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 ABSTRACT  
 

Through a systematic integrative research review this study aims to summarize the current 
state of knowledge about parental conflicts emotional and social consequences for children. 
More precisely, the study aims to examine what current research indicates concerning (a) how 
parental conflicts affect children's emotional and social development, (b) the controlling 
factors which can be interpreted regarding parental conflicts emotional and social 
consequences for the child, and (c) the differences and similarities regarding emotional and 
social consequences which can be interpreted in the articles of this study. Nineteen peer-
reviewed articles have been summarized, thematized and analyzed. The results of the studies 
shows that parental conflicts emotional consequences occur in the form of lower emotional 
regulation, lower self-esteem, self accusation, anxiety, fear, stress and aggression. Parental 
conflicts social consequences could be interpreted in terms of impact on children's 
friendships, social skills, partner relationships and school performance. A number of 
controlling factors have been interpreted with the most common existing of: parental conflict 
strategy and behavior, the child's experience of the conflict as threatening and the degree of 
attachment to safety. The in-depth analysis presents an interpretation based on shame theory 
as a underlying mechanism for the child's emotional and social consequences of parental 
conflicts. On the basis that the parents' own behavior to a high degree can be linked to the 
child's behavior and conflict strategies in future relations it is of great importance in social 
work to obtain a good knowledge of the symptoms and consequences that parental conflicts 
entail to the child. 
 
 
Keywords; Parents, parental conflicts, children, adolescence, emotional consequences, social 
consequences, shame.  
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 SAMMANFATTNING  
 
Studien ämnar att genom en systematisk integrativ forskningsöversikt sammanfatta det 
befintliga kunskapsläget kring föräldrakonflikters emotionella och sociala konsekvenser för 
barn. Mer precist syftar studien till att undersöka vad forskning visar gällande (a) hur 
föräldrakonflikter påverkar barns emotionella och sociala utveckling, (b) vilka styrande 
faktorer som kan uttydas gällande föräldrakonflikters emotionella och sociala konsekvenser 
för barnet och (c) vilka skillnader och likheter gällande emotionella och sociala konsekvenser 
som kan uttydas i studiernas artiklar. 19 vetenskapligt granskade artiklar har sammanfattats, 
tematiserats och analyserats. Av studiernas resultat framgår att föräldrakonflikters emotionella 
konsekvenser för barn uppstår i form av lägre känslomässig reglering, lägre självkänsla, 
självanklagelse oro, rädsla, stress och aggressioner. Föräldrakonflikters sociala konsekvenser 
kunde uttydas i form av påverkan på barns vänskapsrelationer, sociala kompetens, 
partnerrelationer och skolprestationer. En rad styrande faktorer har kunnat uttydas och de 
vanligast förekommande var: föräldrarnas konfliktstrategi och beteende, barnets upplevelse av 
konflikten som hotfull samt graden av trygg anknytning. Den fördjupade analysen presenterar 
en tolkning utifrån skamteori som underliggande mekanism till barnets emotionella och 
sociala konsekvenser av föräldrakonflikter. Utifrån att föräldrarnas eget beteende i hög grad 
kan kopplas till barnets beteende och konfliktstrategier i framtida relationer är det av hög 
relevans för sociala myndigheter att erhålla god kunskap om de symtom och konsekvenser 
föräldrakonflikter medför för barnet.  
 
Nyckelord; Föräldrar, föräldrakonflikter, barn, tonåringar, ungdomar, emotionella 
konsekvenser, sociala konsekvenser, skam.  
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Osämja, konflikter och dålig kommunikation mellan föräldrar är en stark riskfaktor för en 
ogynnsam social och känslomässig utveckling hos barn, även om konflikterna inte inkluderar 
våld (Socialstyrelsen, 2012). Ett barn far illa av att befinna sig i en familj där konflikter i form 
av fysiskt våld och verbala konflikter finns mellan föräldrarna. Även små barn uppfattar 
aggressivitet och ett negativt laddat känslomässigt klimat mellan föräldrarna. Eftersom barn 
föds med ett välutvecklat affektivt system har även små barn god förmåga att uppfatta 
stämningar och känslor i sin omgivning. Fortlöpande konflikter mellan föräldrar kan kopplas 
till en förhöjd risk för en rad destruktiva konsekvenser för barn, så som försämrad social och 
kognitiv utveckling, brottslighet och aggressivt beteende i relationer (Davies & Cummings, 
1994). De skadliga effekterna av föräldrakonflikter i form av internaliserade och 
externaliserade problem hos barn och ungdomar är väldokumenterat inom forskningsfältet 
(Buehler, 1997) och den aktuella forskningen har därför kunnat riktas mer specifikt åt olika 
åldersgrupper, vissa sociala och psykiska konsekvenser samt olika typer av föräldrakonflikter. 
Familjesystemet tillhör en av de viktigaste kontexterna som barn formas i och är avgörande i 
barnets framtida förmåga att hantera känslomässiga utmaningar och sociala relationer 
(Socialstyrelsen, 2012), vilket ger konsekvenser på både individ, - grupp, - och samhällsnivå. 
 
Föräldrakonflikter i allmänhet beskrivs vara en av de mest destruktiva upplevelserna för barns 
mentala hälsa, vilket i synnerhet gäller de konflikter som föregått en skilsmässa och som 
fortsätter i någon form av vårdnadstvist (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). 
Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 2 § föreskriver att vid åtgärder som rör barn ska barnets 
bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård – eller 
behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Barn är i en 
beroendeställning gentemot sina föräldrar och mot samhället, varför en situation då barnet 
hamnar i en miljö som präglas av konflikter mellan föräldrarna är destruktiv och riskerar att 
placera barnets behov av en trygg miljö i skymundan. En familjesituation där det finns 
föräldrakonflikter är ofta uppslitande och präglade av maktkamp mellan föräldrarna. Risken 
är att känslorna som skapas i en föräldrakonflikt förvränger föräldrarnas bild av effekterna för 
barnet. Detta skapar en utmanande situation för Socialtjänsten att bistå med hjälp, då 
föräldrarnas egen insikt i problemet är avgörande för en insats verkan. Vidare kunskap för 
Socialtjänsten om föräldrakonflikternas allvarliga konsekvenser är därför viktigt för att kunna 
arbeta motiverande och vägledande med familjer som befinner sig i konflikter. 
 
Barnkonventionens artikel 12 slår fast varje barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad 
(Hammarberg, 2006). En situation där barnet befinner sig i en konflikt mellan föräldrarna, 
som i de mest destruktiva fall handlar om en vårdnadstvist, skapar en påtaglig press för 
barnet. Barn i en separationskonflikt befinner sig alltid i en lojalitetskonflikt mellan 
föräldrarna (Socialstyrelsen, 2012) och att då lägga tyngd vid barnets åsikt riskerar att 
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förstärka de destruktiva konsekvenserna som kommer av ett barns involvering i en 
föräldrakonflikt. De utmaningar som skapas av detta ställer krav på Socialtjänsten att 
nyansera den situation som uppstår i föräldrakonflikter och styrka barnets position med 
kunskap om konflikternas konsekvenser. 
 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 
Forskningsfältet kring de skadliga effekterna av föräldrakonflikter i form av internaliserade 
och externaliserade problem hos barn och ungdomar är väldokumenterat (Buehler, 1997), 
men flera forskare framhåller den begränsade kunskapen kring mer specifika konsekvenser 
gällande exempelvis emotionella konsekvenser och sociala relationer kopplat till ålder, typen 
av konfliktstrategi hos föräldrarna samt kognitiv förmåga hos barnet (se exempelvis Miga, 
Gdula & Allen, 2011; Schwartz, Stutz & Ledermann, 2012; Cummings, George, McCoy & 
Davies, 2012). Ju större riskerna är i barnets miljö och ju svårare barnets upplevelse av 
hotfullhet är, desto större är risken för destruktiva känslomässiga reaktioner, dysfunktionellt 
beteende och svårigheter i sociala interaktioner (Davies & Forman, 2002). Hur barn beter sig 
i, och vilka förväntningar de har på sociala relationer, utanför familjen har viktiga kopplingar 
till hur man observerat föräldrarnas hanterande av konfliktsituationer (Kinsfogel & Grych, 
2004). Utifrån föräldrakonflikters omfattande konsekvenser för barnet, vad gäller 
externaliserade och internaliserade problem, riktar sig framtida kunskapsbehov kring vilka 
styrande faktorer som framhålls i aktuell forskning gällande emotionella och sociala 
konsekvenser för barnet. Specifikt finns ett vidare behov av att undersöka vilka skillnader och 
likheter som kan uttydas i det aktuella forskningsfältet gällande föräldrakonflikters 
emotionella och sociala konsekvenser för barn.  
 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Studien ämnar att genom en systematisk integrativ forskningsöversikt sammanfatta det 
befintliga kunskapsläget kring föräldrakonflikters emotionella och sociala konsekvenser för 
barn. Mer precist syftar studien till att undersöka vad forskning visar gällande: 
 

1. Hur påverkar föräldrakonflikter barns emotionella och sociala utveckling? 
2. Vilka styrande faktorer kan uttydas gällande föräldrakonflikters emotionella och 

sociala konsekvenser för barnet? 
3. Vilka skillnader och likheter gällande emotionella och sociala konsekvenser kan 

uttydas i studiens artiklar? 
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I följande avsnitt presenteras val av metod, tillvägagångssätt för litteratursökning, grunder 
för urval, vilken analysmetod som använts samt hur det insamlade datamaterialet bearbetats. 
Vidare redovisas studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet och slutligen behandlas etiska 
aspekter och ställningstaganden.  
 

2.1 VAL AV METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Följande studie är en integrativ forskningsöversikt. Genom en integrativ forskningsöversikt 
kan både empiriskt och teoretiskt förankrat material samt experimentell och icke-
experimentell forskning inkluderas. Metoden ger en bred ansats och grund för att skapa 
förståelse kring ett specifikt problemområde (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Denna 
metod valdes för att skapa en vid överblick av befintlig forskning relaterat till studiens syfte 
och frågeställningar. Centralt i studiens syfte är att komma åt den breda ansatsen i 
undersökningen av barns påverkan av föräldrakonflikter, där målet är att genomföra tematiska 
jämförelser. Alternativa tillvägagångssätt anses därför inte aktuella, då en integrativ 
forskningsöversikt är den mest lämpliga metoden för att genomföra denna typ av studie.   
 
Fribergs (2006) modell i olika steg i genomförande av en forskningsöversikt har använts 
genom arbetet med studien. Ett första steg var att identifiera och avgränsa det fenomen eller 
område som skulle studeras genom att formulera syfte, frågeställningar och urvalsram utifrån 
studiens problemformulering. Vidare genomfördes och dokumenterades litteratursökningar 
utifrån fastställda kriterier som redovisas i nästkommande två avsnitt, 2.2. Urval samt 2.3 
Litteraturanskaffning. I nästa steg anlades ett helikopterperspektiv där syftet var att få ett 
helhetsgrepp på området. Detta följdes av en avgränsning till ett urval av studier där kvalitén 
på funna studier undersöktes för att avgöra om de skulle inkluderas eller inte. Vidare följde en 
analys av studierna där övergripande områden identifierades genom kodning, kategorisering 
och sammanfattning för att urskilja mönster och skapande av synteser. Slutligen presenterades 
synteserna under rubrikerna 4. Resultat & Analys samt 5. Slutsats & Diskussion.  
 

2.2 URVAL 
 

För att avgränsa sökområdet utifrån syfte och frågeställningar och kunna identifiera relevanta 
artiklar fastställdes ett antal kriterier för vilka studier som skulle inkluderas och exkluderas 
(Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Inklusionkriterier: 1) Artiklar ska inkludera konflikter 
relaterade till främst föräldrarna men även inom familjen, 2) Artiklarna ska vara skrivna på 
engelska och vara tillgängliga i fulltext, 3) Fokus ska vara föräldrakonflikter, inte våld mellan 
föräldrar, 4) Forskning med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas, 5) Inga 
avgränsningar gällande studiens ursprungsland, 6) Artiklarna ska vara publicerade mellan 
datumen 2009-12-30 och 2015-10-31. Exklusionskriterier: 1) Artiklar med fokus på våld 
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mellan föräldrar, 2) Artiklar med fokus på konflikter enbart mellan förälder och barn/ungdom, 
3) Artiklar med specifikt fokus på föräldrars skilsmässa.  
 

2.3 LITTERATURANSKAFFNING 
 

Vid litteratursökningen användes Örebro Universitetsbiblioteks databas Summon. Sökningen 
genomfördes 2015-11-09 och genererade 285 träffar. För att effektivisera litteratursökningen 
användes Summons samtliga avgränsningsmetoder; sökorden var Parental conflict, 
Adolescents och Children, avgränsning gjordes till engelskspråkiga tidskriftsartiklar 
tillgängliga i fulltext som var vetenskapligt granskade, sökningen begränsades till disciplinen 
social welfare and social work, publiceringsdatum avgränsades till 2009-12-30 och 2015-10-
31 och ämnesområde begränsades till conflict.  
 
Vidare skulle relevanta artiklar från ovanstående sökning väljas ut. Först genomfördes en 
titelgranskning utifrån (a) relevans för syfte, (b) fastställda inklusions – och exklusions-
kriterier, varpå 255 artiklar sorterades bort. De artiklar som ansågs relevanta baserat på titel 
granskades vidare genom läsning av abstract varpå ytterligare 4 artiklar sorterades bort med 
hänsyn till att de ej berörde relevanta områden för studien. Av de granskade abstracten 
hämtades 26 titlar i fulltext för vidare granskning. Av dessa artiklar exkluderades ytterligare 3 
utifrån uppsatta kriterier. Bland de uteslutna artiklarna återfanns teman som berörde konflikter 
med fokus på våld mellan föräldrar. Sammanfattningsvis inkluderades 19 artiklar. Se Figur 1. 
I Bilaga 1 presenteras de inkluderade studierna mer utförligt.  
 

Figur 1. Exkluderings – och inkluderingsprocess 
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Efter titelgranskning exkluderades  

255 artiklar !!

Efter abstractgranskning exkluderades  
4 artiklar 
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3 artiklar 

Inkluderingsprocess 

Efter titelgranskning återstod  
30 artiklar 

Efter abstractgranskning återstod  
26 artiklar 

Efter fulltextgranskning återstod  
19 artiklar 
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2.4 DATABEARBETNING & ANALYS 
 
Analysen av den empiri som studien bygger på använder sig av en tematisk analysmetod 
vilket enligt Booth et al. (2012) är en jämförande analysmetod som sammanställer och 
integrerar de resultat som framkommit i de studierna som empirin utgör. Utifrån denna 
analysmetod kan sedan skillnader och likheter uttydas utifrån vilka perspektiv studierna lyfter 
fram. Den föreliggande studiens analys bygger på de tre steg som, enligt Booth et al. (2012), 
baseras på: identifiering av teman, kategorisera studierna under passande tema samt en 
utveckling av utvalda teman. I det första steget lästes samtliga studier översiktligt för att få en 
helhetsbild av empirin. I detta initiala steg identifierades även olika teman som kunde uttydas 
utifrån den aktuella studiens syfte och frågeställningar. Med teman avsågs centrala faktorer 
och effekter kring barns påverkan utifrån föräldrakonflikter. Baserat på detta skapades en 
tabell med målet att översiktligt kunna sammanställa innehållet från studierna och på så sätt 
uttyda vilka, och hur många, studier som berörde respektive tema (se Bilaga 2). Vidare lästes 
studierna igenom på nytt där arbetsprocessen innebar att:  
 

a) Kategorisera och infoga relevanta delar från varje enskild studie under lämpligt tema.  
b) Inkludera ytterligare teman som i den tidigare delen av processen inte 

uppmärksammats. 
 
Efter genomläsning av samtliga studier återfanns totalt 12 teman i tabellen (exempelvis: 
Självanklagelse, Känslomässig reglering, Social kompetens, Aggressioner, Skolprestationer). 
Det innehåll som kunde identifieras utifrån samtliga teman bearbetades och vissa teman 
kunde då även exkluderas då de inte återgav tillräckligt med relevant information utifrån den 
aktuella studiens syfte. Resterande teman bearbetades igen varpå två huvudteman kunde 
uttydas: emotionella konsekvenser och sociala konsekvenser. Studierna sammanställdes igen 
med syfte att sortera innehållet under respektive huvudtema och analyserades sedan utifrån 
studiernas olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Efter att den första analysen var 
genomförd lästes samtliga studier igen för att i perspektiv av studiens helhet kunna säkerställa 
att valda teman var relevanta samt att viktigt innehåll inte exkluderats. 
 

2.5 RELIABILITET & VALIDITET 
 
Studien har en kvalitativ ansats då syftet är att sammanställa och genom tolkning förklara de 
olika teman som utkristalliseras utifrån barns påverkan av föräldrakonflikter (Fejes & 
Thornberg, 2009). Inom kvalitativ forskning bedöms reliabilitet och validitet med fördel 
utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet, då en kvalitativ ansats kräver bedömningskriterier 
som inte gör anspråk på en absolut sanning om ontologin (Guba & Lincoln, 1994). 
Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. Kriterierna på äkthet väcker mer generella frågor om 
forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet och kan sammanfattas enligt följande: rättvis 
bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk 
autenticitet (Bryman, 2011).  
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Pålitligheten i föreliggande studie har stärkts genom att på ett tydligt sätt beskriva alla faser i 
forskningsprocessen. Tillvägagångssättet i studien har redogjorts i detalj och de tolkningar 
som gjorts har motiverats. I avsnittet 2. Metod har presenteras en redovisning av den 
systematiserade datainsamlingen; användandet av databaser, sökord och kriterier samt hur 
urvalet gått till. Denna arbetsgång är förutsättningen för att studien ska kunna replikeras, 
vilket har att göra med studiens grad av överförbarhet (vilket motsvarar extern reliabilitet). 
Bryman (2011) skriver att en studies trovärdighet är avhängigt om forskningen (a) utförts i 
enlighet med de regler som finns, samt (b) att studiepersoner fått verifiera att resultatet är en 
korrekt avspegling på deras syn på den sociala verkligheten. Eftersom att studien är en 
forskningsöversikt är det inte aktuellt att resultatet ska verifieras av studiepersonerna. För att 
öka studiens trovärdighet har däremot ett vetenskapligt förhållningssätt använts där regler och 
riktlinjer tillämpats genomgående.  
 
Resultaten från de inkluderade studierna kan delvis ifrågasättas utifrån risken för urvalsbias, 
då urvalet i de studerade artiklarna till stor del varit målinriktat. När urvalet inte sker 
slumpmässigt kan resultatet aldrig tolkas som representativt. Ett flertal studier har genomförts 
på skolklasser där samtliga barn har fått svara på enkäter på området. I förståelsen av studien 
är det slutligen viktigt att ta hänsyn till att sammanställningen och analysen grundats på en 
tolkning av material som redan innan har tolkats och genomgått urval utifrån författarnas 
syften och förförståelse.  
 

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Vetenskapliga studier ställer krav på etiska överväganden när det gäller de frågor som rör 
olika etiska principer (Bryman, 2011). Vid traditionell forskning som bygger på 
datainsamling från respondenter syftar etiken kring de informanter som medverkar i en studie 
och tillämpar då Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska grundkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I föreliggande studie består 
datainsamlingen av tidigare genomförd forskning och de forskningsetiska grundkraven är 
därmed mindre relevanta. Istället är Vetenskapsrådets (2011) allmänna vetenskapsteoretiska 
principer vägledande.  Författaren är utifrån dessa principer ansvarig för att tydligt framhålla 
syfte och frågeställningar samt beskriva och hantera studiens metod på ett korrekt sätt.  
Studiens etiska överväganden har även kretsat kring vad SOU (1999:4) beskriver som god sed 
i forskningen. Detta ställer krav på att inte förvränga andra forskares text, att inte göra ett allt 
för ensidigt urval, att övertolka texterna eller föra andras idéer vidare med anspråk på att det 
är ens egna. I den aktuella studien har ovanstående principer tagits hänsyn till vid formulering 
av syfte och frågeställning samt vid val av metod och vidare genom att tydligt beskriva de 
systematiska sökningar som genomförts och även kriterier för urval. Insamlat data har även 
hanterats med strävan att återge studiernas innehåll korrekt (Booth et al., 2012), vilket 
exempelvis ställt krav på korrekt översättning då samtliga artiklar är skrivna på engelska.   
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Följande avsnitt presenteras de teorier som är grund för analysen av resultatet under 4. 
Resultat & Analys. Teorierna som används för att djupare förklara de olika konsekvenser 
föräldrakonflikter får för barn är Anknytningsteori, Social Inlärningsteori samt Emotional 
Security Theory (Davies & Cummings, 1994). Teorierna är de vanligast förekommande i de 
undersökta studiernas teoretiska bakgrunder, varpå dessa har valts ut för att ligga till grund 
för analysen av föreliggande studie.  
 

3.1 ANKNYTNINGSTEORI 
 

Hur anknytningen utvecklas beror till största del på psykologiska och genetiska faktorer hos 
både föräldrar och barn, men påverkas också av olika yttre faktorer. Möjligheterna att 
utveckla en positiv anknytning är delvis beroende av familjens livsvillkor och förutsättningar i 
form av exempelvis ekonomisk situation, kulturell bakgrund, arbetsförhållanden och 
föräldrarnas relation. Under de första åren i livet genomgår människan en mer dramatisk 
utveckling än under någon annan period i livet. Grundläggande för barnets psykiska 
utveckling är att en anknytning kommer till stånd mellan barnet och åtminstone en vuxen. 
Människan är en social varelse som under sin livstid har många olika relationer, men ingen är 
lika viktig som den allra första. Oftast är det mamman som barnet har denna första livsviktiga 
relation till. Anknytningsteori handlar om den process som resulterar i att ett psykologiskt och 
känslomässigt band uppstår mellan barnet och dess närmaste vårdare. Teorin beskriver också 
hur anknytningen utvecklas till mentala representationer hos barnet av sig själv, viktiga 
närstående och samspelet dem emellan. Dessa representationer kallas inre arbetsmodeller. I 
och med att anknytningen blir representerad i form av mentala modeller, blir den också till en 
viktig beståndsdel i personlighetsutvecklingen och får betydelse för människan under hela 
hennes levnad (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007; Havnesköld & Risholm Mothander, 
2009). 
 
Små barn överväldigas lätt av starka känslor som föräldern måste hjälpa barnet att modifiera 
och mildra. För att barnets egenkontroll och självbehärskning ska utvecklas måste det finnas 
ett samspel mellan förälder och barn. Mot slutet av andra levnadsåret har barnet vanligen 
utvecklat en kontroll över sitt eget beteende och blir allt mindre beroende av föräldern för sin 
känsloreglering. Barnet behöver emellertid sin förälder under hela uppväxttiden för att nå 
fram till och kunna upprätthålla väl fungerande och balanserade känslouttryck. Att föräldrarna 
hjälper det lilla barnet att reglera sina känslor genom att dela och hantera känslorna med 
barnet är en viktig del för barnets utveckling av empatisk förmåga, att kunna dela en känsla 
med en annan människa. Barn som inte fått lära sig att hantera sina känslor kan få stora 
problem, framför allt beteendeproblem längre fram. Barnet ingår redan från början i en triad, 
dvs. föräldrar-barn. Även det mycket lilla barnet påverkas av hur triaden fungerar, inte bara 
när det gäller relationen föräldrar-barn utan också när det gäller föräldrarnas inbördes relation. 
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Små barn påverkas starkt av föräldrarnas relation och om den präglas av värme och trygghet 
eller av konflikter och våld. Faktorer som påverkar anknytning och samspel negativt, förutom 
konflikter och våld, är exempelvis utvecklingsstörning, missbruk eller psykisk sjukdom hos 
en eller båda föräldrarna. Det är problem som innebär att föräldern permanent eller periodvis 
är otillgänglig för barnet och att han/hon är oförutsägbar. Barnen kan inte lita på att deras 
föräldrar finns där när de behöver dem och löper risk att inte känna sig älskade (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2007). 
 

3.1.1 UNDVIKANDE ANKNYTNING 
 
Ett otryggt undvikande mönster domineras av att barnet använder sig av en minimerande 
strategi. Den inre arbetsmodellen präglas av erfarenheter av att anknytningspersonen inte är 
beredd att möta behovet av närhet. Den minimerande strategin utmärks av att barnet inte 
använder föräldern som en trygg bas och söker därför inte närhet från föräldern (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009). Barn som i ettårs-åldern beter sig på det här viset har i högre 
utsträckning än det tryggt anknutna barnet erfarenheter av ett samspel med föräldern där 
denne inte visat sig förtjust i barnets ”klängigt-behövande” känslomässiga behov. Eftersom 
små barn behöver närhet till sina föräldrar för att deras säkerhet ska garanteras lär sig barn 
med undvikande anknytning snart att möjligheten att uppnå en optimal närhet är beroende av 
att barnet inte ger alltför tydliga uttryck för behov av tröst och omsorg. En mentalitet som 
”man ska inte gnälla för småsaker” enligt den vuxnes definition av småsaker signalerar till 
barnet att det är bäst at hålla dessa behov för sig själv (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007).  
 
Ett barn med otryggt undvikande anknytning undviker kontakt med föräldern direkt när denna 
kommer in i ett rum efter en separation. Barnet hanterar ofta separationen utan gråt och kan 
slå ner blicken och på så sätt undvika ögonkontakt eller det kan vända ryggen mot föräldern 
och gå efter en leksak som det kanske sedan bär fram till föräldern. Skillnaden mellan trygg 
och undvikande anknytning ligger alltså inte i om barnet börjar gråta när föräldern lämnar 
rummet utan om barnet ”hälsar” föräldern vid återföreningen eller inte. Deras undvikande av 
blickkontakt med föräldern signalerar en defensiv psykologisk reaktion som innebär att de 
blivit ängsliga av separationen, men att de inte vågar riskera att visa denna ängslan för 
föräldern, efter som de då riskerar att bli avvisade och därmed ännu mer ängsliga (Broberg et 
al., 2006).  

3.1.2 AMBIVALENT ANKNYTNING 
 
En ambivalent anknytning utvecklas ofta i relationer där förälderns samspel är oförutsägbart 
lyhört. Detta anknytningsmönster domineras av en maximerande strategi och kan uttrycka sig 
i att barnet blir ängsligt och klängigt på föräldern. Här har anknytningspersonen varit 
tillgänglig för barnet men inte tillräcklig. Detta leder till att omsorgen inte varit förutsägbar 
och barnet kan då inte bygga upp en konsistent förväntan på hur föräldern ska svara på 
barnets behovssignaler (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Problemet för barn med 
ambivalent anknytning är att kontakten med föräldern inte är effektiv då den inte bidrar till att 
få anknytningssystemet att gå i vila. Detta gör barnet frustrerat vilket det visar med olika grad 



 

 9 

av irritation, fäktar med armarna, ålar sig skrikande ner ur förälderns knä etc. (Broberg et al., 
2006). Samspelet sker i hög grad på den vuxnes villkor. När det passar föräldern kan denne 
vara en mycket bra förälder, men till skillnad från föräldern till ett tryggt anknutet barn styrs 
föräldern mycket mindre av barnets signaler. Ambivalent anknutna barn skaffar sig därför 
mindre tilltro till sin egen förmåga och därmed riskerar de att bli väldigt passiva, barnets 
utforskande kompetens blir lidande. Andra skruvar upp anknytningsbehovet ”på full volym” 
genom att ängsligt, och ofta gnälligt, bevaka varje steg föräldern tar. Genom att klänga sig 
fast vid föräldern skaffar sig barnet den närhet det behöver för att blir garanterat beskyddat 
om verklig fara skulle hota (Broberg et al., 2006). 
 

3.2. SOCIAL INLÄRNINGSTEORI 
 
Social inlärningsteori är en sammanfattande term för psykologiska teorier av behavioristiskt 
ursprung. Inlärningsteori beskrivs som ett allmänpsykologiskt perspektiv och grundas på en 
uppsättning principer för hur inlärning går till, och bli därmed en teknologi för påverkan och 
förändring (Bandura, 1986). Inlärningsteori utgår från att människans beteende är en följd av 
miljöns inverkan. Genom att göra kopplingar mellan stimulus och respons kan man förklara 
varför en människa uppför sig som hon gör. Vidare förklarar den sociala inlärningsteorin hur 
individer lär sig komplicerade saker som värderingar och sociala färdigheter genom viktiga 
personer i sin omgivning (Hwang & Nilsson, 2003). Könsrollsbeteende är ett exempel på 
beteende som till stor del kan förklaras genom modellinlärning (barnet försöker lika föräldern 
med samma kön och får positiv förstärkning för detta). Med åren blir också andra barn i 
exempelvis kamratgruppen en allt viktigare källa till social inlärning (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009).  
 
Traditionellt har inlärningsteorin försökt förklara olika beteenden utifrån direkta erfarenheter, 
men numera har man också tagit med mer indirekta erfarenheter i beräkningen. Barnet lär sig 
genom att observera andra, även utan direkta förstärkningar, vilket är grunden för devisen 
”Barn gör inte som du säger utan som du gör”. Bandura (1977) visade att barn som fick se 
vuxna bete sig aggressivt hade en högre benägenhet att själva bete sig på samma sätt, och 
detta utan att ha fått någon förstärkning. Barn är inte passiva vid sådan typ av inlärning och 
kognitiva faktorer som uppmärksamhet, tolkning och minne spelar en viktig roll. Social 
inlärning sker till stor del via imitation, s.k. observations- eller modellinlärning. Bandura har 
bl.a. visat att barns sociala inlärning genom observation av modeller kan vara mycket effektiv, 
vare sig modellerna är personer i barnets omgivning eller förekommer som symboliska 
modeller i böcker, tidningar eller TV. Avgörande för inlärningens effektivitet i Banduras teori 
är att individen kan uppmärksamma vad modellen gör, kan komma ihåg modellens beteende 
och reproducera det samt är motiverad att göra det (Bandura, 1986). Modellinlärningen 
bygger på att individen använder sig av andra personer som den ser upp till och gärna vill 
efterlikna. Är t.ex. en lärare lugn och talar med avspänd röst i klassen, tenderar detta att 
avspegla sig i klassen. Om läraren å andra sidan lätt förlorar humöret och inte heller kan 
organisera aktiviteterna i klassrummet, smittar även detta av sig på klassen (Hwang & 
Nilsson, 2003). 
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3.3 EMOTIONAL SECURITY THEORY (Davies & Cummings) 
 

Emotional security theory av Davies och Cummings (1994) är ett teoretiskt perspektiv som 
utvidgar principerna från anknytningsteorin och förklarar processer och kopplingar mellan 
föräldrakonflikter och barnets mående. Teorin beskriver hur bristen på en trygg anknytning 
mellan förälder och barn kan leda till otrygghet hos barnet om föräldrarna har en konfliktfylld 
relation. Davies och Cummings (1998) skriver att det snarare är känslorna än det kognitiva 
hos barnet som leder till sättet som barnet hanterar föräldrakonflikterna. Teorin bygger på 
empiri som visat att barn upplever föräldrakonflikter som stressande om de kände att 
konflikterna var ett hot mot föräldrarnas fortsatta relation eller om det innebar en risk att 
barnet inte skulle fortsätta ha samma relation med den ene föräldern. Den känslomässiga 
otrygghet som uppstår ur rädslan för konsekvenserna av föräldrakonflikter utgör kopplingen 
mellan föräldrakonflikter och dysfunktionellt beteende hos barnet (Cummings & Davies, 
1998). Ett viktigt mål i barndomen är bevarandet av en känslomässig trygghet i familjen. Barn 
som upplevt långvariga föräldrakonflikter har i högre grad mer känslor av oro, flyktbeteende 
och känslor av nära relationer som hotfulla. Ju högre de miljömässiga riskerna är och ju 
starkare känslan av hotfullhet är desto större är risken för dysfunktionellt beteende och 
bristfälliga sociala interaktioner hos barnet (Davies & Cummings, 1998). Barns 
känslomässiga trygghet i familjerelationer, inklusive föräldrakonflikter, är relaterat till barns 
känsla av skydd, trygghet och stöd. Känslomässig otrygghet synliggörs  genom flera 
responser hos barnet, t.ex. förhöjda känslomässiga och beteendemässiga reaktioner 
(Cummings & Davies, 1996). Emotional security theory förklarar utifrån detta hur 
upplevelser av föräldrakonflikter riskerar att få långtgående konsekvenser för barnet 
(Cummings & Davies, 2010).   
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I följande avsnitt presenteras inledningsvis studiernas bakgrundskaraktäristiska och följs 
sedan av en tematisering av resultatet under rubrikerna; emotionella konsekvenser och 
sociala konsekvenser. Under respektive rubrik redogörs även för de styrande faktorer som 
studierna presenterar gällande emotionella och sociala konsekvenser. Resultatet analyseras 
sedan utifrån de teorier som presenterats under kapitel 3. Teori. Slutligen genomförs en 
fördjupad analys utifrån skamteori.  

4.1 STUDIERNAS BAKGRUNDSKARAKTÄRISTISKA  
 
Av studierna bygger åtta på kvantitativa datainsamlingsmetoder och elva studier bygger på 
både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Fyra studier bygger delvis på 
insamlat material genom intervjuer där majoriteten utfördes i form standardiserad 
intervjuform och i fyra av studierna samlades data in delvis genom observationer. I 
majoriteten av studierna har ett målstyrt urval använts. Studierna härstammar från sju länder 
(se Tabell 2) och deltagarantalet i urvalsgrupperna är mellan 50 och 10 688 personer (se 
Tabell 3) mellan 0-18 år.  
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4.2 EMOTIONELLA KONSEKVENSER  
 
Av de undersökta artiklarna fokuserar samtliga, förutom två studier, på barns emotionella 
konsekvenser av föräldrakonflikter. Barnets självanklagelse och känslomässig reglering är de 
två vanligast förekommande temana som tas upp i studierna. Vidare berörs konsekvenser 
kring barnets självkänsla, känslomässiga välmående, oro, rädsla och stress. Emotionell 
konsekvens i form av aggressioner fokuseras på i fyra studier.  
 

4.2.1 KÄNSLOMÄSSIG REGLERING 
 
Den negativa effekten av föräldrakonflikter på barns känslomässiga reglering är 
väldokumenterat inom forskningsfältet (Buheler et al. 1997). Mer specifikt undersöker 
Schwarz, Stutz och Ledermann (2012) relationen mellan föräldrakonflikter och kvalitén på 
barns vänskapsrelationer och hur detta kan associeras till barnets förmåga till känslomässig 
reglering. Barnets känslomässiga reglering hade en signifikant koppling till kvalitén på 
barnets vänskapsrelationer och den känslomässiga regleringen var även signifikant kopplad 
till graden av trygg anknytning hos barnet (Schwarz, Stutz & Ledermann, 2012). Tidigare 
studier har visat på att kvalitén i föräldrarnas relation och på vilket sätt de argumenterar har 
påverkan på barns socioemotionella utveckling, vilket författarna undersöker i sin studie, då 
familjen i regel är den viktigaste miljön där barn lär sig om relationer och blir en avgörande 
erfarenhet om hur relationella konflikter ska lösas (Kinsfogel & Grych, 2004; Lucas-
Thompson, Clarke-Stewart, 2007, i Schwarz et al., 2012). De barn som visade lägre grad av 
känslomässig reglering hade lägre kvalité i sina vänskapsrelationer, något som kan tolkas som 
ett uttryck för både den anknytning barnet har till sina föräldrar och de betydande sociala 
relationer barnet ingått i (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Att detta samvarierar 
med kvalitén på barnets vänskapsrelationer kan både bero på den förmåga barnet fått från sina 
föräldrar att hantera sina och andras känslor, men också att en trygg föräldrarelation ger 
barnet framtida strategier för hur relationella konflikter kan lösas (Hwang & Nilsson, 2003).  
 
Tidigare studier slår fast att barns förmåga till känslomässig reglering påverkas på lång sikt av 
föräldrakonflikter i barndomen (Sroufe, 2005, i Cummings, George, McCoy & Davies, 2012). 
Cummings et al (2012) undersöker detta vidare och kunde visa att barnets grad av 
känslomässig otrygghet var en central faktor när föräldrars bristande relation undersöktes 
longitudinellt i förhållande till barnets förmåga till känslomässig reglering. Studien visar på 
emotionell trygghet som en viktig förklaringsfaktor för föräldrakonflikters effekter på barns 
känslomässiga reglering, och även för mekanismer i barns utveckling på lång sikt (Cummings 
et al., 2012). Resultat från studien av Verrocchio och Baker (2013) styrker därmed teorierna 
om att föräldrars beteende mot varandra i hög grad påverkar barns känslomässiga reglering.  
 
Mekanismerna för hur föräldrakonflikter påverkar den känslomässiga regleringen verkar 
också skilja sig när det gäller flickor och pojkar. Utifrån utvecklingspsykologiska modeller 
uppvisar pojkar mer sårbarhet för familjekonflikter i tidig barndom än vad flickor gör, en 
effekt som förändras med barnets ålder (Kerig, 1999 i Lacinová, Michalcaková & Bousa, 
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2013). Föräldrakonflikter riskerar också ungdomars känsla av känslomässig trygghet. Tonåren 
är en ålder som generellt innebär en känslomässig stress och barnet har därför behov av en 
trygg hamn under de år som de ska bygga upp en självständighet och känsla av autonomi 
(Lacinová, Michalcaková & Bousa, 2013). Även studien av Oh, Lee och Park (2010) visade 
att barn som upplevde höga konfliktnivåer i hemmet visade lägre förmåga till känslomässig 
reglering (i form av externaliserade och internaliserade problem) och visade generellt mer 
känslomässiga reaktioner i responsen till föräldrakonflikter. Studien gjordes på barn i Korea 
och visade att dessa barn använde sig av indirekta strategier (matvägran, slå sina syskon etc.) 
för att hantera reaktionen, vilket är motsatt effekt från resultat i liknande studier på 
Europeiska och Amerikanska barn som visar mer direkta strategier (Oh et al., 2010). 
Resultaten kan tolkas med utgångspunkt i Emotional security theory där Cummings och 
Davies (1998) menar att föräldrakonflikterna både har sin inverkan på barnets känslor (som 
en stressfaktor) och får konsekvenser i barnets känsloliv genom rädsla och uttrycks genom 
dysfunktionellt beteende. Ett alternativt sätt att tolka detta är hur Oh et al. (2010) analyserar 
resultatet utifrån ett kognitivt perspektiv och lyfter fram hur föräldrakonflikterna påverkade 
barnets tankesätt genom självanklagelse och skam men framförallt utifrån det faktum att 
barnen använde sig av indirekta strategier för att hantera konflikterna.  
 

4.2.2 SJÄLVANKLAGELSE & SJÄLVKÄNSLA 
 
Studien av Siffert, Schwartz och Stutz (2011) visade att kvalitén på föräldraskapet och barnets 
upplevelse av hotfullhet var indirekta kopplingar gällande förhållandet mellan 
föräldrakonflikter och barnets självkänsla. Analyserna av resultatet visade att barnets 
upplevelse av föräldrakonflikter var kopplat till en lägre självkänsla hos barnet, när en känsla 
av hotfullhet hos barnet var en mellanliggande faktor. Resultatet visade även att de fall där 
föräldrarna hade ett mer destruktivt sätt att lösa konflikten kunde kopplas till hur barnet 
upplevde föräldrakonflikten. Studien undersökte även barnets grad av självanklagelse som en 
indirekt styrande faktor när det gällde barnets upplevelse av föräldrars konflikter, vilket man 
inte fann stöd för (Siffert et al., 2011). Även studien av Gunnlaugsson, Kristjánsson, 
Einarsdóttir och Dóra (2011) visade att de barn som varit involverade i föräldrakonflikter 
och/eller bevittnat psykisk misshandel hade lägre självkänsla och högre nivåer av depression, 
ilska, oro jämfört med de barn som inte hade varit med om samma upplevelser. Utifrån 
emotional security theory hävdar Cummings och Davies (1998) att kärnan i den rädsla som 
barnet upplever vid en föräldrakonflikt är huruvida konflikten hotar föräldrarnas framtida 
relation och hur konflikter kan hota barnets relation till någon av föräldrarna. Jämfört med 
Sifferts et al. (2011) resultat, som visar att ett destruktivt sätt att lösa konflikten var det som 
påverkade barnets upplevelse av konflikten, pekar på att barnet är känsligt för de affekter som 
finns mellan föräldrarna och att en konflikt i sig inte är den skadande orsaken.  
 
Studien av Iturralde, Margolin och Shapiro (2013) undersökte hur en syskonrelation påverkar 
upplevelsen av föräldrakonflikter. Resultatet visade att de barn som anklagade sig själva för 
konflikten hade en lägre känsla av oro om de hade en positiv relation till sitt syskon. En 
paradoxal effekt kunde uttydas då även negativa interaktioner mellan syskonen minskade 
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relationen mellan självanklagelse och oro. Resultatet stödjer teoretiska implikationer som 
pekar på att existensen av hur en syskonrelation hjälper barn att hantera en föräldrakonflikt. I 
linje med Oh, Lee och Park (2010) kommer Iturralde et al. (2013) fram till att 
självanklagelsen hos barnet är en konsekvens av föräldrakonflikterna. Det som 
syskonrelationen verkar göra är att fungera som en strategi för barnet vilket gör att 
konsekvensen i form av oro dämpas. Den vidare frågan är om existensen av ett syskon kan 
utvecklas till den typ av anknytningsrelation som bidrar till att barnet i syskonrelationen kan 
hitta strategier och stöd i att reglera sina känslor. I hänsyn till emotional security theory 
uppstår även frågan om en syskonrelation kan verka som en trygghet för barnet som minskar 
känslan av att familjebanden är hotade av föräldrakonflikten (Davies & Cummings, 1998).  
 
Oh, Lee och Park (2010) kunde visa i sin studie att föräldrakonflikter som karaktäriseras av 
ilska och fientlighet ledde till ökad självanklagelse hos barnet och rädsla att konflikterna 
skulle eskalera och även involvera barnet själv. Jämfört med de konflikter som inte var 
relaterade till barnet, ledde de konflikter som handlade om barnet till mer självanklagelse, 
skam och rädsla att involveras i konflikten (Oh et al., 2010). Föräldrakonflikter var även en 
riskfaktor för sämre skolprestationer (Ghazarian & Buehlers, 2010), något som tyder på att 
interaktioner i familjen har en signifikant roll i hur barnet presterar i skolan. En viktig länk i 
resultatet var att de barn som anklagade sig själva för konflikten var de som visade lägst 
skolprestationer. Resultaten visade också att om barnet upplevde konflikten som stressande, 
var det större risk att barnet skulle anklaga sig själv för den. Om mammans relation till 
barnets präglades av acceptans och känslomässig närvaro till barnet minskade kopplingen 
mellan föräldrakonflikter och barnets självanklagelse. Detta visar att relationen mellan barn 
och förälder kan verka som en skyddande faktor även om barnet är utsatt för känslomässig 
stress i hemmet (Ghazarian et al., 2010). Det Oh et al. (2010) kommer fram till visar hur de 
kognitiva effekterna av föräldrakonflikter har nära koppling till de känslomässiga 
förutsättningar som barnet präglas av. Konsekvensen i form av självanklagelse, som skapats 
ur den stress föräldrakonflikten innebär, leder till en stress hos barnet som resulterar i 
kognitiva hinder, som vidare påverkar skolprestationerna. Oh et al. (2010) kunde även visa att 
mammans känslomässiga närvaro minskade effekten av att barnet anklagade sig själv för 
konflikten. Förälderns känslomässiga närvaro kan kopplas till det som händer vid det primära 
skapandet av en trygg anknytning mellan barn och förälder (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). Den trygga anknytningen ger alltså mer än en förmåga till känslomässig 
reglering, den verkar också uttryckas i att barnet blir mer motståndskraftigt i upplevelsen 
konflikter mellan föräldrarna, och tycks inte blanda in sig själv i samma grad som de barn 
som inte fick samma känslomässiga närvaro av mamman. Resultatet pekar på en viktig 
mekanism i varför vissa barn verkar anklaga sig själva som ett sätt att hantera 
föräldrakonflikten och hur den känslomässiga anknytningen skyddar barnet från att blanda in 
sig själv i konflikten.  
 
O’Donnell, Moreau, Cardemil och Pollastri (2010) undersöker hypotesen om föräldrarnas 
konfliktstrategier och barnets kognitiva förmåga är kopplad till barns ökade 
depressionssymptom. Resultatet visade att barn som har ett mer pessimistiskt kognitivt 
förhållningssätt riskerar att vara mer sårbara för känslor av hotfullhet och självanklagelse 
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samt ökade depressionssymptom vid utsatthet för föräldrakonflikter. Barn med ett mer 
optimistisk kognitivt förhållningssätt var mer skyddade från ovanstående påverkan vid ökande 
föräldrakonflikter. Även Pendry och Adam (2012) undersöker barns kognitioner kopplat till 
föräldrakonflikter, men med nyfödda barn som målgrupp. Resultatet visade att det fanns en 
signifikant negativ koppling mellan frekvensen av föräldrakonflikter och barnets kognitiva 
utveckling mellan 9 och 24 månaders ålder. Det Pendry och Adam (2012) kommer fram till 
visar hur föräldrakonflikter riskerar att störa den trygga känslomässiga miljö barnet behöver i 
utvecklingen av en trygg anknytning som är viktig för den kognitiva utvecklingen. En 
förklaring kan även vara om föräldrarnas konflikter kan göra att deras uppmärksamhet till 
barnet minskas i och med att konflikterna tar stort känslomässigt utrymme, vilket stör 
förälderns lyhördhet till barnets behov och således den trygga anknytningen. Resultaten pekar 
även på det faktum att även små barn känner av känslomässiga stämningar som finns mellan 
föräldrar (Broberg et al., 2006).  
 

4.2.3 ORO, RÄDSLA & STRESS 
 
Tidigare studier visar på att barns oro kopplat till föräldrakonflikter kan relateras till en 
utveckling av aggressivt beteende (Connor, 2002, i Tanaka Raishevich & Scarpa, 2010). 
Tanaka et al. (2010) undersöker detta vidare och studien visade på att oro var en styrande 
faktor gällande familjekonflikter och proaktiv aggression. Familjekonflikter var relaterat till 
ökad proaktiv aggression, men inte reaktiv aggression, hos barn som hade mycket 
oroskänslor. Resultaten visar att oro hos barnet är en riskfaktor för proaktiv aggression vid 
höga nivåer av familjekonflikter. Författarna anser att det är den sociala situationen i familjen 
som ger effekten av barnets proaktivt aggressiva beteende och deras resonemang kan förstås 
med de miljöbetonade principer som den sociala inlärningsteorin presenterar. I studiens 
diskussion lägger författarna tyngdpunkt på yttre riskfaktorer, i termer av ’dysfunktionell 
hemmiljö’ och ’höga konfliktnivåer i hemmet’, samt hur dessa riskfaktorer får konsekvenser i 
karaktären av proaktiv aggression (och inte reaktiv aggression). Cummings och Davies (1994, 
i Oh, Lee & Park, 2010) skriver att de föräldrarelationer som präglas av oenighet har 
associerats till påverkan på barnet som exempelvis internaliserade problem i form av 
depression och oro. Föräldrakonflikter som karaktäriseras av ilska och fientlighet riskerar bl.a. 
att barnet känner rädsla för att konflikten ska eskalera och att själv bli indragen i konflikten. 
Risken är ännu högre om konflikterna är relaterade till barnet (Oh et al., 2010). Oh et al. 
(2010) lyfter alltså fram förklaringar på konflikternas konsekvenser i form av oro och öppnar 
för förklaringen om de barn som har mycket oroskänslor kopplat till familjekonflikter har 
större benägenhet att använda aggressioner som ett sätt att hantera och därmed minska oron.  
 
Om barnet upplever föräldrakonflikten som hotfull leder det i regel till känslor av rädsla hos 
barnet (Fosco, DeBoard & Grych, 2007, i Lanicóva, Michalcaková & Bousa, 2012) då det är 
den naturliga responsen och reaktionen vid upplevelse av hot (Gullone & King, 1993, i 
Lanicóva et al., 2010). Vilken typ av rädsla barnet upplever är kopplat till barnets kognitiva 
och emotionella utveckling (Marks, 1987, i Lanicóva et al., 2010). Lanicóva et al., (2010) 
undersöker hur föräldrakonflikter är kopplat till rädsla i tonåren och kunde visa att flickor i 
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högre grad upplevde rädsla än vad pojkar gjorde. Författarna öppnar för en tolkning av 
resultatet utifrån genusrelaterade socialisationsprocesser (Pierce & Kirkpatrick, 1992) och 
även utifrån biologiska aspekter (Derntl et al., 2009). Vad som kan slås fast är att 
föräldrakonflikterna var en högre stressfaktor för flickorna än för pojkarna samt att flickorna 
upplevde konflikterna som mer frekventa, intensiva och hotfulla. Resultatet går i linje med 
tidigare studier som pekar på att flickor visar mer sårbarhet och känslighet för 
föräldrakonflikter utifrån att de i högre grad än pojkar uppvisar högre grad av rädsla och 
känslomässig stress (El-Sheikh, Cummings & Reiter, 1996, i Lanicóva et al., 2010). Pojkarna 
upplevde i högre grad att föräldrarnas konflikter blev lösta, vilket författarna analyserar som 
en möjlig skyddsfaktor för oro och rädsla hos pojkar, då det pekar på ett mer pragmatiskt och 
lösningsfokuserat sätt att relatera till föräldrarnas konflikter (Lanicóva et al, 2010).  
 
I Iturralde, Margolin och Shapiros (2013) studie om hur syskonrelationer påverkar effekten av 
föräldrakonflikter kunde de visa att en positiv relation till ett yngre syskon minskade känslan 
av oro. En negativ syskonrelation minskade också känslan av oro, både för det yngre och 
äldre syskonet. Tidigare studier har pekat på att en positiv syskonrelation är associerat till 
lägre grad av internaliserade problem (t.ex. oro) vid utsatthet för känslomässig stress (Gass, 
Jenkins & Dunn, 2007; Waite, Shanahan, Calkins, Keane & O’Brien, 2011 i Iturralde et al., 
2013). Resultaten av Iturraldes et al. (2013) studie lyfter fram viktiga aspekter som tyder på 
att en syskonrelation både kan dämpa effekterna av föräldrakonflikter och även hjälpa barnet 
att uppnå självständighet och vara en kompensationsfaktor i den som stress föräldrakonflikter 
innebär.  
 
Lucas-Thompson (2012) undersöker kopplingarna mellan tonåringar som är utsatta för 
föräldrakonflikter och deras fysiologiska stressnivåer. Föräldrakonflikter var associerat med 
minskad respons i form av fysiologisk stress men en ökad sensibilitet för känslomässig 
respons, vilket tyder på att föräldrakonflikter kan associeras till problem som integrerar och 
koordinerar känslomässig och fysiologisk respons på stress. Resultatet ger stöd för the hypo-
reactivity hypothesis of physiological responding (minskad fysiologisk stressrespons). Ett 
resultat som går emot ett flertal tidigare undersökningar som gett evidens för the hyper-
reactivity hypothesis (ökad fysiologisk stressrespons). Studier på tonåringar är inte lika 
utforskade på detta område som barn och resultatet är därför ett viktigt steg i förståelsen för 
hur reaktionerna varierar beroende av ålder. Tidigare studier på området har visat att 
frekventa och intensiva föräldrakonflikter leder till ökad känslomässig stress för barn 
(Cummings et al., 1991; 2007). Resultaten ur studien av Lucas-Thompson (2012) visar på 
möjligheten att associationerna mellan föräldrakonflikter och barnets fysiologiska stress 
förändras över tid. Resultatet går även i linje med tidigare teoretiska implikationer som pekar 
på föräldrakonflikter som en kraftfull stress som riskerar att skada den unges fysiologiska 
funktioner på ett generellt plan (Repetti et al., 2010 i Lucas-Thompson, 2012) och att de 
fysiologiska skadorna som följer av utsatthet för föräldrakonflikter är associerat till negativa 
konsekvenser för barnet på lång sikt (Luecken & Lemery, 2004 i Lucas-Thopmson, 2012). Att 
stressresponsen var lägre hos tonåringar än vad den generellt visat sig vara hos barn vid 
liknande studier kan associeras till de principer anknytningsteorin och emotional security 
theory lyfter fram, genom de mekanismer som ligger bakom hur barnet alltid bygger upp en 
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strategi för att anknyta till föräldern och även reglera sina känslor. Detta kan jämföras med 
mekanismerna bakom den undvikande anknytningen där barnet genom en minimerande 
strategi anpassar sig efter den grad och typ av respons föräldern ger barnets behov. Däri kan 
en förklaringsmodell finnas då stressresponsen hos tonåringen förändras över tid och att den 
känslomässiga strategin för att hantera konflikterna förändras. 
  

4.2.4 AGGRESSIONER 
 
Barn som levde med en hög konfliktnivå hemma visade på problem med känslomässig 
reglering i form av bland annat externaliserade beteendeproblem, t.ex. aggressioner (Oh, Lee 
& Park, 2010). Oenighet mellan föräldrar har även tidigare associerats till en rad olika 
problem relaterade till barns känslomässiga reglering, t.ex. externaliserade problem så som 
aggressioner och internaliserade problem så som depression och oro (Cummings & Davies, 
1994 i Oh, Lee & Park, 2010). Resultaten i studien av Oh et al. (2010) visade att de barn som 
levde med hög konfliktnivå generellt hanterade situationen genom passivt aggressiva 
beteenden (t.ex. matvägran eller att slå sitt syskon). Tidigare studier visar också att barns oro 
kopplat till föräldrakonflikter kan relateras till en utveckling av aggressivt beteende (Connor, 
2002, i Tanaka Raishevich & Scarpa, 2010). Tanaka et al. (2010) undersöker detta vidare och 
visade på att oro var en styrande faktor gällande familjekonflikter associerat till proaktiv 
aggression. Familjekonflikter var relaterat till ökad proaktiv aggression (planerat agerande, 
känslokallt) men inte reaktiv aggression (impulsivt, affektivt), hos barn som hade mycket 
oroskänslor. Resultaten visar att oro hos barnet är en riskfaktor för proaktiv aggression vid 
höga nivåer av familjekonflikter. En skillnad mellan konsekvenserna i studierna av Oh et al. 
(2010) och Tanaka et al. (2010) är det passivt aggressiva beteendet respektive de proaktiva 
aggressionerna. Tanaka et al. (2010) ämnar att studera funktionen av det aggressiva beteendet 
hos barnet, snarare än formen av beteendet. Författarna öppnar för förklaringen om 
oroskänslor kopplat till familjekonflikter fyller funktionen som en strategi för att hantera och 
minska oron, men även om aggressioner är en social konsekvens av den miljö av aggressioner 
barnet befunnit sig i. Exempel på beteenden under denna kategori var: ’jag vägrar att äta’ och 
’jag ska slå mitt syskon’ - beteenden som kan kategoriseras som uppmärksamhetssökande. 
Vidare kan barnets aggressioner som konsekvens av föräldrarnas konflikter förstås djupare 
genom den sociala inlärningsteorin. Barnet lär sig av sina föräldrar vilka känslor som används 
för att hantera konflikter och även sina egna känslor (Hwang & Nilsson, 2003).  
 
Li, Putallaz och Sus (2011) studie visar att olika typer av föräldrakonflikter ledde till olika 
typer av aggressivt beteende hos barnen. Tvångsmässig kontroll och psykisk kontroll var 
associerat till barns utåtagerande och relationella aggressioner, ett resultat som varierade med 
kön gällande förälder respektive barn. En signifikant indirekt effekt av karaktären på 
föräldrakonflikter var att fädrars öppna konflikter var relaterat till pojkars aggressioner som 
en följd av fädrars tvångsmässiga kontroll och att mödrars hemliga konflikter var relaterat till 
pojkars aggression som en följd av psykisk kontroll (Li et al., 2011). Tidigare studier visar 
även på att barn som bevittnar aggressiva beteenden har större benägenhet att själva använda 
ett aggressivt beteende (Cummings et al., 2004, i Li et al. 2011). Den sociala inlärningsteorin 
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förklarar hur beteenden som dessa överförs från föräldrar till barn. Då barn befinner sig i en 
konfliktfylld miljö präglad av aggressioner är det den strategi barnet lär sig att använda för att 
hantera relationer och egna känslor (Bandura, 1977).  
 
Studien av Kauten, Lui, Doucette och Barry (2014) visade att ungdomar, med narcissistiska 
personlighetsdrag och CU-traits (Callous and unemotional traits), som var utsatta för 
föräldrakonflikter hade ökad risk för ett aggressivt beteende. Beteendet hos unga med CU 
traits karaktäriseras av brist på empati och kan därför vara mer känsliga för att identifiera sig 
med en förvrängd bild av normal aggression, särskilt om de är utsatta för återkommande 
familjekonflikter. Författarna själva kopplar sitt resultat till social inlärningsteori (Bandura, 
1977) utifrån hur barnen lär sig att bete sig i sociala interaktioner och i detta fall ett 
normaliserande av aggressivt beteende. Föräldrakonflikter har vid tidigare studier kunnat 
associeras till problematiska relationsband inom familjen och inkonsekvent föräldraskap, 
vilket är två faktorer som i sig är kopplade till aggressionsproblem hos unga (Haapasalo & 
Tremblay, 1994 i Kauten et al., 2014). Vidare fastslog Andreas och Watson (2009, i Kauten et 
al. 2014) att familjesammanhållning och en vänlig miljö inom familjen minskade risken för 
aggressioner hos barn och ungdomar. Föräldrar som uttryckte mycket värme i sitt 
föräldraskap till sina barn med höga CU-traits kunde också associeras till lägre grad av 
beteendeproblem hos dessa barn (Kroneman, 2011 i Kauten et al., 2014).  
 

4.3 SOCIALA KONSEKVENSER  
 
Ett övergripande tema som kan utläsas i studierna är vilka sociala konsekvenser föräldra-
konflikterna medför. Det vanligaste temat som tas upp är hur föräldrakonflikterna påverkar 
barnets sociala kompetens. Vidare undersöks även vilken påverkan konflikterna har på barns 
vänskaps – och partnerrelationer och två artiklar undersöker även hur barnets 
skolprestationer påverkas.  
 

4.3.1 VÄNSKAPS- OCH PARTNERRELATIONER 
 
Tidigare studier har visat att föräldrarnas typ av konflikter leder till olika typer av 
psykosociala effekter för ungdomar (Davies & Cummings, 1994, i Miga et al., 2011). Miga, 
Gdula & Allen (2011) studerade vidare hur föräldrars konfliktstrategier kunde kopplas till 
kvalitén på ungdomars relationer. Föräldrars konflikter som präglades av konstruktivitet 
kunde associeras till självständighet och samhörighet i ungdomarnas vänskapsrelationer (ett år 
efter första undersökningstillfället). Vidare kunde konstruktivt resonerande föräldrakonflikter 
kopplas till lägre nivåer av självständighetsförsvagande beteenden mellan ungdomar och 
deras kärlekspartner fyra år efter undersökningen. Föräldrars konstruktiva resonerande kunde 
också kopplas till ungdomens ökade förmåga till högre kvalité i relationer. Tidigare studier 
har visat på att fortlöpande föräldrakonflikter är associerat till en rad negativa konsekvenser 
för barn som exempelvis kognitiv och social utveckling (Davies & Cummings, 1994, i Miga 
et al, 2011). Fientlighet och aggression mellan föräldrar har också kopplats till bland annat 
sämre social förmåga hos ungdomen samt aggressivt beteende i partnerrelationer (Moretti, 
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Obsuth, Odgers, & Reebye, 2006, i Miga et al 2011). Även tidigare studier har visat att 
föräldrarnas typ av konflikter leder till olika typ av psykosociala effekter för ungdomar 
(Davies & Cummings, 1994, i Miga et al., 2011). Barn som växer upp med föräldrar som 
resonerar sig fram i konflikter på ett konstruktivt sätt lär sig själva konstruktiva strategier för 
att hantera konflikter i andra sociala relationer (Cummings & Davies, 1994, i Oh, Lee & Park, 
2010). Höga nivåer av föräldrakonflikter riskerar att skapa svårigheter för barnet att hantera 
och respondera på senare konflikter i sociala relationer (Cummings, Iannotti & Zhan-Waxler, 
1985, i Oh et al., 2010). Resultaten visar att det inte är själva existensen av en konflikt som 
verkar skada barnet, utan hur den hanteras hos föräldrarna samt att barnet känner av vilken 
känslomässig bakgrund som finns hos föräldrarna i konflikten. Att barnet lär sig hantera 
konflikter med en annan människa med en grundläggande empati för både sina egna känslor 
och den andres känslor är en viktig utveckling utifrån anknytningsteorin (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2009).  
 
Schwarz, Stutz & Ledermann (2012) studerar det relativt outforskade området hur 
föräldrakonflikter påverkar barns vänskapsrelationer. Tidigare studier har visat på att kvalitén 
på föräldrarnas relation och på vilken konfliktstrategi de har påverkar barns socioemotionella 
utveckling, vilket pekar på familjen som den viktigaste plats där barn lär sig om relationer 
(Kinsfogel & Grych, 2004; Lucas-Thompson, R., Clarke-Stewart, K. A. 2007, i Schwarz et 
al., 2012). Schwarz et al. (2012) undersöker känslomässig reglering och anknytning som 
mellanliggande faktorer och resultatet visade att föräldrakonflikter ökade risken för 
instabilitet i barnens vänskapsrelationer (12 månader efter undersökningstillfälle 1). 
Relationen mellan föräldrakonflikter och kvalitén på barnets vänskapsrelation kunde 
associeras med förmåga till känslomässig reglering och graden av trygg anknytning. Det 
fanns också en signifikant koppling mellan trygg anknytning och känslomässig reglering. 
Förmågan till känslomässig reglering var även signifikant kopplat till vänskapsrelationens 
kvalité (12 månader efter undersökningstillfälle 1). Resultatet går i linje med tidigare studier 
som visar på fråga till känslomässig reglering är viktigt för barns sociala kompetens och 
sociala utveckling (Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Resier, M., 2000, i Schwarz 
et al., 2012).  
 

4.3.2 SOCIAL KOMPETENS  
 

Zhang (2015) undersöker hur barns temperament styr effekten av familjekonflikter gällande 
barns beteende-problem och sociala kompetens. Resultaten visade att barns temperament styr 
effekten av föräldrakonflikter, t.ex. social kompetens och internaliserade problem. Barn med 
lättare temperament var mer känsliga för verbala föräldrakonflikter och visade på högre social 
förmåga i de fall där de levde i familjer med låg konfliktnivå. Zhang (2015) studerar barn från 
Kina och skriver att flertalet tidigare studier har gett stöd åt hypoteser som pekar på att barns 
temperament ger motsatt påverkan av föräldrakonflikter (Tschann et al, 2006, i Zhang, 2015) 
än i Zhangs (2015) studie, men de har i högre grad undersökts på Europeiska och 
Amerikanska barn. Därför analyserar Zhang (2015) studiens resultat utifrån hur den kulturella 
kontexten påverkar resultatet. Den kinesiska kulturen förespråkar personlig självkontroll 
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(Heine et al., 2000) och författarna hävdar att detta används främst i uppfostran och 
socialisering av barn med svårt temperament. Den vidare frågan är orsaken till barnens svåra 
respektive lätta temperament, vilket inte diskuteras i studien. Utifrån detta faktum står denna 
studie ut från de andra, utifrån dess utgångspunkt i att barnets emotioner inte är en 
konsekvens av föräldrakonflikterna – utan en del av barnets personlighet som leder till yttre 
effekter så som social kompetens. 
 
Spjeldness, Koeske och Sales (2010) visar i sin studie att höga grader av föräldrakonflikter 
hade samband med lägre social kompetens hos barnet. Resultatet är i enlighet med tidigare 
forskning som visat att föräldrakonflikter har koppling till beteendeproblem hos barn, t.ex. 
social kompetens (Davies, Harold, Goeke-Morey, & Cummings, 2002 i Spjeldnes et al., 2010) 
och att social kompetens kan ha en koppling till bättre skolprestationer (Brophy-Herb, et al., 
2007, i Spjeldnes et al., 2010). Föräldrar med låg konfliktnivå associerades till högre grad av 
social kompetens hos barnet jämfört med barn vars föräldrar hade hög konfliktnivå 
(Spjeldness et al., 2010). Studien undersökte även huruvida en lärares stöd minskar de 
negativa effekterna av föräldrakonflikter hos barn, utifrån tidigare studier som visat att en 
lärares känslomässiga stöd är associerat till barns sociala kompetens, även för barn med 
riskbeteende (Brophy-Herb, Lee, Nievar, & Stollak, 2007, i Spjeldnes et al., 2010). Studien 
gav stöd för hypotesen att en lärares stöd minskade associationen mellan föräldrakonflikter 
och social kompetens, men bara när det gällde flickor. Flickors sociala kompetens var högre 
än pojkars associerat till konfliktnivå och lärarens stöd (Spjeldness et al., 2010). Utifrån 
emotional security theory kan högre konfliktnivå och lägre social kompetens förstås genom 
det stresspåslag som föräldrakonflikter innebär för barnet vilket inte ger det känslomässa 
utrymme barnet behöver för att lära sig att hantera egna känslor och vidare utveckla 
känslomässiga band till primärt sina föräldrar (Cummings & Davies, 1998). Om föräldrarnas 
relation präglas av konflikter blir föräldrabilden oförutsägbar för barnet och kan kopplas till 
mönster i den ambivalenta anknytningen (som innebär oförutsägbarhet i sin respons på 
barnets behovssignaler). Den ambivalenta anknytningen leder till en maximerande strategi 
hos barnet, vilken leder till klängighet och en minskad tilltro till barnets egen förmåga. Dessa 
teoretiska implikationer kan bidra till förståelsen för varför barnets sociala kompetens blir 
bristande (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  
 

4.3.3 SKOLPRESTATIONER 
 

Siffert, Schwarz och Stutz (2011) undersöker kopplingen mellan föräldrakonflikter och barns 
självkänsla och skolprestationer. Resultatet visade att föräldrakonflikter var relaterade till att 
barnet hade en lägre uppfattning om sin skolkompetens, effekten var indirekt och kunde 
endast härledas genom pappans föräldraförmåga. Tidigare studier har visat att barnets 
uppfattning av självet under olika perioder är instabilt och sårbart för påverkan från viktiga 
personer i dess omgivning. Detta gör att exempelvis föräldrakonflikter har en negativ 
påverkan på barns värdering/uppfattning av sig själv (Harter, 2006, i Siffert et al., 2011). 
Campbell et al. (2002, i Siffert et al., 2011) visade att föräldrakonflikter hade koppling till 
både lägre självuppfattning hos barnet och negativ effekt på barnets skolkompetens. 
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Ytterligare en studie visade en stark koppling mellan graden av föräldrakonflikter hemma och 
hur väl barnet presterade i skolan, där högre nivå av föräldrakonflikter ledde till sämre 
skolresultat (Gahzarian & Buehler, 2010, i Siffert et al. 2011). Ovanstående resultat ger visar  
på att föräldrakonflikter inte bara ger konsekvenser i form av beteendeproblem som 
exempelvis aggressioner eller känslor av oro, utan även påverkar mer djupgående funktioner 
hos barnet som dess självkänsla. Ingen tidigare studie har gjort ovanstående undersökning där 
mammans och pappans föräldraförmågor har undersökts separat. Detta gör det svårt att 
försöka tolka och översätta resultatet som säger att bara pappans föräldraförmåga i en konflikt 
påverkar barnets skolprestationer (Siffert et al., 2011). 
 
I studien av Ghazarian och Buehler (2010) undersöktes också relationen mellan 
föräldrakonflikter och skolprestationer. Resultaten visade att föräldrakonflikter var en 
riskfaktor för lägre skolprestationer hos barnet samt att barnets självanklagelse var en följd av 
föräldrakonflikterna. Utifrån den vetskap som finns kring hur viktig familjens socialisation är 
för barnens utveckling är kunskapen relativt liten om hur risker i familjens interaktion, t.ex. 
föräldrakonflikter, specifikt påverkar barn, t.ex. skolprestationer (Clark-Stewart, 2006 i 
Ghazarian et al. 2010). En rad tidigare studier har kunnat visa att föräldrakonflikter är kopplat 
till lägre skolprestationer (Long et al., 1987; Unger et al., 2000; Harold et al., 2007). Den 
vidare frågan som Ghazarian och Buehler (2010) undersöker är förklaringen till denna 
koppling. Barnets upplevelse av föräldrakonflikter som hotfulla och barnets självanklagelse är 
undersökta konsekvenser av den stress som föräldrakonflikter innebär för barnet (Grych et al., 
2000), där självanklagelse därför är en påföljd som Ghazarian et al. (2010) undersöker. Vidare 
konstaterar författarna att när barn är utsatta för föräldrakonflikter i hemmiljön ökar risken för 
att barnet upplever andra situationer som stressande och leder till en minskad potential att 
prestera i skolan. Vidare visade det sig att de barn som anklagade sig själva för 
föräldrakonflikten var de som visade sämst skolresultat, vilket kan vara den mekanism som 
förklarar kopplingen mellan föräldrakonflikter och barnets skolresultat. Resultatet kan förstås 
djupare utifrån den känslomässiga trygghet barnet är beroende av för att kunna utveckla 
avgörande kognitiva funktioner (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007).  
 

4.4 FÖRDJUPAD ANALYS 
 
Föräldrakonflikterna innebär enligt de undersökta studierna att barnet utsätts för bland annat 
känslor av självanklagelse, oro, stress, rädsla, lägre känslomässig reglering, aggressioner och 
lägre självkänsla. Ett gemensamt drag för dessa känslouttryck är att de på olika sätt kan 
hänföras till skam som bakomvarande orsak. För att vidare tolka studiens resultat följer nedan 
en fördjupad analys utifrån skamteori och känslan av skam som underliggande mekanism för 
ovanstående känslouttryck.  
 
Enligt Scheffs (1997, 2000), Retzinger (1991) och Lewis (1971) teorier om skam och 
skamrelaterade känslor är det karaktäristiskt för skammen att alltid involvera självet i relation 
till en annan person eller andra personer. Detta innebär att skammen alltid har sitt ursprung i 
interaktion med andra. Skamkänslor skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, att vara 
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betydelselös eller en individ som andra inte behöver ta på allvar eller uppmärksamma. Skam 
måste förstås i relation till självets integritet och innebär en exponering av den egna 
otillräckligheten. När föräldrarna kränker respekten för varandra i en konflikt präglar detta 
barnets sätt att se på sina föräldrar men också hur barnet ser på sig själv. Att barnets 
anknytningsperson blir kränkt riskerar därför att skada barnets egen självkänsla, och kan alltså 
kopplas till den negativa självvärdering som leder till skam. Då barnet identifierar sig med 
ena föräldern kan kränkningen mot denne bli personlig för barnet. Jämförelser mellan självet 
och den andre är ofta förekommande, och typiskt för skammen är att självet bedöms som 
underlägset, till exempel mindre dugligt. I litteraturen skiljer man mellan två typer av skam, 
den erkända och den icke erkända (Scheff, 2001; Retzinger, 1991; Lewis, 1971). Den erkända 
skamkänslan behöver inte få så allvarliga konsekvenser som den icke erkända. När känslan 
erkänns av individen är den också lättare att bearbeta. Den icke erkända skamkänslan kan 
däremot leda till allvarliga psykiska och sociala konsekvenser. Individen försöker således 
förneka skamkänslorna eftersom skammen innebär en så oerhört smärtsam erfarenhet. Att 
förneka skammen är ett försök att värja sig från omgivningens aggressiva attacker.  
 
Stabila sociala band kan oftast förklaras med ömsesidigt förtroende och ömsesidig tillit som 
vuxit fram mellan människor. Känslor av skam, å andra sidan, signalerar ett hot mot dessa 
band. Skamkänslor innebär en negativ självvärdering och stolthet en positiv självvärdering. 
Således kan skam och stolthet ses som indikatorer på tillståndet hos de sociala banden hos 
människor. Dessa känsloupplevelser hjälper också människan att tolka den situation som hon 
befinner sig i. Ett återkommande tema i resultatet är självanklagelse. Det beskrivs i flera 
studier hur barnet anklagar sig själv för föräldrarnas konflikter. Exempelvis visar studien av 
Ghazarian et al. (2010) att om barnet upplevde konflikten som stressande, var det större risk 
att barnet skulle anklaga sig själv för den. Om mammans relation till barnets präglades av 
acceptans och känslomässig närvaro till barnet minskade kopplingen mellan 
föräldrakonflikter och barnets självanklagelse (Ghazarian et al., 2010). Scheff (1997) menar 
att det är relationens emotionella betydelse som är avgörande för hur de sociala banden 
utvecklas mellan individer och grupper. Känslor och kvaliteten hos de sociala banden är 
grunden för våra sociala relationer. Ett typiskt försvar mot skammen är att individen försöker 
fly från upplevelserna av skam för att slippa känna den smärta som det innebär. Men det 
förekommer också att människor bemöter det som representerar skammen med aggressivitet i 
försök att hantera skammen (Johansson, 2001). Resultaten i studien av Oh et al. (2010) visade 
att de barn som levde med hög konfliktnivå generellt hanterade situationen genom passivt 
aggressiva beteenden (t.ex. matvägran eller att slå sitt syskon). Tidigare studier visar också att 
barns oro kopplat till föräldrakonflikter kan relateras till en utveckling av aggressivt beteende 
(Connor, 2002, i Tanaka Raishevich & Scarpa, 2010). 
 
 

 
 

 
 



 

 23 

 
Föreliggande forskningsöversikt har tre huvudsyften: undersöka (a) det befintliga 
kunskapsläget kring föräldrakonflikters emotionella och sociala konsekvenser för barn, (b) 
vilka styrande faktorer som kan uttydas gällande föräldrakonflikters emotionella och sociala 
konsekvenser för barnet samt (c) vilka skillnader och likheter som kan uttydas i studierna 
gällande emotionella och sociala konsekvenser. Det aktuella forskningsläget har 
sammanfattats, tematiserats och analyserats utifrån anknytningsteori, social inlärningsteori, 
emotional security theory och skamteori. Sammantaget visar resultatet och analysen att 
föräldrakonflikter påverkar barn emotionellt och socialt, att påverkan varierar med både kön 
och ålder samt att flera kringliggande faktorer avgör konflikternas påverkan där föräldrarnas 
konfliktstrategier är en av den tydligaste faktorn.  
 
Tabell 5. Föräldrakonflikternas konsekvenser och styrande faktorer 
 

Emotionella konsekvenser Sociala konsekvenser Styrande faktorer 
Självanklagelse  
Känslomässig reglering 
Lägre självkänsla 
Känslomässigt välmående 
Oro 
Rädsla 
Stress 
Aggressioner 
Känslomässig otrygghet 
Ilska 
Depressiva symtom 
Lägre självuppfattning gällande 
skolkompetens 
 
 

Vänskapsrelationer 
Skolprestationer 
Social kompetens 
Partnerrelationer 
Självständighetsförsvagande 
beteenden 
Social utveckling 
Socioemotionell utveckling 
 

Oro 
Graden av trygg anknytning 
Familjesammanhållning 
Föräldrarnas konfliktstrategier 
(destruktivt/konstruktivt) 
Emotionell trygghet/otrygghet 
Föräldrarnas beteende mot 
varandra (fientlighet, ilska, 
aggressivitet) 
Kön 
Ålder 
Upplevelse av konflikten som 
hotfull 
Existensen av en syskonrelation 
Om barnet är involverat i 
konflikten 
Om konflikten är relaterat till 
barnet 
Självanklagelse 
Upplevelse av konflikten som 
stressande 
Mammans känslomässiga närvaro 
och acceptans  
Kognitiv förmåga 
Optimistiskt/pessimistiskt tankesätt 
Narcissistiska personlighetsdrag 
Barnets temperament  
Pappans föräldraförmåga 
 

 
Den fördjupade analysen visar också att de emotionella och sociala konsekvenserna 
sammantaget kan tolkas i ljuset av skamteori, där skam kan ses som en underliggande 
mekanism. Skamkänslan skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, att vara betydelselös 
som individ som andra inte behöver ta på allvar (Scheff, 1997; 2000). Skammen ger 
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konsekvenser i form av exempelvis minskad självkänsla och att barnet anklagar sig själv för 
konflikten, vilket tar sig i uttryck i bland annat aggressioner och ilska, vilket även är 
konsekvenser hos barnet utifrån en destruktiv konfliktstrategi hos föräldrarna. 
Sammanfattningsvis har det alltså visat sig att flera faktorer kring föräldrakonflikterna 
samvarierar med olika emotionella och sociala konsekvenser hos barnet.  
 

5.1 EMOTIONELLA KONSEKVENSER 
 

En miljö som präglas av konflikter är oförutsägbar för barnet och konsekvenserna av detta har 
analyserats utifrån bland annat anknytningsteori (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). Grunden för en trygg anknytning mellan barnet och 
föräldrarna är förutsägbarheten i deras interaktion, men barnet präglas också av 
förutsägbarheten i relationen föräldrar emellan och har förmåga att känna av känslomässiga 
stämningar redan som små. En återkommande konsekvens i flera studier var barnets förmåga 
till känslomässig reglering, ett centralt tema inom anknytningsteorin. Spädbarnet är beroende 
av att föräldern hanterar behoven och hjälper att reglera barnets känslor. Vidare byggs barnets 
anknytningsstrategi utifrån hur föräldrarna svarar på barnets behov, och barnets 
känslomässiga reglering påverkas vidare av om barnet befinner sig i en föräldrarelation som 
präglas av konflikter. Att föräldrakonflikter påverkar barns känslomässiga reglering tolkas 
utifrån ankytningsteorin att barnet alltså inte ges den förutsägbara trygghet som behövs för 
barnet egen känslomässiga stabilitet och trygghet. I ljuset av emotional security theory 
(Davies & Cummings, 1994) förklaras denna mekanism utifrån att föräldrakonflikter är en 
stressfaktor för barnet och får konsekvenser i barnets känsloliv genom rädsla och uttrycks 
genom dysfunktionellt beteende.   
 
Med bakgrund i studiens resultat kunde vidare uttydas emotionella konsekvenser i form av 
självanklagelse, självkänsla, oro, rädsla och stress. En framträdande styrande faktor kopplat 
till emotionella konsekvenser i studierna var barnets upplevelse av konflikterna som hotfulla. 
Cummings och Davies (1998) menar att kärnan i den rädsla som barnet upplever vid en 
föräldrakonflikt är huruvida konflikten hotar föräldrarnas framtida relation. Siffert et al. 
(2011) lyfter fram att det är huruvida konflikten är destruktiv eller inte som påverkar barnets 
upplevelse av konflikten. Med utgångspunkt i skamteorin (Scheff, 1997; 2000) kan tolkas att 
självanklagelsen, lägre självkänsla, oro och rädsla är några av de mest allvarliga 
konsekvenserna. Det destruktiva i skammen är hur den vänder sig inåt och, som flera studier 
noterat, påverkar självkänslan hos barnet och kan uttryckas i att barnet anklagar sig själv för 
konflikten. Karaktären på dessa konsekvenser är allvarliga då de både har en djupgående och 
långvarig påverkan och symptomen på dessa konsekvenser kan dessutom vara svåra att 
upptäcka. En återkommande konsekvens i flera studier var även hur föräldrakonflikter ledde 
till ett aggressivt beteende hos barnet, vilket kan betraktas som ett symtom på ovanstående 
emotionella konsekvenser. Barnets olika känslomässiga reaktioner på stressfulla upplevelser 
är strategier för att kunna hantera dessa, och barnets aggressioner har i analysen tolkats både 
genom anknytningsteorin och social inlärningsteori. Tanaka et al. (2010) menar att 
aggressioner kopplat till familjekonflikter fyller funktionen som en strategi för att hantera och 
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minska oron, men även om aggressioner är en social konsekvens av den miljö av aggressioner 
som barnet befinner sig i.  
 

5.2 SOCIALA KONSEKVENSER 
 

En central fråga i studiet av föräldrakonflikters konsekvenser för barnet är huruvida det alltid 
är skadligt för barnet med föräldrakonflikter? Resultaten av Oh et al. (2010) pekar på att det 
inte är själva existensen av en konflikt som verkar skada barnet, utan hur den hanteras av 
föräldrarna samt att barnet känner av vilken känslomässig bakgrund som finns hos föräldrarna 
i konflikten. Att barnet lär sig hantera konflikter med en annan människa med en 
grundläggande empati för både sina egna känslor och den andres känslor är en viktig 
utveckling utifrån anknytningsteorin (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Barn som 
växer upp med resonerande föräldrar kan därför lära sig konstruktiva strategier för att hantera 
konflikter i sociala relationer i livet. Det gäller även det motsatta, då fientlighet och 
aggression mellan föräldrar kan kopplas till sämre social förmåga hos barn och aggressiva 
beteenden i partnerrelationer. Vidare visade det sig att de barn som anklagade sig själva för 
föräldrakonflikten var de som visade sämst skolresultat, vilket kan vara den mekanism som 
förklarar kopplingen mellan föräldrakonflikter och barnets skolresultat. Resultatet kan förstås 
djupare utifrån den känslomässiga trygghet barnet är beroende av för att kunna utveckla 
avgörande kognitiva funktioner (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007).  
 
Med utgångspunkt i emotional security theory kan högre konfliktnivå och lägre social 
kompetens förstås genom det stresspåslag som föräldrakonflikter innebär för barnet vilket inte 
ger det känslomässa utrymme barnet behöver för att lära sig att hantera egna känslor och 
vidare utveckla känslomässiga band till primärt sina föräldrar (Cummings & Davies, 1998). 
Om föräldrarnas relation präglas av konflikter blir föräldrabilden oförutsägbar för barnet och 
kan kopplas till mönster i den ambivalenta anknytningen (som innebär oförutsägbarhet i sin 
respons på barnets behovssignaler). Den ambivalenta anknytningen leder till en maximerande 
strategi hos barnet, vilken leder till klängighet och en minskad tilltro till barnets egen 
förmåga. Dessa teoretiska implikationer kan bidra till förståelsen för varför barnets sociala 
kompetens blir bristande (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 
 

5.3 IMPLIKATIONER FÖR SOCIALT ARBETE 
 

Föräldrakonflikternas emotionella och sociala konsekvenser för barnet är omfattande, se 
Tabell 5. Familjen är i de flesta fall den mest präglande miljön i barnets liv, där barnet lär sig 
hur sociala relationer fungerar, och är avgörande för vilka känslomässiga strategier och vilken 
trygghet barnet bär med sig. Studiens resultat visar att föräldrakonflikter kan ge långvariga 
konsekvenser för barnet och mönstret som kan uttydas i resultaten är att beteendemönstret i 
föräldrakonflikterna riskerar att påverka barnets eget sätt att hantera sina framtida relationer. 
Vikten av att i socialt arbete ha kunskap om föräldrakonflikternas symtom och konsekvenser 
för barnet kan därför inte nog understrykas då dessa är avgörande för barnets sociala och 
emotionella utveckling. Det som kan slås fast ur resultatet är hur stark kopplingen är mellan 
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föräldrars destruktiva konflikter och barns dysfunktionella beteende och mående, vilket leder 
till den starka risken att barnet själv bär med sig samma strategier i framtida relationer. 
Utmaningen i socialt arbete är att här kunna ge stöd och uppmärksamma det diffusa och 
osynliga problem som föräldrakonflikter ofta är i en familj. I familjerättsliga sammanhang 
och i samband med skilsmässor kan föräldrakonflikterna plötsligt bli synliga, då det inte 
längre är en privat angelägenhet i familjen. Men i många fall är detta ett socialt problem som 
är svårt att uppmärksamma, vilket kan ha att göra med den kopplingen till skam som 
föräldrakonflikter har.  
 
Ett viktigt steg för socialarbetaren är dock att ha god kunskap om de symtom som 
föräldrakonflikter har på barnet vilket vidare ger belägg för att ta upp frågan i de fall där man 
misstänker att barnet befinner sig i en destruktiv konfliktmiljö. Att genom kunskap kunna 
förklara för familjen att barnens symtom kan peka på en konfliktfylld hemmiljö är viktigt ur 
ett rättsäkerhetsperspektiv, men är också ett bra verktyg för socialarbetaren att kunna samtala 
med familjen utifrån kunskap och inte genom att direkt härleda diskussionen till familjens 
beteende. 
 

5.4 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR & SVÅRIGHETER 
 
De 19 inkluderade studierna är från sju olika länder vilket innebär att deras syften, resultat 
och tolkningar har olika kontextuella förutsättningar. Vidare är 60 % av dessa från USA vilket 
innebär att det finns en risk att denna kulturella kontext får oproportionerligt stort utrymme i 
sammanställningen av resultatet. Att studierna härstammar från olika länder innebär att det 
kan finnas skilda uppfattningar om barnuppfostran, vilka roller barn respektive förälder har i 
familjen och hur man tolkar, i studien centrala begrepp, som ”skuld” och ”skam”. Vidare har 
studien inte gjort någon begränsning vad gäller vilken ålder av barn som ska inkluderas. Att 
inkludera samtliga åldrar mellan 0-18 år har istället varit medvetet och betraktats som en 
möjlighet till att kunna uttyda eventuella skillnader i hur föräldrakonflikter påverkar barnet 
beroende på ålder. En svaghet med detta kan vara att åldersspannet blir för brett då 
föräldrakonflikter kan ge helt skilda konsekvenser för ett spädbarn jämfört med en tonåring. 
Styrkan är däremot att det finns möjlighet att göra jämförelser i vilka konsekvenser studierna 
framhåller, se t.ex. Lucas-Thompson (2012).  
 
En vidare svårighet i undersökningen av det aktuella området är när endast ett socialt problem 
plockas ut som kan uppstå i en familjekontext. Centralt i socialt arbete som vetenskap är hur 
faktorer på olika nivåer samvarierar och hur olika förklaringar kan finnas till ett och samma 
problem. Att undersöka hur föräldrakonflikter påverkar barn är ett komplext område då 
symtom och beteenden hos både föräldrar och barn sannolikt påverkas av en rad ytterligare 
faktorer. Ett barn kan exempelvis vara utsatt för andra sociala och relationella svårigheter 
vilka kan ge liknande symtom som föräldrakonflikter, exempelvis mobbning. Vid kvantitativa 
studier, som ett flertal är i föreliggande studie, finns därför risk att sådana symtom slår 
igenom trots att dessa inte är ett resultat av existensen eller icke-existensen av en 
föräldrakonflikt. 
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5.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 
Vid litteratursökningen inför denna forskningsöversikt fanns det förvånande lite träffar på det 
aktuella forskningsområdet. I ett flertal studier nämndes att barns externaliserade och 
internaliserade problem utifrån föräldrakonflikter var väldokumenterat, men relativt lite om 
vilka bakomliggande mekanismer som var orsak till detta och även vilka sociala konsekvenser 
föräldrakonflikterna har för barn. Det som lyfts fram specifikt som outforskade områden är 
hur föräldrakonflikter påverkar barns vänskapsrelationer, hur syskonrelationer påverkar 
konsekvenserna av föräldrakonflikter samt hur föräldrakonflikter påverkar framtida 
partnerrelationer.  
 
Frågor som väckts under analysen i föreliggande forskningsöversikt är vad som är orsaken till 
att barn får sämre självkänsla och varför barn anklagar sig själva för konflikten? Ett försök till 
en djupare analys har gjorts genom skamteorin, vilket är ett område som kan utvecklas och 
fördjupas. Denna teori har också en nära koppling till anknytningsteorin, vilket är ett 
teoretiskt verktyg som återfinns i många av de studerade artiklarna. Majoriteten av de studier 
som är grund till föreliggande forskningsöversikt är också kvantitativa. Ett ytterligare steg för 
att få svar på mer djupgående frågor i ämnet är att göra fler intervjubaserade studier som även 
inkluderar observationer. I de kvantitativa studierna som gjorts genom enkäter ges bara 
möjlighet till kunskap om barnens upplevelse av konflikterna (gällande intensitet, karaktär 
och frekvens) och barnens egna upplevda symtom. För att få fördjupad kunskap om 
underliggande mekanismer måste fler studier av kvalitativ karaktär göras. En utmaning på 
området är dock det faktum att föräldrakonflikter är ett svårt område att uppmärksamma, 
vilket tas upp i 5.3 Implikationer för socialt arbete, vilket pekar på att mörkertalet för detta 
sociala problem sannolikt är stort.  
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utifrån deras bedömning 
av självanklagelse. 
Föräldrakonflikter var 
också relaterade till en 
mer negativ 
självskattning av 
skolkompetens, men 
endast kopplat till 
pappans 
föräldraförmåga. 
För att barnet ska 
bibehålla en god 
självkänsla i ljuset av 
föräldrakonflikt, är det 
avgörande att barnet får 
stöd i att komma över 
sina känslor av 
hotfullhet.  
 
 

Kognitiv 
teoretisk ram och 
spillover 
hypothesis.  



Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Kauten, Lui, 
Doucette & 
Barry. 
Perceived 
Family 
Conflict 
Moderates 
the Relations 
of Adolescent 
Narcissism 
and CU Traits 
with 
Aggression.  
USA.  

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

153 ungdomar 
(130 pojkar, 23 
flickor), 16-18 
år. 

Undersöka om  
narcissism, CU 
traits och 
familje-
konflikter har 
kopplingar till 
ett aggressivt 
beteende hos 
barn. 

Kvantitativ metod, 
longitudinell studie.   
 
Correlational analyses (H1 
och H2) 
 
Multiple regression analyses 
(H3 och H4) 

Upplevelse av 
föräldrakonflikter ökar 
risken för aggression hos 
unga med narcissistiska 
karaktärsdrag och CU 
traits. Unga som 
rapporterade föräldra-
barnkonflikt visade 
samma symptom.  

Beteendet 
hos unga 
med CU-
traits 
karaktärisera
s av brist på 
empati och 
kan därför 
vara mer 
känsliga för 
att identifiera 
sig med en 
förvrängd 
bild av 
normal 
aggression, 
särskilt om 
de är utsatta 
för 
återkomman
de 
familjekonfli
kter.  

 Social 
inlärningsteori, 
Cognitive 
appraisals, 
Emotional 
security 
hypothesis.  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Verrocchio & 
Baker. 
Italian Adults’ 
Recall of 
Childhood 
Exposure to 
Parental 
Loyalty 
Conflicts. 
Italy.  

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Snöbollsurval.  
739 deltagare 
(55 % kvinnor, 
ålder mellan 18 
till 66 år, 
medelålder 27.5 
år). 

1) Undersöka 
graden av 
utsatthet för 
lojalitets-
konflikter 
mellan 
föräldrar. 
2) Är 
förekomsten 
högre för de 
som angav att 
"en förälder har 
försök vända 
mig emot den 

Kvantitativ metod, 
retrospective.  

Höga nivåer av 
föräldrakonflikter 
återfanns hos de vars 
föräldrar varit i 
skilsmässa och de som 
beskrev föräldrarnas 
relation som "väldigt 
dålig". Graden av 19 (av 
20) typer av 
lojalitetskonflikter var 
högre hos de som angav 
att en förälder försökte 
vända dem mot den andra 
föräldern. Den generella 

 Mönstret som kan 
uttydas ur resultatet är 
att barns utsatthet för 
föräldrakonflikter har 
skadliga effekter på det 
långsiktiga måendet och 
kan framställas som en 
signifikant riskfaktor 
för måendet i vuxen 
ålder.   

 



andra 
föräldern"? 
3. Är 
förekomsten 
högre för de 
vars föräldrar är 
separerade samt 
angett 
föräldrarnas 
relation som 
"väldigt dålig", 
och var 
skattningen för 
utsatthet 
associerade med 
psykisk 
misshandel och 
nuvarande 
välmående och 
fungerande?  

graden av utsatthet för 
lojalitetskonflikter hade 
en signifikant koppling 
till utsatthet för psykisk 
misshandel och 
nuvarande mått på 
välmående och 
fungerande.  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Cummings, 
George, McCoy 
& Davies. 
Interparental 
conflict in 
kindergarten 
and adolescent 
adjustment: 
prospective 
investigation 
of emotional 
security as an 
explanatory 
mechanism.  
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Målstyrt urval, 
235 mammor, 
pappor och 
deras barn 
(medelålder 
12.62 år). 106 
pojkar, 129 
flickor.  
 
 

Undersöka 
kopplingarna 
mellan 
föräldrakonflikt
er i 
förskoleåldern, 
barn 
känslomässiga 
otrygghet i lägre 
skolåldern och 
påföljande 
internaliserade 
och 
externaliserade 
problem i 
tonåren.  
 
 
 
 

Multimetod, multireporter 
assessments och structural 
equation model tests.  
 
Undersökningarna fördelades 
på tre olika tidpunkter.  

Känslomässig otrygghet i 
tidig barndom är relaterat 
till internaliserade och 
externaliserade problem i 
tonåren. 

  Emotional 
Security Theory 
(Cummings and 
Davies). 



Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Pendry & 
Adam 
Child-related 
interparental 
conflict in 
infancy 
predicts child 
cognitive 
functioning in 
a nationally 
representative 
sample. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Subsample: 
spädbarn och 
föräldrar.  
 
10 688 barn, 
51,6 % pojkar.  

Undersöka 
förhållandet 
mellan 
frekvensen av 
föräldrakonflikt
er när barnet är 
9 månader 
gammalt och 
dess kognitiva 
färdighet vid 24 
månaders ålder.  

Longitudinell studie. 
 
Multimetod. Intervjuer, 
enkäter, födelsedata, 
videoinspelade föräldra-barn 
interaktioner, kartläggning av 
spädbarnets utveckling.  

En signifikant negativ 
koppling fanns mellan 
frekvensen av 
föräldrakonflikter 
relaterade till barnet vid 9 
månader och barnet 
kognitiva färdighet vid 24 
månaders ålder. 

  Anknytningsteori 

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Iturralde, 
Margolin & 
Spies Shapiro. 
Positive and 
negative 
interactions 
observed 
between 
siblings: 
moderating 
effects for 
children 
exposed to 
parents' 
conflict. 
USA. 
 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

52 syskonpar 
(deltagare i en 
större 
longitudinell 
studie) där ett 
syskon var 9 
eller 10 år vid 
studiens start 
och ett syskon 
som skiljde max 
5 år i ålder. 
 
Målstyrt urval.  

Undersöka 
kopplingen 
mellan 
värdering av 
föräldrakonflikt
er (specifikt 
hotfullhet och 
självanklagelse)
, kvalitén på 
syskonrelatione
n och oro i 
syskonpar med 
en ungdom och 
ett yngre syskon 
i nära ålder.  

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. 
 
Syskonen fick göra en 
samarbetsövning som 
videofilmades för senare 
observation och analys.  
 
Syskonen fick svara på 
enkäter gällande: skattning av 
föräldrarnas konflikter, 
syskonens relation och oro.  

Gällande det äldre 
syskonet var en positiv 
relation med syskonet 
associerat till minskad 
koppling mellan 
självanklagelse och oro. 
En paradoxal effekt kan 
uttydas i negativa 
interaktioner för både 
yngre och äldre syskon: 
relationen mellan 
självanklagelse och oro 
minskade i närvaron av 
en negativ 
syskonrelation. Resultatet 
stödjer tidigare teoretiska 
implikationer som pekar 
på att kvalitén på 
syskonrelationen hjälper 
barn att reglera sina 
känslor i en 
föräldrakonflikt.  

 Tydligaste effekten 
återfanns bland äldre 
syskon. De påvisade 
ingen signifikant 
koppling mellan 
självanklagelse och oro 
när deras interaktion 
med syskonet var starkt 
positiv. Effekten 
återfanns även hos det 
yngre syskonet.  
 
Även en negativ 
interaktion mellan 
syskonen dämpade 
effekten av 
självanklagelse och oro. 
Slutsats: en kontakt med 
syskonet hjälper barnet 
att reglera och effekten 
av ansvar och 
skyldighet till föräldrars 
konflikter. 
 

Emotional 
Security Theory 
(Cummings and 
Davies). 



Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

O'Donnell, 
Moreau, 
Cardemil & 
Pollastri. 
Interparental 
conflict, 
parenting, and 
childhood 
depression in a 
diverse urban 
population: 
the role of 
general 
cognitive style. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

88 barn i femte 
och sjätte klass 
från två olika 
skolor. Från 
stadsdelar med 
låg 
medelinkomst. 
36 pojkar, 52 
flickor.  

Undersöka 
möjligheten att 
både 
föräldraskapsstr
ategier och 
barnets 
kognitiva 
förmåga är 
kopplad till 
påverkan av 
föräldrakonflikt
er på barns 
depression-
symptom över 
tid. 

Kvantitativ metod, 
longitudinell studie.  
 
Kognitiv förmåga, 
depressionssymptom och 
upplevelse konflikter och 
föräldraskap undersöktes två 
gånger med ett års mellanrum  

Föräldraskapet och barns 
kognitiva förmåga var 
faktorer som påverkar 
förståelsen av ökande 
föräldrakonflikter och 
barns välmående.  
 
Barn med mer 
optimistiska 
kognititionsstrategier var 
mer skyddade från 
påverkan av ökande IPC.  
 
Data kunde inte påvisa att 
det fanns en interaktion 
mellan kognition och 
förändring i 
föräldraskapet.  

Ett barn som 
har ett mer 
pessimistiskt 
förhållningss
ätt riskerar 
att vara mer 
sårbara för 
upplevelser 
av hotfullhet 
och själv-
anklagelse 
och ökade 
depressionss
ymptom när 
de är utsatta 
för föräldra-
konflikter.   

Det är inte bara det 
faktum att konflikter 
förekommer hemma, 
utan mer väsentligt, 
vilken typ av konflikt 
och konfliktens 
påverkan på föräldra-
barn relationen som 
interagerar med 
individuella faktorer 
hos barnet som påverkar 
barnets välmående.  

Spill-over 
hypothesis.  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Lacinová, 
Michalcaková 
& Bousa. 
Interparental 
conflict 
apprasial and 
general 
fearfulness in 
middle 
adolescense. 
Czech 
Republic. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
socialt 
arbete. 

534 ungdomar, 
15 år (49 % 
flickor).  
Deltagare från 
European 
Longitudinal 
Study of 
Pregnancy and 
Childhood. 

Analysera 
relationen 
mellan 
föräldrakonflikt
er och ungas 
upplevelse av 
rädsla.  

Kvantitativ och kvalitativ 
metod.  
 
Enkäter och intervjuer. 
 
Multiple linear regression 
analyses. 

Flickor angav högre grad 
av rädsla samt både högre 
frekvens och intensitet 
gällande konflikter än 
pojkar. Förhållandet 
mellan att kunna hantera 
föräldrakonflikter och 
frekvensen av rädsla 
återfanns bara i gruppen 
av pojkar. Pojkar hade 
upplevelsen att 
konflikterna oftare kom 
till en lösning än vad 
flickor angav.  
 
 
 
 
 

Att flickor 
angav högre 
frekvens av 
rädsla kan ha 
att göra med 
att deras svar 
präglades av 
att de var 
mer verbala.  

 Anknytningsteori 



Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Miller, 
McCullough & 
Johnson.  
The 
association 
family risk 
factors with 
suicidality 
among 
adolescent 
primary care 
patients. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

195 ungdomar  
(21,5 % män, 
78,5 % 
kvinnor), 
primärvårds-
patienter. 
Multisite 
sample. 

Undersöka 
relationen 
mellan familje-
konflikter och 
familje-
sammanhållning 
med ungas 
självmords-
benägenhet.  

Kvantitativ metod. Enkäter: 
Family Environment Survey 
(FES) och Scale for Suicidal 
Ideation (BSI). 

Familjesammanhållning 
var signifikant kopplat 
(och även omvänt) till 
självmordsbenägenhet. 
Familjekonflikter var 
signifikant kopplat till 
självmordsbenägenhet. 
Samtliga av de ungdomar 
som genom BSI-skalan 
riskerade en förhöjd risk 
för självmordsbeteende 
angav högre nivåer av 
familjekonflikter än 
medianvärdet. 
Självmordsbenägenhet 
var särskilt ökat bland de 
ungdomar som angav 
höga nivåer av 
familjekonflikt och låg 
familjesammanhållning.  

  Anknytnings-
teori, 
interpersonal 
theory of suicide 
(Joiner, 2005). 

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Lucas-
Thompson. 
Associations of 
marital 
conflict with 
emotional and 
physiological 
stress: 
evidence for 
different 
patterns of 
dysregulation. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Familjer som 
deltagit i Study 
of Early Child 
Care and Youth 
Development 
(University 
California), 
ungdomarna var 
i genomsnitt 
17.5 år.  

Utforska 
teoretiskt 
implicerade 
kopplingar 
mellan föräldra-
konflikter och 
fysiologisk 
stress bland 
ungdomar, men 
som ännu inte är 
testade 
empiriskt.  

Multimetod, follow-up study. 
 
Cross-sectional.  
 
Föräldrakonflikter värderades 
genom deras egna 
beskrivningar och forskares 
observationer. Ungdomarna 
utsattes för  stress-tester där 
mätningar gjordes på 
känsloreaktioner, 
kortisolnivåer och 
cardiovascular.   

Föräldrakonflikter var 
associerat med minskad 
respons på fysiologisk 
stress men ökad 
känslighet för 
känslomässiga reaktioner, 
vilket tyder på att 
konflikter kan associeras 
till problem som 
integrerar och 
koordinerar 
känslomässiga och 
fysiologiska responser på 
stress.  
 
Resultatet ger stöd för the 
hypo-reactivity 

Ungas 
fysiologiska 
dysregulatio
n i samband 
med 
föräldra-
konflikter 
kan tolkas 
utifrån de 
särskilda 
mekanismer 
som styr hur 
konflikter är 
associerat till 
långtgående 
negativa 
konsekvense

Unga som växer upp i 
hem med höga 
konfliktnivåer är 
riskerar att i högre grad 
få fysiologiska och 
hälsorelaterade 
problem.  

The 
hyperreactivity 
hypothesis 
(support from 
research 
examining 
adolescent 
emotional 
reactivity to 
marital conflict) 
and 
hyporeactivity 
hypothesis 
(hypo: stressor-
>initially hyper-
>overtime can't 
cope -> 



hypothesis of 
physiological responding 
(minskade fysiologiska 
stressresponser). Ett 
resultat som går emot 
tidigare undersökningar 
som generellt gett 
evidens för the hyper-
reactivity hypothesis. 
Studiens 
undersökningsgrupp (late 
adolescents) är inte lika 
vanligt utforskade på 
detta område. Resultatet 
är därför ett viktigt steg i 
förståelsen för hur 
reaktionerna varierar 
beroende av ungas ålder.  

r för barnet.  responses 
become hypo).  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Li, Putallaz & 
Su. 
Interparental 
conflict styles 
and parenting 
behaviours: 
association 
with overt and 
relational 
aggression 
among 
Chinese 
children. 
China. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Målstyrt urval.  
671 barn (364 
flickor), deras 
mödrar (670) 
och fädrar 
(570). 
Rekryterade 
från tredje, 
fjärde och femte 
klass i två 
skolor i Beijing, 
Kina. 
Medelålder på 
deltagande barn 
var 10 år.  

Undersöka hur 
karaktären på 
föräldrarnas 
konflikter 
relaterar till 
barns 
utåtagerande 
och relationella 
aggressioner, 
indirekt och 
direkt kopplat 
till föräldrarnas 
beteende.  

Kvantitativ metod. 
 
Mödrar och fädrar beskrev 
karaktären på sina olika typer 
av föräldrakonflikter och 
deras olika beteenden kopplat 
till föräldraskapet. Barnen 
skattade varandras 
aggressioner i klassen.   

Tvångsmässig kontroll 
och psykisk kontroll var 
associerat till barns 
utåtagerande och 
relationella aggressioner, 
ett resultat som varierade 
med kön gällande 
förälder-barn.  
 
En signifikant indirekt 
effekt av karaktären på 
föräldrakonflikter var 
fädrars öppna konflikter 
var relaterat till pojkars 
aggressioner som en följd 
av fädrars tvångsmässiga 
kontroll och att mödrars 
hemliga konflikter var 
relaterat till pojkars 
aggression som en följd 
av psykisk kontroll.  
 

  Spill-over 
hypothesis, 
Family system 
perspecitve, 
Social learning 
theory,  
 



Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Tanaka, 
Raishevich & 
Scarpa. 
Family conflict 
and childhood 
aggression: the 
role of child 
anxiety. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Målstyrt urval.  
 
50 barn (17 
flickor), 7- 13 år 
(medelålder 
9,94 år), 
deltagarna var 
även med i en 
större 
longitudinell 
studie som 
undersökte 
psykosociala, 
kognitiva och 
social 
kopplingar till 
aggression.  

Undersöka 
vilken roll barns 
oro har i 
förhållandet 
mellan familje-
konflikter och 
aggressioner i 
barndomen.  

Kvantitativ metod.  
 
Föräldrar fyllde i enkäter 
gällande familjekonflikter 
och barnets eventuella 
aggressiva beteende. Barnen 
gjorde en enkät gällande 
skattning av oro.   

Barnets oro var kopplat 
till relationen mellan 
familjekonflikter och 
proaktiva aggressioner. 
Specifikt var 
familjekonflikter relaterat 
till en ökning i proaktiva 
men inte reaktiva 
aggressioner hos barn 
med hög självskattning 
av oro.  

 Oro i barndomen är en 
riskfaktor för proaktiva 
aggressioner i samband 
med ökad frekvens av 
familjekonflikter.  

 

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Spjeldnes, 
Koseske & 
Sales.  
Teacher 
support as a 
buffer between 
interparental 
conflict and 
child social 
skills. 
USA. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
socialt 
arbete. 

Målstyrt urval.  
 
Föräldrar och 
deras barn i 
åldrarna 3-5 år 
(medelålder 4.1 
år), 92 pojkar 
och 77 flickor.  

Undersöka den 
direkta effekten 
av 
föräldrakonflikt
er och den 
skyddande 
effekten av en 
lärares stöd.  

Kvantitativ metod. 
Cross-sectional survey. 
 
Enkäter som mamman 
svarade på gällande: 
föräldrakonflikter, 
uppfattning om barnets 
mogenhet i skolan, social 
förmåga och lärarens 
emotionella stöd för barnet. 
 
  

Högre grad av 
föräldrakonflikter hade 
samband med barnets 
lägre sociala kompetens. 
Barn med föräldrar med 
låg konfliktnivå hade 
högre grad av social 
kompetens jämfört med 
barn vars föräldrar hade 
hög konfliktnivå (med 
stöd i emotional security 
theory).  
 
Flickors sociala 
kompetens var högre och 
deras emotionella stöd 
från läraren var högre 
jämfört med pojkar. 
 
Studien gav inte stöd till 

  Emotional 
Security Theory 
(Cummings and 
Davies). Risk 
and resilience 
perspective.  



antagandet att en lärares 
stöd minskade 
associationen mellan 
föräldrakonflikter och 
social kompetens. 

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Ghazarian & 
Buehler. 
Interparental 
conflict and 
academic 
achievement: 
an 
examination of 
mediating and 
moderating 
factors. 
USA.  

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Målstyrt urval.  
 
2.297 barn i 
sjätte klass, 
medelålder 
11.92 år (52 % 
flickor).  

Undersöka 
förhållandet 
mellan 
föräldrakonflikt
er och skol-
prestationer. 
Självanklagelse 
och upplevd 
hotfullhet 
vägdes in som 
potentiella 
påföljder. 

Kvantitativ metod.  
 
Deltagande barns betyg 
studerades. Barnen svarade 
på enkätfrågor gällande 
föräldrakonflikter, 
självanklagelse, upplevd 
hotfullhet och mammans 
accepterande föräldrastil. 

Föräldrakonflikter är en 
riskfaktor för sämre 
skolresultat, vilket tyder 
på att interaktioner i 
familjen har en 
signifikant roll i hur 
barnet presterar i skolan. 
Självanklagelse var en 
signifikant påföljd, vilket 
kan tolkas som en 
förklaring till varför 
föräldrakonflikterna 
påverkar 
skolprestationerna. 
Mammans accepterande 
och omsorg minskade 
delvis relationen mellan 
föräldrakonflikt och 
barnets självanklagelse. 
Dessutom var 
associationen mellan 
föräldrakonflikter och 
upplevd hotfullhet 
starkare för de barn som 
upplevde relationen till 
sin mamma som 
stödjande, involverande 
och närvarande.  

Utsatthet för 
konflikter i 
hemmet ökar 
risken för 
stress-
responser 
och minskar 
deras 
potential att 
högprestera i 
skolan.  

Barn som angav höga 
nivåer av 
föräldrakonflikter 
hamnade i högre grad i 
negativa tankebanor. 
Särskilt när barnet 
angav konflikten som 
stressande, var de mer 
benägna att anklaga sig 
själva och känna sig 
hotade.  
 
Författarna anger 
självanklagelse som en 
trolig förklaring för 
kopplingen mellan 
föräldrakonflikter och 
sämre skolprestationer.  

Risk and 
resiliency theory.  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Oh, Lee & 
Park. 
The effects of 
marital 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 

Målstyrt urval.  
 
Svar 
behandlades 

Undersöka 
effekten av 
föräldrakonflikt
er på barns 

Kvantitativ metod.  
 
Utifrån barnens upplevelse av 
förekomst av 

Generellt visade barnen 
större affekt och upplevd 
hotfullhet till hypotetiska 
konfliktsituationer som 

Gruppen 
med hög 
konfliktnivå 
visade 

Föräldrakonflikter 
relaterade till barnet 
gjorde att barnet kände 
mer rädsla för att själv 

Cognitive-
contextual 
framework.  



conflict on 
Korean 
children's 
appraisal of 
conflict and 
psychological 
adjustment. 
Korea. 

psykologi. från totalt 221 
koreanska barn, 
varav 116 sedan 
delades upp i 
grupper av hög 
konfliktnivå (58 
barn, 32 flickor) 
och låg 
konfliktnivå (58 
barn, 22 
flickor), 10-12 
år.  

psykologiska 
reglering och 
bedömning av 
hypotetiska 
föräldra-
konflikter. 

föräldrakonflikter i 
hemmiljön delades de upp i 
grupper av "hög" och "låg" 
konfliktnivå. Barnen fick ta 
del av tecknade potentiella 
föräldrakonflikter som var 
uppdelade utifrån intensitet 
och innehåll.  
 
Barnens mödrar svarade på 
en enkät om barnens 
emotionella reglering och 
beteende samt en enkät som 
behandlar barnets kompetens 
och externaliserade och 
internaliserade beteende 
(CBCL). 

involverade fysisk 
aggression jämfört med 
verbala 
konfliktsituationer. Vid 
konflikter relaterade till 
barnet, uppvisade barnet 
mer självanklagelse och 
rädsla att bli indragna i 
konflikten och använde 
sig av skyddande 
strategier. Gruppen med 
hög konfliktnivå visade 
generellt mer reaktioner i 
responsen till 
föräldrakonflikter och 
använde sig av indirekta 
strategier.  

generellt mer 
reaktioner i 
responsen till 
föräldrakonfl
ikter och 
använde sig 
av indirekta 
strategier, 
vilket är 
motsatt 
effekt från 
resultat i 
liknande 
studier på 
Europeiska 
och 
Amerikanska 
barn.  

bli indragen i 
konflikten, skam och 
självanklagelse.  

Författare, 
titel, land 

Typ av 
studie & 
disciplin 

Urval Syfte Metod Resultat/Slutsats Orsaker Effekter Teoretiska 
utgångspunkter 

Zhang. 
Difficult 
temperament 
moderates the 
effect of family 
conflict on 
Chinese 
children's 
behaviour 
problems and 
social 
competence 
during the 
transition to 
nursery care. 
Kina. 

Vetenskap
ligt 
granskad 
artikel, 
psykologi. 

Målstyrt urval.  
 
118 barn från 
sex olika 
förskoleklasser i 
Beijing (62 
flickor), 
medelålder 33.3 
månader.   

Undersöka hur  
barns 
temperament 
styr effekten av 
familjekonflikte
r gällande barns 
beteende-
problem och 
sociala 
kompetens.  

Kvantitativ metod, 
longitudinell studie.  
 
Barnets sociala kompetens 
samt internaliserade och 
externaliserade problem 
värderades tre månader efter 
att barnet började förskolan 
(T1) och sedan igen i slutet 
av första förskoleåret (T2). 
Barnet deltog tillsammans 
med mamman och pappan. 

Barnets temperament styr 
effekten av fysiska 
konflikter gällande 
externaliserade problem 
vid både T1 och T2. 
Detsamma gäller för 
effekten av psykiska 
konflikter gällande social 
kompetens och 
internaliserade problem 
vid T2. Barn med svårare 
temperament var mer 
mottagliga för negativa 
influenser av fysiska 
konflikter och positiva 
influenser av psykiska 
konflikter. Barn med 
lättare temperament var 
mindre mottagliga för 
influensen av fysiska 
konflikter men mer 
mottagliga för den 

Värdet av 
självbehärsk
ning är högt i 
den 
kinesiska 
kulturen och 
det är 
accepterat att 
ta emot 
negativ 
feedback. 
Det 
samtidigt   
viktigt med 
personlig 
harmoni och 
att inte 
använda sig 
av öppna och 
direkta 
strategier för 
att lösa 

  



 

negativa influensen av 
psykiska konflikter.  

problem. 



 
Teman   Studie 
 
Emotionella konsekvenser 
Självanklagelse 
Skam 
Självkänsla 
Aggressioner 
Oro 
Rädsla 
Känslomässig reglering 
Stress 
 
Sociala konsekvenser 
Vänskapsrelationer 
Syskonrelationer 
Social kompetens 
Skolprestationer 
 
Styrande faktorer 
Kognitiv förmåga 
Familjesammanhållning 
Föräldrarnas konfliktstrategier 
Skillnader gällande kön 
Skillnader gällande ålder 
 


