inte ut baserat på att få studiens syfte bekräftat, utan var ett 
resultat av noga genomtänkta inklusionskriterier och ett systematiskt tillvägagångssätt. 
Relevanta teorier för studien är redovisade och hämtade från tillförlitliga källor. Analysen av 
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resultatet är underbyggd av utskrivna teoridelar, vilket skulle kunna höja tillförlitligheten då 
det kan anses öka möjligheten till replikering.  

Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det av vikt att forskning bedrivs i enlighet med fyra etiska 
krav. De forskningsetiska kraven har skapats för att skydda de personer som deltar i 
forskningar mot skada på integritet och person. De fyra kraven består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren delger deltagaren information om varför studien genomförs, att deltagandet är 
frivilligt och att medverkandet kan avslutas när deltagaren vill. Information om övriga 
uppgifter som på något sätt påverkar individens motivation eller vilja att vara en del av 
forskningen skall även tydligt redovisas. Samtyckeskravet innefattar att samtycke från de som 
deltar i forskningen alltid skall fås. När forskningen omfattar barn skall även samtycke från 
vårdnadshavare lämnas till forskaren. Deltagaren skall även ha frihet att själv bestämma över 
det egna deltagandet och får således avbryta efter egen vilja, utan risk för sanktioner av 
forskaren. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, består av sekretessbestämmelser gällande 
uppgifter om deltagaren i forskningen. Personuppgifter och övrig känslig information skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har möjlighet att ta del av det. Avslutningsvis 
innebär nyttjandekravet att information om deltagaren inte får användas till något annat än 
den givna forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I föreliggande litteraturstudie används ingen ny data, utan enbart tidigare genomförda studier. 
Att enbart tidigare genomförda studier används resulterar i att hantering av personuppgifter 
och annan känslig information är irrelevant. Det är dock av vikt att använda tidigare studier 
etiskt och återberätta materialet så att de inte vinklas för att bekräfta föreliggande studies 
syfte. Deltagare till studierna har inte godkänt att deras uppgifter används till denna studie, 
vilket kan ses som en brist utifrån ett etiskt perspektiv. Det anses dock problematiskt att nå 
alla deltagande för att få deras samtycke för att delta i denna studie då uppgifterna kan antas 
vara skyddade av den eller de som gjorde de tidigare studierna. Den etiska grunden i 
föreliggande studie vilar på att de som har utfört de tidigare studierna har hanterat 
informationen om deltagarna på ett etiskt sätt, dock är informationen om detta begränsat i 
artiklarna. Bristen på etisk redovisning i de inkluderade vetenskapliga studierna är således 
problematiskt för huruvida de forskningsetiska kraven uppfylls i föreliggande studie. 
Problematiken kan dock vägas upp av det faktum att föreliggande studie återberättar 
innehållet i tidigare studier på ett korrekt sätt och således inte orsakar direkt eller ny skada på 
person och integritet hos deltagarna. 

Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas innehållet i de inkluderade vetenskapliga studierna. Resultatet är 
uppdelat i tre kategorier, utifrån centrala teman som framkommit genom tematisering av 
tidigare genomförd forskning. Kategorierna är barnens relation till föräldrarna och barnets 
övriga sociala relationer, samspel mellan faktorer och resiliens och skyddsfaktorer utifrån ett 
köns-och genusperspektiv. Resultatet förklaras genomgående utifrån begreppet resiliens. 
Avslutningsvis följer en analys av resultatet och av begreppet resiliens utifrån ett 
genusperspektiv.  
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Barnets relation till föräldrarna och barnets övriga sociala relationer 
I flertalet tidigare genomförda studier uppmärksammades vikten av barnets relation till 
föräldrarna efter att våld har bevittnats. I en tidigare genomförd amerikansk studie gjord av 
Israel och Stover (2009), som syftade till att undersöka huruvida relationen mellan barnet och 
den våldsutövande föräldern kan påverka barnet när våld bevittnats, framkom det att en 
relation till en våldsutövande biologisk fader var mer skadligt för barnet, än om barnet skulle 
ha en relation till en våldsutövande styvfader; barn som bevittnat våld som utövas av den 
biologiska fadern kan leda till att barnet dras mellan att våld är farligt och skrämmande och 
en längtan av faderns känslomässiga tillgänglighet och anknytning. De barn som bevittnat 
våld av en biologisk fader hade dock överlag en mer positiv relation till fadern. Styvfäder 
utövar oftare emotionellt våld och skapar mer rädsla hos barnen än biologiska fäder, vilka 
våldet till trots upplevs som mer känslomässigt tillgängliga (Israel & Stover, 2009). Trots att 
ena föräldern utövat våld finns det forskning som visar att en kontinuerlig kontakt med 
moderns våldsutövande partner kan gynna utvecklingen hos brittiska barn (Bowen, 2015).  

Werner och Smith (1992/2003) menar att en skyddsfaktor, vilken kan vara en betydande del 
av resiliensen, är om barnet har fler omsorgspersoner än mamman. Vikten av skyddsfaktorn 
flertalet omsorgspersoner kan ses som en anledning till varför barnet bör ha fortsatt kontakt 
med sin våldsutövande förälder utifrån Bowens (2015) studie. Detta kan dock 
problematiseras då partnern i fråga har utövat våld och kan utgöra en risk för barnets 
utveckling. Relationen till den våldsutövande föräldern kan då agera riskfaktor istället för 
skyddsfaktor och skada barnet. Riskfaktorn kan således leda till att barnets resiliens reduceras 
(jmf Werner och Smith, 1992/2003). För att barnets relationer skall agera skyddsfaktor, och 
således utgöra en del av barnets resiliens, menar Werner och Smith (1992/2003) att 
relationerna skall vara av positiv karaktär även om det föreligger hot mot den psykologiska 
funktionen. I Israel och Stovers (2009) studie framkommer det som ovan nämnt att barnen 
upplever sin biologiska våldsutövande pappa som skrämmande, men att dessa fäder oftare är 
mer känslomässigt tillgängliga och har en bättre relation till barnen (Israel & Stover, 2009). 
Den biologiska faderns känslomässiga tillgänglighet och den positiva relationen mellan 
barnet och den våldsutövande fadern kan ses som enskilda skyddsfaktorer som kan utgöra en 
del av resiliensen.  Det kan tolkas vara svårt att avgöra om relationen dem emellan är en 
tillräckligt stark skyddsfaktor för att vara gynnande för barnets resiliens utifrån den 
information som skrivs fram i Israel och Stovers (2009) studie. Det framkommer väldigt lite 
information om deras relation i övrigt vilket kan ses göra det svårt att uttala sig om huruvida 
relationen är positiv eller inte.  Å andra sidan kan barnets upprepade försök till känslomässig 
kontakt eventuellt bero på en tidigare eller pågående bra relation, vilken barnet vill 
återupprätta.  

I en studie som bygger på svensk statistik och som fokuserar på barnets förståelse och 
förmåga att tala om det bevittnade våldet med omgivningen var syftet att undersöka huruvida 
barnets förståelse för våldet är av vikt för hanteringen och bearbetningen av upplevelserna. 
Vidare önskades undersöka hur barnet talar om sina erfarenheter om våldet, och huruvida 
möjligheten att tala om de bevittnade våldet var en skyddande faktor. Det framkommer det att 
föräldrar har en betydande del i barnets förmåga att hantera bevittnat våld. Barnets 
uppfattning av våldet är av vikt för förmågan att hantera det som bevittnats, då en förståelse 
för föräldrarnas agerande och konflikter kan reducera det egna ansvarstagandet och dess 
negativa konsekvenser. Föräldrarnas betydande roll grundas i att föräldrarna kan agera 
förebilder och hjälpa barnet. De kan hjälpa barnet genom att ge denne tillåtelse att uttrycka 
känslor kopplade till det inträffade, för att på så sätt lära sig hantera dessa. En viktig 
skyddsfaktor för barnets hantering och bearbetning av våldet är huruvida föräldrarna lär 
barnet hur denne skall agera mot eller med omgivningen, då social kompetens anses vara 
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positivt för barnets biopsykosociala utveckling (Izaguirre & Cater, 2016). Werner och Smith 
(1992/2003) beskriver att en fungerande föräldraroll kan utgöra en skyddsfaktor som 
medverkar i resiliensen hos barn som lever under svåra omständigheter. Izaguirre och Cater 
(2016) menar att föräldrar till barn vilka har bevittnat våld kan hjälpa dem att bearbeta det 
inträffade genom att ge barnen tillåtelse att prata om och uttrycka sina känslor om det 
bevittnade våldet. På så sätt kan barnen sätta ord på sina känslor och lära sig hantera 
känslorna kopplade till händelsen (Izaguirre & Cater, 2016). Det skulle utifrån detta kunna 
ses som att föräldrarna hjälper barnen att återupprätta sin psykologiska funktion efter det 
inträffade. Borge (2012) beskriver som tidigare nämnt att resiliens handlar om förmågan att 
återupprätta, bibehålla eller förbättra sin psykologiska funktion efter en svår händelse. Det 
skulle kunna tolkas som att föräldrarnas hjälp agerar en, för barnets resiliens, viktig 
skyddsfaktor då de underlättar barnens bearbetning och hantering av känslor kopplade till det 
bevittnade våldet.  

Vidare påvisar flertalet studier vikten av barnets övriga sociala relationer för hantering, 
bearbetning och skydd när våld har bevittnats. I en fallstudie gjord i Australien framkom det 
att stöd utanför familjen verkade skyddande och la grunden för resiliens under barndomen, 
vilken möjliggjorde en gynnsam utveckling för de sex deltagarna som idag är vuxna. Stödet 
kunde komma från en mor- eller farförälder eller en kompis. En viktig del av stödet, var att 
de fick möjlighet att prata om det inträffade (O’Brien, Cohen, Pooley & Taylor, 2013). 
Vikten av att tala om, och möjligheten att skapa förståelse för, det bevittnade våldet styrks 
även av Izaguirre och Cater (2016). Att som barn prata om det bevittnade våldet har visat 
reducera beteendeproblem, stress och attitydproblem och underlättar barnets bearbetning och 
hantering av våldet. Barn söker ofta stöd hos professionella, vänner och föräldrar men 
undviker att tala med den våldsutövande föräldern om våldet då detta leder till ökade nivåer 
av stress. Hur barnen talar om det bevittnade våldet skiljer sig åt beroende på våldets art, 
huruvida barnet sett våldet ske och hur bra barnet minns våldet. Hur våldet beskrivs skiljer 
sig även beroende på vilket kön barnet har; de barn som beskriver våldet som fruktansvärt var 
huvudsakligen flickor. Det framkommer dock att de barn som väljer att inte tala om våldet 
gör valet för att undvika påfrestande minnen och känslor. Genom att välja att inte tala om det 
bevittnade våldet kontrollerar barnet känslorna som är associerade med händelserna. Att inte 
tala om våldet med den sociala omgivningen kan även bero på att barnet inte har något minne 
av de specifika våldssituationerna, att barnet inte var närvarande eller att våldet utövades på 
ett sätt som inte var systematiskt. De barn i studien som pratade om våldet antas hantera det 
bevittnade våldet på ett positivt sätt (Izaguirre & Cater, 2016). Werner och Smith 
(1992/2003) menar att nära relationer med övriga familjemedlemmar eller till vänner utanför 
familjen kan vara en skyddsfaktor som utgör en del av barnens resiliens. Att tala om det 
bevittnade våldet är således en betydande skyddsfaktor som kan ligga till grund för barnens 
resiliens. I studien av O’Brien, Cohen, Pooley & Taylor (2013) framkom det att deltagarna 
upplever att stödet utanför hemmet, främst stödet från kompisar och mor- och farföräldrar, 
var det som la grunden för en god utveckling i vuxen ålder. Dessa gav deltagarna möjlighet 
att prata om sina upplevelser. Izaguirre och Caters (2016) studie visade att barnen vilka har 
bevittnat våld gärna pratade om det inträffade med den icke-våldsutövande föräldern, vänner 
eller med utomstående professionella. Nämnda studier skulle kunna ses bekräfta att en god 
kontakt med övriga familjemedlemmar eller vänner är en stark skyddsfaktor utifrån ett 
resiliensperspektiv.  

Bowen (2015) lyfter i sin brittiska studie att det finns för lite forskning som syftar till att 
undersöka om variationen av våld i hemmet påverkar hur barn interagerar med jämnåriga 
med fokus på individuella förutsättningar och faktorer i miljön. Utifrån detta önskar Bowen 
(2015) undersöka hur resiliens vid exponering av bevittnat våld påverkar kontakten med 
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jämnåriga. Data togs från en longitudinell studie vid namn Avon longitudinal study of Parents 
and Children (ALSPAC). Det var 7,712 barn som inkluderades i studien. Mammorna till 
barnen fick bland annat svara på frågor vad gällande typ av våldsutsatthet och barnen 
interaktion studerades vid tre olika tillfällen. Barnen delades i fyra olika grupper: resilient, 
non-resilient, vulnerable och competent. Barnen som visade tecken på resiliens hade färre 
problem med jämnåriga, jämfört med övriga grupper (Bowen, 2015). Barn som bedömdes 
vara resilienta uppvisade större social förmåga än barn som inte bedömdes vara resilienta. 
Det som särskiljer Bowens studie från övriga är att barnen har undersökts över tid genom en 
longitudinell studie, vilket kan ses som en positiv utgångspunkt då bestående resiliens kan 
behöva studeras över tid (se Werner & Smith, 1992/2003). Denna aspekt i Bowens studie gör 
att resiliensbedömningen av barnen kan ses som trovärdig, då inkludering av barn som enbart 
uppvisar tillfällig bemästring sannolikt inte skett. Resiliensbedömningen i Bowens (2015) 
studie kan dock problematiseras då bedömningen enbart inkluderar barn i förskoleålder, 
vilket skulle kunna ses som en begränsning då barnen eventuellt behöver studeras under en 
ännu längre tid för att resiliensen skall kunna ses och eventuellt bedömas som bestående 
skydd över tid (se Werner och Smith, 1992/2003). 

Samspel mellan skyddsfaktorer 
Gemensamt innehåll i ett antal studier var vikten av samspelet mellan olika skyddsfaktorer 
för barnets resiliens. Howell, Thurston, Hasselle, Decker och Jamison (2018) skriver att trots 
att det bevittnade våldet kan leda till skada är det långt ifrån alla nordamerikanska barn som 
uppvisar symptom på biopsykosociala problem. Barnen som inte uppvisar symptom efter att 
de bevittnat våld tyder på att de besitter och omges av verkningsfulla skyddsfaktorer, vilka 
tillsammans kan utgöra resiliens. Resiliens skapas genom flertalet skyddsfaktorer hos barnet; 
god utveckling avseende emotioner, sociala färdigheter, beteende och utbildning är betydande 
faktorer för barnets resiliens. Samspelande skyddsfaktorer och således resiliens leder till att 
barnet, på ett gynnande sätt, kan hantera det bevittnade våldet. Howell et al (2018) skriver 
dock att barnets sociala färdigheter och adaption påverkas starkt av föräldrarnas 
omsorgsförmåga; bristande föräldraförmågor och obenägenhet att visa omsorg leder istället 
till att barnet erhåller reducerad förmåga till anpassning och lägre grad av sociala färdigheter. 
Howell, Thurston, Hasselle, Decker och Jamison (2018) menar att fungerande 
föräldraförmågor kan utgöra en del av resiliens hos barn vilka har bevittnat våld. Detta kan 
problematiseras då goda eller tillräckligt goda föräldraförmågor som skyddsfaktor inte 
ensamt kan utgöra resiliens då resiliens utgörs av ett samspel av skyddsfaktorer hos individen 
och i miljön (se Werner & Smith, 1992/2003).  
 
Samspelet mellan olika skyddsfaktorer påvisas även av Graham-Bermann, Gruber, Howell 
och Girz (2009), vilka syftat till att undersöka social och emotionell anpassning hos 
amerikanska barn i åldrarna 6–12 som exponerats för våld i nära relationer. För att mäta dessa 
användes olika mätinstrument för att kunna avgöra graden av våldsutsatthet, depression samt 
social- och emotionell anpassningsförmåga hos barnen. Resultatet visade att det fanns ett 
samband mellan graden av våld och anpassning; högre grad av bevittnat våld resulterade i 
problematisk anpassning och lägre grad våld påverkade inte anpassningsförmågan i samma 
utsträckning. De barn som uppvisar lägre grad av oro samt bevittnat en lägre grad av våld 
ansågs resilienta. Dock visade resultatet i studien även att barnets anpassningsförmåga 
påverkades av om mamman var svårt deprimerad eller visade symptom relaterade till 
upplevda trauman, tidigare levt med en våldsutövande partner och huruvida mamman 
utövade föräldraförmågor. Det framkommer även att skyddsfaktorer hos mamman och i 
miljön kan agera beståndsdel i barnets resiliens, då barn som omgetts av dessa faktorer visar 
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lägre anpassningssvårigheter vid bevittnat våld (Graham-Bermann et al., 2009). Borge (2012) 
menar att resiliens leder till att barnet återupprättar eller lyckas bibehålla sin psykologiska 
funktion trots svåra omständigheter på kort sikt eller under en längre tid. Det skulle kunna 
vara så att barnen som ansågs vara resilienta i studien genomförd av Graham-Berman et al. 
(2009) har lyckats återupprätta sin psykologiska funktion efter att ha bevittnat våld i hemmet, 
med grund i skyddsfaktorer hos mamman och i omgivningen. Detta kan dock problematiseras 
då det inte framkommer någon information om hur barnen var innan de bevittnat våldet i 
familjen, vilket kan göra det svårt att uttala sig om de har lyckats bibehålla eller återupprätta 
sin psykologiska funktion.  

Även Howell, Graham-Bermann, Czyz och Lilly (2010) påvisar vikten av samspelet mellan 
skyddsfaktorer för resiliens. Howell et al. (2010) undersökte vilka skyddsfaktorer som utgör 
resiliens hos amerikanska barn i förskoleåldern, vilka hade exponerats för våld i hemmiljön. 
Detta gjordes bland annat genom att deltagare fick svara på frågor angående 
föräldraförmågor, grad av våldsutsatthet och psykisk ohälsa hos mödrarna.  Resultatet visade 
att barnen hade bättre känslomässig reglering om vederbörandes förälder eller föräldrar 
klarade av att upprätthålla sina föräldraförmågor. Två andra komponenter vilka ansågs 
förbättra den känslomässiga regleringen var lägre utsatthet av våld och färre psykiska 
problem hos mödrarna. Skyddsfaktorerna god föräldraförmåga, lägre grad av bevittnat våld 
och moderns psykiska hälsa anses tillsammans utgöra resiliens hos barnen. Studien framhäver 
dock att det inte går att fastställa att utvecklad resiliens är konstant och bibehålls över tid. 
Studiens författare menar även att det inte går att bevisa att de barn vilka visade på en svagare 
resiliens inte kommer att stärka den i framtiden (Howell et. al., 2010). Utifrån Werner och 
Smiths (1992/2003) definition av resiliens kan det tolkas som att Howell et al. (2010) pratar 
om tillfällig bemästring och inte om resiliens, då resiliens kan behövas studeras över tid. 
Resultatet från Howells et al (2010) studie kan problematiseras då syftet är att undersöka 
utvecklandet av resiliens, vilket inte kan ses framgå av resultatet då det snarare kan tolkas 
spegla copingstrategier än utvecklad resiliens.  

Werner och Smith (1992/2003) menar att goda föräldraförmågor kan vara betydande 
skyddsfaktorer för barnets resiliens när barnet upplevt eller lever under svåra förhållanden. 
Detta kan ses bekräftas av ovanstående studier, vars resultat visar att de barn med föräldrar 
vilka är förmögna att utöva sin föräldraroll utvecklar färre svårigheter (se Howell, Graham-
Bermann, Czyz & Lilly, 2010; Howell, Thurston, Hasselle, Decker & Jamison, 2018). 
Howell et al. (2018) menar även att bristande föräldraförmågor påverkar barnets 
anpassningsförmåga och sociala utveckling negativt. Trots detta fanns det inget samband 
mellan god föräldraförmåga och väl utvecklade sociala färdigheter och anpassningsförmåga. 
God eller tillräckligt god föräldraförmåga kan ses som en skyddsfaktor, vilken kan skapa 
förutsättningar för resiliens, men kan inte ensamt utgöra resiliens då resiliens består av ett 
samspel av faktorer hos individen och i miljön (jmf Werner & Smith, 1992/2003). Det kan 
därför tolkas som att goda föräldraförmågor ger begränsat skydd för utsatta barn då det 
eventuellt inte leder till att barnen utvecklar en fungerande anpassningsförmåga eller 
utvecklar väl fungerande sociala färdigheter (jmf Howell et al. 2018).  
 
Avslutningsvis framkommer det att fem av sju inkluderade studier fokuserar på att undersöka 
resiliens hos barn vilka har bevittnat våld i hemmiljön (se Howell, Graham-Bermann, Czyz & 
Lilly, 2010; Bowen, 2015; Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009; O’Brien, Cohen, 
Pooley & Taylor, 2013; Howell, Thurston, Hasselle, Decker & Jamison, 2018). Trots 
resiliensfokuset är det bara en studie (se Bowen, 2015) som studerar barnen över tid, vilket 
kan tolkas vara en förutsättning för att kunna uttala sig om resiliens hos målgruppen (jmf 
Werner och Smith 1992/2003). Detta för att inte förväxla resiliens med tillfällig bemästring 
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(se Borge, 2012). Howell, Graham-Bermann, Czyz & Lilly (2010) tar upp problemet med att 
studera resiliens på kort sikt i sin studie då de menar att resiliensen eventuellt kan vara 
tillfällig. Det kan därför ses som ett problem med att flertalet av studierna är kortsiktiga, då 
dessa studier inte kan uttala sig om bestående resiliens. 

Resiliens och skyddsfaktorer utifrån ett köns- och genusperspektiv 

Trots att de inkluderade studierna inte fokuserar på könsskillnader och genus gällande 
skyddsfaktorer och resiliens framkommer det att skillnader i reaktioner och effekter av 
bevittnat våld mellan pojkar och flickor föreligger (jmf Bowen, 2015; Izaguirre & Cater, 
2016). Flickor och pojkar talar om det bevittnade våldet på olika sätt och att flickor berättar 
att det bevittnade våldet var fruktansvärt oftare än vad pojkar gör (Izaguirre & Cater, 2016). 
Bowen (2015) identifierar könsskillnader i hanteringen av det bevittnade våldet och påpekar 
att flickor är mer resilienta än pojkar. De resilienta flickorna uppvisade även en lägre grad av 
temperament och känslomässighet än de icke-resilienta barnen (Bowen, 2015). 
Könsskillnaderna i Bowens (2015) och Izaguirre och Caters (2016) olika studier beskrivs 
kortfattat och anledningar till föreliggande skillnader framkommer inte.  

Analys utifrån ett genusperspektiv 

Som ovan nämnt beskriver flickor oftare det bevittnade våldet som fruktansvärt än vad pojkar 
gör (Izaguirre & Cater, 2016). Att pojkar och flickor beskriver det bevittnade våldet på olika 
sätt kan tyda på att det föreligger skillnader i hur våldet uppfattas beroende på barnets kön 
och att det bevittnade våldet påverkar könen på olika sätt. Skillnaden i uppfattning av det 
bevittnade våldet kan vara ett resultat av barnens genussocialisering. Det har tidigare 
framkommit (se Connell 2008; Ambjörnsson, 2003) att flickor och pojkar tillskrivs olika 
egenskaper och beteenden och förväntas agera olika beroende på könstillhörighet. De olika 
tillskrivna egenskaperna och beteenden kan förklara skillnaden i uppfattning och beskrivning 
av det bevittnade våldet. Enligt maskulinitetsteorin (jmf Connell, 2008) eftersträvas den 
hegemoniska maskuliniteten, inom vilken män skall uppvisa auktoritet och emotionell 
kontroll. Individer som inte efterlever eller eftersträvar den hegemoniska maskuliniteten 
anses feminina. Det faktum att pojkar och flickor upplever och beskriver det bevittnade 
våldet på olika sätt kan vara ett resultat av en genusprocess där flickor och pojkar blir objekt 
för olika förväntningar. Pojkar förväntas, utifrån den hegemoniska maskuliniteten, kontrollera 
emotioner och uppvisa ett auktoritärt beteende. Pojkar som förväntas kontrollera de egna 
emotionerna kan antas undvika att tala om det bevittnade våldet som horribelt eller 
fruktansvärt och således undvika att förlora kontrollen över de egna känslorna. Enligt den 
normativa femininiteten (jmf Ambjörnsson, 2003) och de genusprocesser som sker kan det 
förstås som att flickor tillåts vara emotionella och visa sårbarhet genom att tala om det 
bevittnade våldet på ett sätt som kan uppfattas som mer känslosamt.  

Bowen (2015) skriver att flickor i större grad var mer resilienta än pojkarna som inkluderades 
i Bowens studie. Resultatet visade även att de flickor och pojkar som benämndes som 
resilienta var mindre känslosamma och uppvisade lägre temperamentnivå (Bowen, 2015). Att 
flickor i större grad var mer resilienta än pojkarna kan vara ett resultat av socialisering utifrån 
ett genusperspektiv. Enligt den normativa femininiteten (se Ambjörnsson, 2003) skall flickor 
uppvisa ett mer emotionellt, sympatiskt och empatiskt förhållningssätt än män. Tjejer och 
kvinnor skall även uppvisa anpassningsförmåga och moderation i olika kontexter och 
situationer, vilket kan resultera i att flickor har lättare att anpassa det egna beteendet och 
agerandet när våld bevittnats. En högre grad av känslomässighet kan, utifrån Bowens (2015) 
resultat, leda till mindre utvecklad resiliens. Vikten av mindre uppvisade emotioner och 
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känslor för utveckling av resiliens tyder vidare på att utvecklandet sker svårare för pojkar, då 
den hegemoniska maskuliniteten inte innefattar krav på moderation och anpassningsförmåga i 
samma utsträckning som den normativa femininiteten (se Connell, 2008; Ambjörnsson, 
2003). Vidare har barnen som identifierats som resilienta en lägre grad av temperament 
(Bowen, 2015). En lägre grad av temperament kan således antas vara av vikt i utvecklingen 
av resiliens. Det framkommer tidigare att tjejer förväntas besitta och uppvisa kontroll och 
moderation i större utsträckning än pojkar (Ambjörnsson, 2003), vilket kan påverka och leda 
till att flickor har en större förmåga att kontrollera och moderera det egna temperamentet än 
pojkar. Dock förväntas pojkar begränsa emotionella uttryck (Connell, 2008). Ett kontrollerat 
och begränsat emotionellt uttryck kan leda till att pojkarna inte ges möjligheten att uppvisa en 
högre grad av temperament som grundar sig i det bevittnade våldet.  

Det faktum att flickor talar om det bevittnade våldet som fruktansvärt, samt uppvisar 
utvecklad resiliens i större grad än pojkar (Izaguirre & Cater, 2016; Bowen, 2015) kan vara 
ett resultat av att kvinnor förväntas kunna anpassa det egna beteendet och agerandet i olika 
situationer och uppvisa moderation och kontroll. Förväntningarna på hur kvinnor, respektive 
män, skall agera och vilka egenskaper som skall besittas skapas och tillskrivs i och genom 
sociala interaktioner (Connell, 2008; Ambjörnsson, 2003). Det kan därför antas att alla 
individer är objekt för genusprocesser från mycket ung ålder och könstillhörigheten påverkar 
hur barnet hanterar och reagerar på, samt hur barnet uttrycker sig efter det bevittnade våldet. 
Könstillhörighet och de tillskrivna egenskaperna kan även antas påverka utvecklandet av 
resiliens; de olika tillskrivna egenskaperna kan leda till att olika skyddsfaktorer väger olika 
tungt beroende på könstillhörighet och resiliensen kommer således se olika ut mellan 
individer och grupper. Dessa genusprocesser kan påverka barnens förmåga och möjlighet att 
hantera det bevittnade våldet på olika sätt. Dock kan det faktum att könsskillnader gällande 
hantering och påverkan av det bevittnade våldet endast beskrivs kortfattat i två av de åtta (se 
Izaguirre & Cater, 2016; Bowen, 2015) inkluderade studierna tyder på att det föreligger brist 
på forskning om skyddsfaktorer och utveckling av resiliens i relation till könstillhörighet och 
genus. Att studera resiliens utifrån ett genusperspektiv kan vara av vikt då genusprocesser 
sker genom sociala interaktioner och praktiker (jmf Ambjörnsson, 2003; Connell, 2008) och 
kan således tänkas påverka alla individer. Att studera resiliens utifrån ett genusperspektiv kan 
även antas vara vikt då genusprocesserna kan tänkas skilja sig åt mellan olika kulturer och 
grupper i samhället och i världen. Genom att se till de kulturella skillnader i 
socialiseringsprocessen gällande genus kan en ökad förståelse för kön- och genusskillnader i 
barnens hantering och bearbetning av det bevittnade våldet ges. 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur begreppet resiliens och utvecklandet av 
detsamma kan relateras till de skyddsfaktorer som identifieras i forskning kring barn som 
bevittnat våld mellan föräldrar eller styvförälder i hemmet.   
 
Utveckling av resiliens hos barn som bevittnat våld förutsätter att barnet har ett flertal 
skyddsfaktorer. Ett system av flertalet skyddsfaktorer som väger tyngre än riskfaktorerna 
ökar möjligheterna till utveckling av resiliens. Skyddsfaktorerna skall hjälpa barnet att 
bibehålla, upprätta eller förbättra den psykologiska funktionen efter ett trauma, för att på så 
sätt skapa resiliens (Borge, 2012). Vikten av flertalet aktiva skyddsfaktorer för utvecklandet 
av resiliens, bearbetning och hantering av det bevittnade våldet överensstämmer med och 
uppmärksammas av Howell, Graham-Bermann, Czyz och Lilly (2010), Howell, Thurston, 
Hasselle, Decker och Jamison (2018) och Graham-Bermann, Gruber, Howell och Girz 
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(2009). Skyddsfaktorer som gör resiliens möjligt kan vara både i form av barnets individuella 
egenskaper och faktorer i barnets omgivning. Resultatet visar att det finns ett flertal 
skyddsfaktorer som gynnar en fördelaktig hantering och bearbetning av det bevittnade våldet 
(se exempelvis Howell, Thurston, Hasselle, Decker & Jamison, 2018; Howell, Graham-
Bermann, Czyz & Lilly, 2010; Bowen, 2015). Tidigare genomförd forskning har fokuserat på 
hur skyddsfaktorer kan hjälpa barnen hantera det bevittnade våldet (se Israel & Stover, 2009; 
Izaguirre & Cater, 2016; Bowen, 2015) och på indikationer som skulle kunna bidra till och 
utgöra resiliens (se  Howell et al. 2018; Howell et al. 2010; Graham-Bermann et al., 2009). 
Det har således varit problematiskt att besvara syftet om skyddsfaktorers relation till 
begreppet resiliens, då tidigare genomförda studier mynnat ut i vidare hypoteser och 
antaganden om olika skyddsfaktorers relation till resiliens.  
 
Det framkommer dock att av de sju inkluderade studierna är sex genomförda under ett 
tillfälle (se Howell, Graham-Bermann, Czyz & Lilly, 2010; Izaguirre & Cater, 2016; 
Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009; Israel & Stover. 2009; O’Brien, Cohen, 
Pooley & Taylor, 2013; Howell, Thurston, Hasselle, Decker & Jamison, 2018). Att undersöka 
resiliens hos barn som bevittnat våld vid enbart ett tillfälle kan anses vara problematiskt, då 
det föreligger risk att studierna uppmärksammar barnens tillfälliga bemästringar och inte en 
kontinuerlig och etablerad resiliens. Problematiken grundar sig i att både Borge (2012) och 
Werner och Smith (1992/2003) poängterar att  resiliens kan ses som en pågående process, 
vilken består över tid. Resiliens är således inte synonymt med tillfälliga hanteringar eller 
bemästring av trauma. Utifrån detta kan det anses att forskning om resiliens hos barn som 
bevittnat våld bör ske över en längre tid för att förväxling med tillfälliga copingstrategier inte 
skall möjliggöras. 
 
De frågeställningar som låg till grund för föreliggande studie var vilka skyddsfaktorer som 
kan utgöra barnets resiliens, huruvida skyddsfaktorer skiljer sig åt mellan pojkar och flickor 
som bevittnat våld och därmed utformningen av resiliensen, samt hur eventuella 
könsskillnader kan förstås med hjälp av genusteoretiskt perspektiv på socialisering. Det har 
framkommit i litteraturgenomgången att barnets relation till föräldrarna och barnets övriga 
sociala relationer är viktiga skyddsfaktorer för bearbetning och hantering av det bevittnade 
våldet (se Israel & Stover, 2009; Bowen, 2015; Izaguirre & Cater, 2016), och att dessa 
faktorer kan tänkas utgöra en del av resiliens hos barn som bevittnat våld. Dock blir det 
tydligt att sättet skyddsfaktorerna samspelar på och hur de är utformade för individen är den 
avgörande faktorn för barnets resiliens när våld bevittnats. Det är således problematiskt att 
identifiera ett fåtal isolerade skyddsfaktorer för utformningen av resiliens. Problematiken 
grundas i att det är flera studier som visar på en komplex bild av barns resiliens då samspelet 
mellan individuella karaktärsdrag och skyddande faktorer i omgivningen anses gynnande för 
resiliensen (Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009; Howell, Thurston, Hasselle, 
Decker & Jamison, 2018; Howell, Graham-Bermann, Czyz & Lilly, 2010). I och med detta 
kan det anses problematiskt att enbart uppmärksamma enskilda skyddsfaktorers betydelse för 
resiliens då de samspelar, samt påverkar och påverkas av varandra. 
 
Det framkommer inte i tidigare genomförd forskning huruvida skyddsfaktorer skiljer sig 
mellan pojkar och flickor som bevittnat våld. Det framkommer heller inte om skillnader i 
skyddsfaktorer mellan pojkar och flickor påverkar utformningen av resiliens. Forskning om 
köns-och genusskillnader gällande skyddsfaktorer och resiliens kan anses vara bristfällig, då 
redovisning av skillnaderna nämns kortfattat och består av fåtalet enskilda iakttagelser och 
antaganden. Det nämns att flickor och pojkar talar om det bevittnade våldet på olika sätt 
(Izaguirre & Cater, 2016) och att flickor är mer resilienta än pojkar, samt att lägre grad av 
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temperament och känslomässighet uppvisades av de resilienta flickorna (Bowen, 2015), men 
utförliga studier med fokus på skyddsfaktorer och resiliens hos barn som bevittnat våld i 
relation till könstillhörighet och genus har inte genomförts. Genom analys av resultatet 
framkom det att bristen på forskning om skyddsfaktorer och resiliens utifrån ett 
genusperspektiv kan vara problematiskt, då alla individer antas vara objekt för 
genusprocesser och könsstrukturer. Genom genusprocesserna skapas, enligt Connell (2008) 
och Ambjörnsson (2003), olika förväntningar för hur flickor och pojkar skall agera och vilka 
egenskaper de olika könen skall besitta, vilket i sin tur kan föranleda en skillnad i 
skyddsfaktorer och utveckling av resiliens hos flickor och pojkar. Det faktum att forskning 
bristfälligt uppmärksammar genusskillnader i relation till resiliens vid bevittnat våld kan 
resultera i att genusstrukturer som påverkar individen inte belyses. Således kommer barnen 
även i framtiden förväntas agera vid och hantera det bevittnade våldet på olika sätt beroende 
på genus. Utifrån resultatet i föreliggande studie är det dock inte möjligt att svara på huruvida 
genus påverkar utformningen av resiliens, då forskning inte anammat ett genusperspektiv.  
 
Vidare har en observation gjorts vid genomgången av tidigare forskning; barnens 
psykosociala utveckling vid bevittnat våld bedöms ofta utifrån hur väl barnet anpassar sig. 
Barnens sociala och emotionella anpassning och adaption används i tidigare forskning 
synonymt med god psykisk och fysisk hälsa, utveckling och upprättad resiliens (se 
exempelvis Graham-Bermann, Gruber, Howell & Girz, 2009; Howell, Graham-Bermann, 
Czyz & Lilly, 2010; Howell, Thurston, Hasselle, Decker & Jamison, 2018). Att forskning 
kontinuerligt likställer anpassning och adaption med resiliens och god psykosocial utveckling 
kan problematiseras då anpassning inte nödvändigtvis behöver betyda att barnet har hanterat 
och bearbetat det bevittnade våldet på ett gynnsamt sätt. Anpassningen och adaptionen kan 
istället tyda på att barnet har kunskap om och rättar sig efter förväntade beteenden och 
uppvisar ett önskvärt agerande, trots psykisk och fysisk problematik som följd av det 
bevittnade våldet. Barn som uppvisar anpassningförmåga och således bedöms vara resilienta 
kan antas stå inför en ökad risk att negligeras jämfört med barn som uppvisar negativa 
symptom med grund i det bevittnade våldet. Neglegeringen av barn som uppvisar anpassning 
och adaption kan ske då eventuell problematik inte synliggörs och uppmärksammas. 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie är en integrativ litteraturstudie där tematisk analys har använts för analys 
och bearbetning av resultat. En integrativ litteraturstudie kan anses fördelaktig för att uppnå 
föreliggande studies syfte och besvara frågeställningarna, då metoden tillåter inklusion av 
både experimentella och icke-experimentella studier. Inklusion av både experimentella och 
icke-experimentella tidigare genomförda studier kan leda till en mer omfattande förståelse för 
forskningsområdet. Dock kan resultatet antas påverkats av de sökord, databaser och 
vetenskapliga tidskrifter som användes i den systematiska litteratursökningen. De valda 
sökorden syftade till att belysa tidigare genomförd forskning avseende skyddsfaktorer och 
resiliens hos barn som bevittnat våld. Att inte inkludera exempelvis skyddsfaktorer i 
sökorden kan antas resultera i en begränsning av sökträffar och studier. Det skulle därför 
kunna ses som en svaghet att sökord som inkluderar skyddsfaktorer inte använts, då flertalet 
för studien relevanta artiklar lyfter skyddsfaktorers betydelse för resiliens hos barn som 
bevittnat våld. Resultatet kan även påverkats av valet av vetenskapliga tidskrifter, då 
sökningar i ett större antal tidskrifter kan leda till ett ökat antal sökträffar och andra 
perspektiv på forskningsområdet. Resultatet kan även tänkas påverkas av valet av teorier. Att 
använda resiliens och genus som teorier för analys av resultatet gör att resultatet kommer att 
förstås utifrån just dessa perspektiv. Val av andra teorier kan antas belysa andra aspekter 
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gällande barn som bevittnat våld och resiliens, men för att uppnå syftet och svara på 
frågeställningarna ansågs de valda teorierna fördelaktiga.  
 
Studiens resultat kan även antas påverkats av de valda inklusions-och exklusionskriterierna. 
Ett exklusionskriterium som påverkat resultatet är valet att exkludera studier som genomförts 
innan 2008. Tidsbegränsningen kan resulterat i att antalet sökträffar och möjlighet av 
inkludering av tidigare genomförd forskning reducerats, dock motiveras begränsningen med 
ambitionen att enbart inkludera ny och aktuell forskning om barn som bevittnat våld. De 
vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien har valts ut med grund i föreliggande studies 
syfte och utifrån rådande inklusions- och exklusionskriterier och har gett en överblick över 
forskningsområdet barn som bevittnat våld och resiliens. Den främsta styrkan med 
föreliggande studie är påvisandet av att det föreligger en brist på forskning som undersöker 
barn som bevittnat våld i kombination med resiliens och genus, samt att majoriteten av 
tidigare genomförda studier som avsett undersöka utvecklad resiliens hos barn som bevittnat 
våld inte studerat fenomenet under en längre tidsperiod.   

Förslag till vidare forskning 

Efter genomgång och analys av resultat har det uppmärksammats att barns psykosociala 
utveckling vid bevittnat våld ofta bedöms utifrån hur väl barnet anpassar sig. Barnens sociala 
och emotionella anpassning och adaption används i tidigare forskning synonymt med god 
psykisk och fysisk hälsa, utveckling och utvecklad resiliens. Det kan, utifrån detta, vara av 
vikt att i framtiden studera huruvida anpassning och adaption hos dessa barn faktiskt är ett 
resultat av resiliens eller ett resultat av ett efterlevt förväntat beteende, trots psykisk och 
fysisk problematik. Vidare skulle det vara fördelaktigt att genomföra longitudinella studier 
om resiliens hos barn som bevittnat våld, med syftet att inte förväxla resiliens med tillfällig 
bemästring och copingstrategier, då bestående resiliens utvecklas över tid. 
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S., Czyz, E. & Lilly, 
M. (2010). Assesing 
Resiliance in 
Preschool Children 
Exposed to Intimate 
Parent Violence. 
Violence and Victims, 
25(2), 150-164. doi: 
10.1891/0886-
6708.25.2.150 

Målgrupp 56 
mammor och deras 4- 
och 6åriga barn (56 
barn 30 pojkar och 26 
flickor) som utsatts 
för våld i hemmet de 
senaste 2 åren 
 

En komparativ studie. 
Mammorna 
intervjuades, svaren 
sammanställdes med 
hjälp av olika skalor. 

Studien syftade till att 
undersöka 
motståndskraften hos 
barn som har varit 
exponerade för våld i 
nära relationer. 

Bättre 
föräldraförmågor, 
lägre utsatthet av våld 
och färre psykiska 
problem hos 
mödrarna, Indikerade 
på bättre 
känslomässig 
reglering hos barnen 
och bättre prosociala 
skicklighetspoäng 
(bland annat 
förmågan till att 
anpassa sig till sociala 
normer) 
Dessa sågs kunna 
stärka 
motståndskraften. Det 
är dock svårt att uttala 
sig om 
moståndskraften 
gäller på långsikt. 

O’Brien, L K., 
Cohen, L., Pooley, P 
A. & Taylor, F M. 
(2013). Lifting the 
Domestic Violence 
Cloak of Silence: 
Resilient Australian 
Women’s Reflected 
Memories of their 
Childhood 
Experiences of 
Witnessing Domestic 
Violence. Journal of 
Family Violence, 
28(1), 95-108. doi: 
10.1007/s10896-012-
9484-7. 

Deltagare 6 vita 
kvinnor i åldrarna 18-
39 år, vilka har växt 
upp med våld i 
hemmet. 
 

Liten fallstudie, 
kvalitativ studie.  

Syftar till att få fram 
sex kvinnors 
erfarenheter kring 
bevittnat våld i 
hemmiljön 
 

Studien visar att bra 
copingstrategier kan 
motverka långsiktiga 
negativa effekter på 
hälsan. En av de mest 
effektiva 
copingstrategiena 
anses vara att ha stöd 
utanför kärnfamiljen 
då det stärker 
motståndskraften. 
Denna copingstrategi 
visade sig göra det 
möjligt för kvinnorna 
att gå vidare i livet 
och leva ett gynnsamt 
vuxenliv. 



 

Bowen, E. (2015). 
The impact of 
intimate partner 
violence on preschool 
children’s problems: 
An analysis of risk 
and protective factors. 
Child Abuse and 
Neglect, 50(0), s. 
141-150. doi: 
10.1016/j.chiabu.201
5.09.005 
 

Barnen vilka 
inkluderades i studien 
var fyra år, det var 
7,712 barn varav 
51,5% var pojkar. 
Data inhämtas från en 
longitudinell studie 
som rekryterade 
gravida kvinnor som 
var utsatta för våld i 
nära relationer och 
följer dem dem över 
en längre tid efter att 
de fött sina barn.  
 

Longitudinell studie: 
Avon longitudinal 
study of Parents and 
Children (ALSPAC) 
. Olika mätinstrument 
användes för att mäta 
våld, mental ohälsa 
hos mödrar, 
skyddsfaktorer, 
anknytning, 
temperament hos 
barnen, riskfaktorer, 
föräldrars 
involvering, stressiga 
livshändelser, 
utbildning och 
etnicitet.    

försöker undersöka 
om variationen av  
våld i hemmet 
påverkar hur barn 
interagerar med 
jämnåriga med fokus 
på individuella 
förutsättningar och 
faktorer i miljön. 
Utifrån detta menar 
Bowen (2015) att 
undersöka hur 
motståndskraft vid 
exponering av 
bevittnat våld 
påverkar kontakten 
med jämnåriga. 

Flickorna tillhörande 
gruppen resilient var 
mindre känslosamma 
och hade mammor 
med lägre nivåer av 
depression. Pojkar 
som ansågs vara 
motståndskraftiga var 
även de mindre 
känslosamma och 
hade mammor som 
uppgav färre 
stressfulla 
livshändelser. 
Temperamentet hade 
större betydelse för 
flickors 
motståndskraft än hos 
pojkarna. Ett lägre 
temperament ansågs 
vara gynnsamt för 
motståndskraften 
samt om flickorna var 
mindre negativa. En 
god kontakt med 
mammans partner 
ansågs gynnande. 

Graham-Bermann, S., 
Gruber, G., Howell 
H, K. & Girz, L. 
(2009). Factors 
discriminating among 
profiles of resilience 
and psychopathology 
in children exposed to 
intimate partner 
violence (IPV). Child 
Abuse and Neglect, 
33(9), 648-660. doi: 
10.1016/j.chiabu.200
9.01.002 

Deltagare i studien 
var mammor och barn 
(ålder 6-12) vilka 
hade varit utsatta för 
våld i nära relationer 
det senaste året. 
 

Data samlades in via 
strukturerade 
intervjuer där de fick 
svara på frågor om 
graden av våld, 
familjefunktion, 
mental hälsa hos 
mamman och 
anpassning hos 
barnen 
 

syftar till att 
undersöka social och 
emotionell 
anpassning hos barn, 
vilka har exponerats 
för våld i nära 
relationer 

Det visade sig att det 
fanns ett samband 
mellan graden av våld 
och anpassning då 
högre grad av 
bevittnat våld 
resulterade i svårare 
anpassning 

Israel, E. & Stover, C. 
(2009). Intimate 
Partner Violence: The 
Role of the 
Relationship Between 
Perpetrators and 
Children Who 
Witness Violence. 
Journal of 
Interpersonal 
Violence, 24(10), 
1755-1764. doi: 
10.1177/0886260509
334044. 

80 mammor med barn 
mellan 8 och 12 år. 
Mammorna hade varit 
involverade i någon 
form av kriminell 
handling riktade mot 
dem av deras partner. 
Barnen hade bevittnat 
minst en händelse. 

Kvantitativ studie.  Syftar till att 
undersöka om våld 
utfört av den 
biologiska fadern gav 
värre PTSD-symptom 
och 
beteendeproblematik 
än våld utfört av icke-
biologisk fader 

Barn som bevittnat 
våld som utövas av en 
biologisk fader 
inducerar inte mer 
skada än hos barn 
som bevittnat våld 
som utövas av en 
styvfader. Barn som 
bevittnat våld från 
både styvfader och 
biologisk fader 
uppvisar mer 
omfattande symtom 
på trauma och löper 
stor risk för negativ 
psykosocial 
utveckling, än barn 
som bevittnat våld 
utövat av bara 
styvfadern eller 
biologiska fadern 



 

Izagueirre, A. & 
Cater, Å. (2016). 
Child Witnesses to 
Intimate Partner 
Violence: Their 
Descriptions of 
Talking to People 
About Violence. 
Journal of 
Interpersonal 
Violence, 
Advance,online 
publication. doi: 
10.1177/0886260516
639256. 

31 barn mellan 9 och 
13 år 

Kvalitativ studie. 
Narrativ 

Syftet är att via 
barnens egna 
berättelser försöka 
förstå hur barnen ser 
på våld i hemmet och 
hur det är att prata om 
våldet. 

Barnen pratar med 
utomstående, men 
inte med föräldrarna 
då det stressar dem. 

Howell, H. K., 
Thurston, B. I., 
Haselle, J. A., 
Decker, K. & 
Jamison, E. L. (2018). 
Systemic Factors 
Associated With 
Prosocial Skills and 
Maladaptive 
Functioning in Youth 
Exposed to Intimate 
Partner Violence. 
Journal of 
Interpersonal 
Violence. Advance 
online publication. 
doi:10.1177/0886260
518766420 

118 mammor som 
rapporterade om 
deras barn vilka var 
mellan 6 till 14 år.  

Kvantitativ studie. 
Data samlades in via 
survey.  

Via Bronfenbrenners 
socialekologiska 
modell avgöra vilka 
skyddsfaktorer och 
riskfaktorer som finns 
på micro- makro- och 
mesonivå.   

Barnen som inte 
uppvisar symptom 
efter att de bevittnat 
våld tyder på 
utvecklad 
motståndskraft. 
Motståndskraft 
skapas genom en god 
utveckling avseende 
emotioner, sociala 
färdigheter, beteende 
och utbildning och 
leder till att barnet, på 
ett gynnande sätt, kan 
hantera det bevittnade 
våldet. Barnets 
sociala färdigheter 
och adaption 
påverkas starkt av 
föräldrarnas 
omsorgsförmåga, 
medan typ av våld 
påverkar adaption och 
barnets känsla av 
sammanhang 
påverkar barnets 
sociala färdigheter 

  



 

Bilaga 2- Tablå över sökord i Social Services Abstract och PsychINFO 
 
 
Sökord: Social Service Abstract PsycINFO 

Witnessed intimate partner 
violence AND resilience 

1 2 

Experienced family violence AND 
resilience 

74 29 

Resilience AND exposure to family 
violence 

54 116 

Exposure to spouse violence AND 
resilience 

2 10 

Resilience AND witnessed 
domestic violence 

195 7 

Resilience AND gender 1,956 1,196 

 
 
 
 
 


