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Abstrakt 

Bakgrund: Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk 

ohälsa. Ett stort ansvar ligger på hälso- och sjukvården att identifiera barn som far illa eller riskerar att 

fara illa, bland annat genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barnet och i barnets miljö. En 

sådan skyddsfaktor är en trygg anknytning, som utgör ett skydd mot påfrestningar under uppväxten.  

Syfte: Att beskriva hur anknytningen mellan mor och barn påverkas av att modern utsätts för 

långvarigt våld i hemmet. Metod: Detta arbete utformades som en litteraturöversikt. Vid 

artikelsökningarna användes främst databaserna PsychInfo, Cinahl och Pubmed. Artiklarna 

granskades, kvalitetsbedömdes samt analyserades utifrån ett induktivt resonemang. Resultat: 

Resultatet baserades på nio kvalitativa studier, sex kvantitativa studier och en mixad studie. Resultatet 

presenterades i fyra huvudteman: ‘Våldets påverkan på anknytningen’, ‘Negativa effekter av våldet 

som påverkar anknytningen’, ‘Att skydda och kompensera i en hotfull hemmiljö’ och ‘Positiva 

effekter av våldet som påverkar anknytningen’. Diskussion: Mödrar som blir utsatta för våld i 

hemmet har generellt en reducerad anknytning till sitt barn, men våldet behöver inte nödvändigtvis 

påverka anknytningen negativt. Det mesta tyder på att det är omständigheterna och dess indirekta 

effekter som utgör de största riskfaktorerna till att anknytningen mellan mor och barn reduceras. 

Slutsats: Våld i hemmet skapar flera försvårande omständigheter för modern att knyta an till sitt barn. 

De flesta kvinnor i denna situation lever i en hotfull miljö med begränsad tid, utrymme och ork för sitt 

barn. Den största riskfaktorn när det gäller anknytningen i denna miljö är moderns psykiska ohälsa. 

 

Nyckelord: Anknytning, barn, mödrar, risk- och skyddsfaktorer, våld i nära relation 
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Abstract 

Background: Children living in families with domestic violence risk serious physical and mental 

illness. A great responsibility lies in the health- and medical caresystem to identify children who 

suffering from domestic violence, among other things by identifying risk- and protective factors in the 

child and in the child's environment. One of these protective factors is a safe attachment, which 

provides protection against stress during childhood. Purpose: To describe how the attachment 

between mother and child is affected by the mother being exposed to long-term domestic violence. 

Method: This study was designed as a literature review. The databases PsychInfo, Cinahl and 

Pubmed were mainly used for the article searches. The articles were reviewed, quality assessed and 

analyzed on the basis of an inductive reasoning. Result: The result was based on nine qualitative 

studies, six quantitative studies and one mixed study. The results were presented in four main themes: 

‘The influence of violence on the attachment’, ‘Negative effects of the violence that affects the 

attachment’, ‘Protecting and compensating in a threatening home environment’ and ‘Positive effects 

of the violence that affects the attachment’. Discussion: Mothers who are exposed to domestic 

violence generally have a reduced attachment to their child, but the violence does not necessarily have 

to adversely affect the attachment. Most indicate that it is the circumstances and its indirect effects 

which constitute the biggest risk factors for reducing the attachment between mother and child. 

Conclusion: Domestic violence creates several aggravating circumstances for the mother to attach 

with her child. Most women in this situation live in a threatening environment with limited time, 

space and energy for their child. The biggest risk factor for the attachment in this environment is the 

mother's mental illness. 

 

Keywords: Attachment, children, domestic violence, intimate partner violence, mothers, risk- and 

protective factors 
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Inledning/introduktion 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och även ett folkhälsoproblem. Både män 

och kvinnor drabbas men det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i 

nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner. Våld i 

nära relationer sker oftast i hemmet och kan uttrycka sig på många olika sätt. Våldet utgör 

ofta ett mönster av handlingar och är i de flesta fall en familjehemlighet. Barn som bevittnar 

våld i hemmet berättar sällan om sina upplevelser för andra, bland annat av rädsla, 

förvirring, lojalitet, skuld och skam, därför finns det en risk för att barnens utsatthet inte 

uppmärksammas.  Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig 

fysisk och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016).  

Bakgrund 

Enligt barnkonventionen skall konventionsstaterna “vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 

administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 

misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller 

den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård” (UNICEF, 2009). 

Världshälsoorganisationen definierar våld som fysiskt, psykiskt, sexuellt våld samt 

försummelse. Den breda definitionen ger utrymme för att inkludera handlingar som inte 

nödvändigtvis resulterar i skada eller död, men som innebär en betydande börda för de 

drabbade, närstående, samhället och sjukvårdssystemet (WHO, 2002).  

Med barn avses personer mellan 0-18 år. Att bevittna våld definieras som att barnet ser, hör 

eller förstår att våld pågår. Förståelsen för att våld pågår innefattar att barnet kan avläsa 

stämningar och registrera konsekvenser i form av till exempel skador och känslouttryck 

(Socialstyrelsen, 2016). 

Bowlbys anknytningsteori 

Flera studier visar på att en trygg anknytning är relaterat till en högre kvalité av moderns 

omvårdnad om barnet (Easterbrooks, Chaudhuri & Gestsdottir, 2005; Posada, Carbonell, 
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Alzate & Plata, 2004; Posada, Jacobs, Carbonell, Alzate, Bustamante & Arenas, 1999). En 

trygg anknytning utgör ett skydd mot påfrestningar under uppväxten och i vuxenlivet 

(Broberg, Risholm Mothander, Grankvist & Ivarsson, 2006). Anknytning är enligt Bowlby 

(2010) ett delvis förprogrammerat system av beteendemönster med en egen inre motivation 

som är viktig för överlevnaden. Det är varje form av beteende som leder till att en person 

når eller bibehåller mer eller mindre omedelbar närhet till en klart identifierad individ som 

uppfattas som i bättre stånd att klara världen. Denna individ är oftast en modersgestalt. 

Vetskapen om att en anknytningsgestalt finns tillgänglig och är mottaglig ger barnet en stark 

känsla av trygghet och uppmuntrar barnet därmed att uppskatta och fortsätta relationen. 

Anknytningsbeteenden är tydligast i den tidiga barndomen. Det speciella mönster som 

anknytningsbeteendet organiseras efter under utvecklingen påverkas starkt av det gensvar 

anknytningsgestalten ger. Känslig och kärleksfull omvårdnad resulterar i att barnet 

utvecklar tillit till att andra hjälper om det behövs och att barnet blir allt självständigare och 

djärvare i sitt utforskande av världen. Om ett barn anknytningsbeteende i stället möter 

ovilligt och sent gensvar är det troligt att barnet utvecklar en otrygg anknytning. Bowlby 

beskriver att föräldrar ska utgöra en trygg tillflykt, en bas för sitt barn. Från denna trygga 

bas kan barnet ge sig ut i världen utanför och återvända till, medveten om att han/hon får 

fysisk och känslomässig näring och blir tröstad och lugnad om det behövs (s. 25, 33, 50, 106). 

 

Barn som bevittnar våld 

Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2016:19) har vart tionde barn bevittnat våld inom 

familjen (Socialdepartementet, 2016), vilket ligger i linje med resultatet från studien av 

Annerbäck, Gustafsson, Svedin & Wingren (2010). Att bevittna våld mellan sina föräldrar 

medför en ökad risk för barnet att utvecklar psykologiska problem (Grych, Jouriles, Swank, 

McDonald & Norwood, 2000; Sternberg et al., 1993, Rhoades, 2008) och utgör en allvarlig 

risk för ett barns psykologiska utveckling (Gewirtz & Edleson, 2007). De vanligaste 

psykologiska symptomen hos barn vid exponering för våld i hemmet är internaliserade och 

externaliserade problem. Internaliserade problem är exempelvis oro, ångest, depression. 

Externaliserade problem kan vara ilska, aggressivitet, utåtagerande beteenden eller 

brottslighet (Chan & Yeung, 2009; Evans, Davies & DiLillo, 2008; Martinez-Torteya, Bogat, 
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von Eye & Levendosky, 2009; Moylan, Herrenkohl, Sousa, Tajima, Herrenkohl & Russo, 

2010). Barn som bevittnat våld har även en ökad tendens att själva utsättas för fysisk 

misshandel (Winkelman - Lamers, Willemen & Visser, 2012). 

Vårdgivares ansvar 

Om ett barn visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att barnet har utsatts för 

eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående så har hälso- och 

sjukvårdspersonal en absolut anmälningsskyldighet. Vårdgivaren bör se till att personalen i 

hälso- och sjukvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller 

mot närstående, samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

Vårdgivaren bör även avgöra när och hur personalen ska ställa frågor om våld för att kunna 

identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). 

Barnsjuksköterskans ansvar 

En viktig aspekt när det gäller hälso- och sjukvårdens del i arbetet med att förebygga att 

barn far illa, är att det finns en barnkompetens inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2014). Specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar förväntas 

ha “specifika kunskaper, färdigheter och kompetens att identifiera barn som far illa eller riskerar att 

fara illa och att i samarbete med barnet, dess familj, andra vårdgivare och myndigheter säkerställa att 

barnet får vård och/eller annat omhändertagande” (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Barnhälsovården utgör en viktig del i att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i 

barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Verksamhetens övergripande mål är att medverka 

till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s 

konvention om barns rättigheter. En specialistsjuksköterska som arbetar med barnhälsovård 

ska ha en helhetssyn och en förståelse för barnets levnadsförhållande och livsmiljö. Faktorer 

som skydds- och riskfaktorer för barnets utveckling och hälsa behöver kartläggas för att 

kunna värdera betydelsen av förhållanden som uppmärksammas hos barnet och/eller i 

barnets miljö (Rikshandboken för barnhälsovård, 2019). 
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Skydds- och riskfaktorer 

Omständigheter som kan ha samband med att ett barn riskerar att fara illa respektive 

minskar sannolikheten för att barn far illa har identifierats genom studier där barn har följts 

under många år. Så kallade skydds- och riskfaktorer (Buchanan, 1996; Cederblad, 2003; 

Kaufman & Ziegler, 1997). 

 

Med skyddsfaktorer avses förhållanden som i forskning har visats öka barnets 

motståndskraft mot belastningar eller dämpa effekten av riskfaktorer (Rikshandboken för 

barnhälsovård, 2017). En skyddsfaktor är ett socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande 

som medverkar till en bättre utveckling när det finns en risk (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Skyddsfaktorer kan även definieras som de faktorer som ökar ett barns möjligheter till en 

god anpassning och utveckling trots utmaningar och problem (Rikshandboken för 

barnhälsovård, 2017). 

  

Riskfaktorer är förhållanden som i forskning visat sig öka risken för att problem utvecklas 

och som ökar sannolikheten för att ett barn ska fara illa (Lagerberg & Sundelin, 2000; 

Rikshandboken för barnhälsovård, 2017). En riskfaktor kan definieras som ett socialt, 

psykologiskt eller biologiskt (inklusive medicinskt) förhållande som kan leda till problem 

inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende. Riskfaktorer är således omständigheter 

som associeras med någon form av skadlig situation eller skadligt förhållande (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Avsaknaden av skyddsfaktorer kan också sägas vara riskfaktorer 

(Rikshandboken för barnhälsovård, 2017). 

 

Samma typ av risk har olika inverkan på olika barn. Hos barn som lever i en miljö med 

trygghet och förståelse kan tecken på svårigheter och avvikelser ge en annan betydelse 

jämfört med de barn som inte har sådana förutsättningar. För att kunna främja barnets 

utveckling och hälsa och förebygga problem behövs kunskap om och ökad förståelse för vad 

som är skydds- och riskfaktorer hos barnet självt, i dess familj och dess närmiljö 

(Rikshandboken för barnhälsovård, 2017). 
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Problemformulering 

Den största risken för ett barn utgörs av de sociala och personliga belastningarna hos 

föräldern/omsorgsgivaren och hur dessa påverkar omsorgsförmågan. Till exempel så 

behöver inte psykiska problem hos en förälder per automatik leda till problem hos barnet. 

Däremot om förälderns psykiska problem samtidigt medför en bristande omsorg om och 

kontakt med barnet kan det bli skadligt för barnet. Det vill säga det är inte risken i sig som 

är det viktigaste, utan de processer och mekanismer som den aktiverar. Om föräldern brister 

i att se och svara på barnets behov påverkas barnets möjligheter till en trygg anknytning 

negativt (Rikshandboken för barnhälsovård, 2017). En trygg anknytning mellan barn och 

förälder är inte bara en förutsättning för barnets normala utveckling utan kan också ses som 

det bästa skyddet mot misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse (Hindberg, 2006).  

För att kunna främja anknytningen mellan de mödrar och barn som lever i en miljö där det 

förekommer våld behövs förståelse för vilka faktorer och mekanismer som kan hota eller 

främja anknytningen. 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur anknytningen mellan mor och barn påverkas av att modern utsätts 

för våld i hemmet. 

Metod 

Design 

Denna studie är utformad som en litteraturöversikt vilket är ett strukturerat arbetssätt för att 

skapa en översikt över, och framställa huvuddragen inom, ett visst kunskapsområde. För att 

få en uppfattning om vad som studerats så söks befintlig forskning upp inom det valda 

ämnet, till exempel forskning om ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde 

eller kompetensområde. Ingen avgränsning till val av antingen kvalitativa eller kvantitativa 

har gjort i denna litteraturöversikt då bägge kan användas till en studie som denna (Friberg, 

2012, s. 133-134).  
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Inklusions- exklusionkriterier 

Inklusionskriterier som har använts till artiklarna är att de ska innefatta anknytning mellan 

mor och barn samt våld i hemmet riktat mot modern. Våldet ska ha pågått under minst en 

månad och under tiden som barnet levt i samma hushåll. Åldern på barnen skulle vid 

studiens början ej vara över förskoleåldern. Artiklar där anknytning är definierat eller där 

anknytningsfaktorer är tydliga, till exempel emotional availability eller warm nurturing, har 

använts. Alla artiklar skulle vara originalartiklar och peer reviewed. 

Exklusionskriterier var artiklar som endast innefattar barn äldre än förskoleåldern eller barn 

som själva blivit direkt utsatta för våld. Artiklar som innehöll till exempel maternal 

funktioning eller parenting behaviour men utan definition på något som kan tolkas som en del 

av ett anknytningsbeteende har exkluderat. 

Litteratursökning 

PubMed, Cinahl och PsycInfo är de databaser som främst användes till att söka 

vetenskapliga artiklar. De två förstnämnda användes då dessa databaser enligt Polit och 

Beck (2012, s. 100) är de som är mest användbara inom omvårdnadsforskning. Efter det 

gjordes pilotsökningar i databaserna PsycInfo, Medline, SweMed och The Cochrane Library 

utifrån Carlsson och Eimans (2003) rekommendationer. PsycInfo visade sig vara den databas 

som gav överlägset mest relevanta träffar och användes fortsättningsvis tillsammans med 

PubMed och Cinahl då de övriga sistnämnda databaser ej gav några resultat under 

pilotsökningen. Sökningar har även gjorts sekundärt utifrån referenslistor i relevanta 

vetenskapliga artiklar. Även nyckelorden i de relevanta artiklarna granskades sekundärt för 

att få förslag till ytterligare sökord. Sekundärsökning är enligt Friberg (2012, s. 75) en mycket 

effektiv metod som bör tillämpas vid all informationssökning. 

Avgränsningar som användes var att artiklarna skulle ha ett abstrakt och vara skrivna på 

engelska. För att undvika att sålla bort relevanta artiklar användes ingen begränsning på 

utgivningsår.  

MESHtermer, Subject Headings och Thesaurus användes för att få en bred sökprofil. De 

sökord som inte funnits som MESHtermer, Cinahl Headins eller Thesaurus har skrivits som 

fritextord. 
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Boolesk söklogik har använts med operatorerna “AND” och “OR”, till exempel (Attachment 

OR Mother-Child Relation) AND (Intimate Partner Violence OR Domestic Violence). Initialt 

användes sökorden Attachment, Mother-Child Relation, Intimate Partner Violence, Domestic 

Violence och mothers. För att finna ytterligare material användes därefter sökorden Bonding, 

Parenting, Partner Abuse och Impact i olika kombinationer med de första sökorden. De 

kombinationer av sökord som resulterade i användbara artiklar redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 

Databas/ 

Datum 

  

Sökord Avgränsningar 

  

Antal 

träffar 

  

Valda 

artiklar  

Artiklar använda i 

resultatet 

  

Pubmed/ 

190218 

(attachment OR Mother-

Child Relations) AND 

("Intimate Partner 

Violence"[Mesh]) 

Has abstract, 

English, 

Infant: birth-23 

months, 

Preschool Child: 2-5 

years 

 

62 28* 

11** 

4*** 

3**** 

 

Letourneau, N., Morris, 

C. Y., Secco, L., 

Stewart, M., Hughes, J. 

& Critchley, K. (2013) 

 

Theran, S.A., 

Levendosky, A.A., 

Bogat, G.A. & Huth-

Bocks, A.C. (2005) 

 

Timmer, S.G., 

Thompson, D., Culver, 

M.A., Urquiza, A.J. & 

Altenhofen, S. (2012). 

Cinahl/ 

190220 

((MH "Parent-Infant 

Bonding") OR (MH 

"Parent-Infant Attachment 

(Iowa NOC)") OR (MH 

"Mother-Child 

Relations")) AND ((MH 

"Domestic Violence") OR 

(MH "Intimate Partner 

Violence")) 

Abstract available, 

English, 

Child preschool: 2-5 

years, 

All infant 

36 14* 

8** 

6*** 

5**** 

 

Buchanan, F., Power, 

C. & Verity, F. (2014) 

 

Letourneau, N. L., 

Fedick, C. B. & 

Willms, J. D. (2007) 

 

Pernebo, K. & 

Almqvist, K. (2017) 

 

Posada, G. & Pratt, D. 

M. (2008) 

 

Quinlivan, J.A. & 

Evans, S.F. (2005) 
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PsycINFO/ 

190220 

(MAINSUBJECT.EXAC

T("Mother Child 

Relations") OR 

attachment) AND 

(MAINSUBJECT.EXAC

T("Domestic Violence") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT

("Intimate Partner 

Violence")) 

Peer Reviewed, 

English, 

Preschool Age (2-5 

yrs), 

Infancy (2-23 mo), 

Neonatal (birth-1 

mo) 

99 47* 

16** 

5*** 

3**** 

2✝ 

Levendosky, A. A., 

Bogat, G. A., Huth-

Bocks, A. C., 

Rosenblum, K. & von 

Eye, A. (2011) 

 

Levendosky, A. A., 

Huth-Bocks, A. C., 

Shapiro, D. L. & 

Semel, A. (2003) 

 

Kita, S., Haruna, M., 

Matsuzaki, M. & 

Kamibeppu, K. (2016) 

PsycINFO/ 

190312 

 

Bonding AND domestic 

violence 

Peer Reviewed, 

English 

 

31 3* 

3** 

1*** 

1**** 

Zeitlin, D., Dhanjal, T. 

& Colmsee, M. (1999) 

PsycINFO/ 

190312 

 

Mothers AND intimate 

partner violence AND 

parenting AND impact 

Peer Reviewed, 

English 

29 10* 

5** 

4*** 

3**** 

2✝ 

Izaguirre, A. & 

Calvete, E. (2014) 

 

Levendosky, A. A., 

Lynch, S. M. & 

Graham-Bermann, S. 

A. (2000) 

 

Pels, T., van Rooij, F. 

B. & Distelbrink, M. 

(2015) 

 

 

PsycINFO/ 

190312 

MAINSUBJECT.EXACT

("Mother Child 

Relations") AND (partner 

abuse) 

Peer Reviewed, 

English 

47 12* 

6** 

2*** 

1**** 

2✝ 

Thiara, R. K. & 

Humphreys, C. (2017) 

* valda efter läst rubrik ** valda efter läst abstrakt *** valda efter läst artikel **** valda efter genomgått 

granskningsmall ✝ förkastade dubbletter efter läst titel 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalsprocessen delades in i fyra steg. I första steget lästes artiklarnas titel, i andra steget 

lästes abstraktet och i tredje steget lästes artiklarna i sin helhet. I fjärde och sista steget 
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kvalitetsgranskades de artiklar som överensstämde med syftet och inklusionskriterierna. 

Granskningen gjordes utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsprotokoll som 

återfinns i bilaga 1 och 2. Punkten “antal patienter med lungcancerdiagnos” i den kvalitativa 

granskningsmallen ersattes med “antal mödrar som blivit utsatta för våld”. De 

originalartiklar som höll en vetenskaplig kvalité av grad 1 eller 2 inkluderades i resultatet. 

Samtliga inkluderade artiklar utom en1 uppnådde en kvalité av grad 1, den sista uppnådde 

grad 2. En översikt av de inkluderade artiklarna redovisas i bilaga 3. 

Analys 

Artiklarna till arbetet har analyserats utifrån Graneheim & Lundmans (2003) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Först lästes artiklarna flera gånger för att få en bättre förståelse 

för helheten och en sammanfattning av varje artikels resultat gjordes. I varje artikel 

identifierades sedan meningsbärande enheter som var relaterade till litteraturstudiens syfte. 

Artiklarnas resultat relaterades till varandra genom att identifierades likheter och skillnader 

utifrån de meningsbärande enheterna. Sedan lästes artiklarnas resultat i sin helhet igen för 

att enheterna inte skulle tolkas ur sitt sammanhang. Pendlandet mellan artiklarnas helhet 

och delar gjordes återkommande under analysens gång för att säkerställa att inget viktigt 

missades samt för att minska risken för misstolkningar. Efter vidare genomgång togs de 

enheter bort som inte ansågs relevanta. De enheter som var svåra att identifiera som 

relevanta eller icke-relevanta sparades tills vidare. Dessa enheter exkluderades eller 

inkluderades när resultatet började ta form då enheternas relevans blev tydligare. Utifrån ett 

induktivt resonemang skapades teman och subteman utifrån de fynd som gjorts under 

analysen. Ett induktivt resonemang definieras enligt Polit och Beck (2012, s. 11) som arbetet 

med att utveckla generaliseringar utifrån särskilda iakttagelser. Från början skapades fler 

subteman än vad som inkluderats i resultatet och de meningsbärande enheter som inte 

tydligt passade in i ett visst tema lades åt sidan. Under resultatets utformning, när helheten 

började träda fram, reducerades antalet subteman och några subteman fördes ihop till ett 

gemensamt subtema. Detta gjordes utifrån relevans till den röda tråden i resultatet. Exempel 

på tolkningar utifrån resultatanalysen finns presenterade i bilaga 4. 

                                                
1 Letourneau, Morris, Secco, Stewart, Hughes & Critchley (2013) 
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Etiska överväganden 

Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att människors rättigheter är skyddade när de 

används som studiedeltagare. Runt om i hela världen finansierar och fastställer regeringar 

regler för etiska principer för att skydda studiedeltagare som ingår i forskning. Ett exempel 

är Helsingforsdeklarationen (Polit & Beck, 2012, s. 150-151). Helsingforsdeklarationen är en 

internationell sammanställning av etiska principer som tagits fram av World Medical 

Association (2013) och tillämpas vid medicinsk forskning på människor. I denna 

litteraturöversikt har utvalda artiklar godkänts av en etisk kommitté. I de fall där ett etiskt 

godkännande inte har tydliggjort i artikeln har efterforskning gjorts i den tidskrift där 

artikeln publicerats för att hitta etiska regler för publicering. 

Resultat 

Resultatet baseras på 16 artiklar varav nio artiklar är kvalitativa, sex artiklar är kvantitativa 

och en artikel är av mixad metod. Sju av artiklarna kommer från USA, två från Kanada, två 

från Australien och en vardera från Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och 

Sverige. Artiklarna är utgivna från år 1999-2017. Analysen resulterade i fyra huvudteman 

som var för sig delas in i olika subteman, dessa presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets teman och subteman 

Våldets påverkan på 

anknytningen 

Negativa effekter 

av våldet som 

påverkar 

anknytningen 

Att skydda och 

kompensera i en 

hotfull hemmiljö 

Positiva effekter av 

våldet som påverkar 

anknytningen 

Direkta effekter Den psykologiska 

stressen 

Att skydda  

Indirekta effekter Isolering och brist 

på stöd 

Att kompensera  

Skyddsfaktorer Begränsad tid, rum 

och ork 
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Våldets påverkan på anknytningen 

De kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet har överlag en reducerad anknytning 

(Quinlivan & Evans, 2005) och det är mer sannolikt att deras barn har en otrygg anknytning 

till sin mor (Levendosky, Bogat, Huth-Bocks, Rosenblum & von Eye, 2011). Våld i hemmet är 

signifikant och negativt relaterat till modern som en trygg bas (Posada & Pratt, 2008). 

De flesta kvinnor upplever att våldet påverkar deras relation med barnet, oftast negativt 

men i vissa fall positivt. Några få upplever inte att våldet påverkar deras relation med 

barnet, dessa kvinnor verkar inte se våldet som ett problem (Izaguirre & Calvete, 2014; 

Levendosky, Lynch & Graham-Bermann, 2000).  

Direkta effekter 

Våld under graviditeten har en direkt negativ effekt på anknytningen och är associerat med 

bristande anknytning (Kita, Haruna, Matsuzaki & Kamibeppu, 2016; Zeitlin, Dhanjal & 

Colmsee, 1999). En viss förstärkning av anknytningen sker efter förlossningen men inte lika 

dramatiskt som hos andra kvinnor. Det finns även en korrelation mellan nivån av våld och 

anknytningen (Zeitlin et al., 1999). Allvarligare våld är relaterat till större svårigheter i 

relationen mellan mor och barn (Pels, van Rooij & Distelbrink, 2015). Särskild risk är det 

under den postnatala perioden då våldet verkar öka. Den psykiska misshandeln närvarar 

under hela graviditeten och ökar efter förlossningen medan den fysiska misshandeln 

minskar något under graviditeten men ökar igen, i vissa fall värre än innan, efter 

förlossningen (Izaguirre & Calvete, 2014).  

Quinlivan och Evans (2005) visar på att våld i hemmet har en direkt inverkan på 

anknytningen, oberoende av andra faktorer. Medan Letourneau, Fedick och Willms (2007) 

kom fram till att effekten av våldet negeras när andra faktorer vägs in. Till exempel ger 

depression, även i frånvaro av våld, en liknande effekt på anknytningen. Ytterligare en 

studie, gjord av Levendosky, Huth-Bocks, Shapiro och Semel (2003), visar på att våldet har 

en direkt positiv effekt på anknytningen men en indirekt negativ effekt genom moderns 

psykologiska stress. 
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Indirekta effekter 

Tydligt är i flera artiklar att våldet skapar psykisk ohälsa hos modern och att den psykiska 

ohälsan har en negativ inverkan på anknytningen (Kita et al., 2016; Levendosky et al., 2003; 

Pels et al., 2015; Theran, Levendosky, Bogat & Huth-Bocks, 2007). De eventuella positiva 

effekterna som våldet har på anknytningen mellan mor och barn reduceras oftast av att 

våldet påverkar kvinnans psykiska hälsa negativt (Levendosky et al., 2003). Våld under 

graviditeten är associerat med prenatal depression som i sin tur är associerat med postnatal 

depression och bristande anknytning (Kita et al., 2016). Även Pels et al. (2015) visar på att 

kvinnor som utsätts för våld i genomsnitt har högre postnatala depressionspoäng.  

Skyddsfaktorer 

Om anknytningen är stabil under graviditeten så buffras kvalitén av interaktionen mellan 

mor och barn så att effekterna av våldet inte blir lika stora efter förlossningen (Theran et al., 

2007). Även amning vid 6 månaders ålder är associerat med stabilare anknytning (Quinlivan 

& Evans, 2005). 

Trots svåra omständigheter så uttrycker de flesta kvinnor en stark önskan om att utveckla 

ett gott moderskap (Izaguirre & Calvete, 2014). 

 

Negativa effekter av våldet som påverkar anknytningen 

Oftast har mödrar som utsätts för våld en lägre tolerans och njutning, lägre acceptans mot 

barnen och visar lägre kompetens som förälder (Quinlivan & Evans, 2005). De har en 

bristande uppmärksamhet av barnet (Pels et al., 2015) och barnen visar mindre positiv 

interaktion med sin mor (Levendosky et al., 2003). Några barn upplever sin mor som arg och 

för hård, stressad, högt ansvarstagande, ledsen eller frånvarande. Dessa barn har en känsla 

av frånvaro, brist och passivitet i relationen med sin mor (Pernebo & Almqvist, 2017). 

Många barn utvecklar beteendeproblem (Thiara & Humphreys, 2017). Mer svårhanterligt 

temperament hos barnen är associerat med sämre relation mellan mor och barn (Letourneau, 

Morris, Secco, Stewart, Hughes & Critchley, 2013). Några mödrar upplever en ökad ilska 

mot sitt barn och blir våldsam mot dem (Levendosky et al., 2000; Pels et al., 2015). De 
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negativa effekterna leder i vissa fall till en fördröjd eller svag anknytning (Letourneau et al., 

2013).  

Den psykologiska stressen 

Många kvinnor beskriver manipulativa spel och negativ psykologisk påverkan som leder till 

låg självkänsla och lågt självförtroende. De får sin föräldraförmåga underminerad av 

partnern och många upplever att partnern använder undermineringen av deras 

föräldraförmåga som en avsiktlig strategi. Detta sänker kvinnornas självförtroende så att de 

börjar ifrågasätta sin egen förmåga. “He basically destroyed all my confidence in me and my 

confidence in being a mom too. I just thought I´m just a shit mom.” (Thiara & Humphreys, 

2017, s. 140). Många kvinnor upplever även att partnern avsiktligt försöker sabotera 

möjligheterna för dem att knyta an till sitt barn och att de hindras från att skapa en god 

relation till sitt barn. Några vågar inte vara kärleksfulla mot sitt barn i närheten av partnern 

då det ger upphov till att partnern blir våldsam. I vissa fall vänder partnern barnen mot sin 

mor och använder barnen för att underminera kvinnorna (Buchanan, Power & Verity, 2014; 

Thiara & Humphreys, 2017). “He never wanted me to show love towards my son. He 

wouldn´t let me breastfeed which I wanted to do….When my son started to speak he didn´t 

want him to call me mummy. [...].” (Thiara & Humphreys, 2017, s. 141). De flesta utsatta 

kvinnor har en minskad emotionell energi. Några får svårt att hantera sitt barns känslor eller 

blir emotionellt otillgängliga för sitt barn (Letourneau et al., 2013; Levendosky et al., 2000).   

Isolering och brist på stöd 

Många kvinnor som utsätts för våld isoleras från familj och vänner (Buchanan et al., 2014; 

Thiara & Humphreys, 2017). En del kvinnor isoleras nästan helt från omvärlden genom att 

inte tillåtas lämna hemmet utan sin partner (Buchanan et al., 2014). Några vill eller vågar 

inte prata med familj eller utomstående om sina problem. Isoleringen gör att en brist på stöd 

uppstår (Pels et al., 2015). Kvinnorna hindras från att söka stöd och får ingen utbildning eller 

hjälp i sitt föräldraskap som hade kunnat främja anknytningen (Buchanan et al., 2014; Thiara 

& Humphreys, 2017). “[...]. I couldn´t leave the house or take the kids out. My son was four 

years old and I had never taken him out. I knew nothing about looking after kids. [...].” 

(Thiara & Humphreys, 2017, s. 141). 
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Begränsad tid, rum och ork 

Ett genomgående tema i intervjuerna av kvinnorna i flera studier var bristen på tid och ork 

de hade för sitt barn samt den ogästvänliga/hotfulla miljön (Buchanan et al., 2014; 

Letourneau et al., 2013; Levendosky et al., 2000; Pels et al., 2015). De tvingades prioritera 

männens behov och fick ingen tid över till att knyta an med sitt barn (Thiara & Humphreys, 

2017). Det krävdes betydande energi för kvinnorna att uppnå männens, ibland omöjliga, 

krav. Det ledde till en utmattning som hindrade dem från att orka knyta an (Buchanan et al., 

2014). Kvinnorna saknade energi till att spendera tid med sitt barn eller ens vara trevlig mot 

dem, “I only gave her food and clean clothes… the remaining time I only cried.” (Pels et al., 

2015, s. 1059). Miljön upplevdes oftast hotfull, de fanns ingen ro eller fridfull plats 

(Buchanan et al., 2014; Letourneau et al., 2013). Många kvinnor identifierade dock problemet 

och gjorde sitt bästa för att skapa detta utrymme, till exempel när de ammade (Buchanan et 

al., 2014).  

 

Att skydda och kompensera i en hotfull hemmiljö 

Många mödrar som blir utsatta för våld visar samma oro och uppmärksamhet mot sitt barn 

som andra föräldrar (Levendosky et al., 2000) och trots de många negativa effekterna som 

våldet bidrar till så finns det evidens för kompensation (Letourneau et al., 2007, Letourneau 

et al., 2013; Levendosky et al., 2003; Levendosky et al., 2000). Den största skillnaderna i 

föräldraskapet mellan de mödrar som blir utsatta och de som inte är utsatta visar sig under 

barnets första levnadsår. Skillnaderna avtar upp i åldrarna vilket tyder på kompensation 

över tid (Letourneau et al., 2007). 

Att skydda 

De flesta kvinnor som lever i en våldsam situation upplever oro eller rädsla för sitt barns 

säkerhet och den effekt som våldet kan ha på barnet (Izaguirre & Calvete, 2014; Levendosky 

et al., 2000). Många jobbar aktivt med att skydda sitt barn i stället för att passivt acceptera 

det. De utvecklar strategier för att försäkra sig om att barnet lider minsta möjliga effekt av 

våldet (Levendosky et al., 2000). En vanlig strategi är att försöka uppnå omöjliga krav och 
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hålla allt perfekt för att undvika att partnern blir arg. “I was so busy trying to make sure that 

everything was perfect so that we didn't get the yelling, screaming, the hitting, all those 

things.” (Buchanan et al., 2014, s. 718). De försöker undvika konflikt och vågar inte riskera 

att göra “fel” (Letourneau et al., 2013). 

Att kompensera 

En del kvinnor som utsätts för våld i hemmet försöker aktivt kompensera för de negativa 

effekter som våldet haft på barnet, till exempel genom att vara mer uppmärksam och 

mottaglig för sitt barn (Levendosky et al., 2000). De försöker ofta kompensera barnets 

utsatthet genom sin interaktion. Några kompenserar genom att vara lugnande, mer 

engagerad i barnets lek, skyddande eller “gosig” (Letourneau et al., 2013). Andra skämmer 

bort sina barn för att kompensera eller för att de har skuldkänslor (Pels et al., 2015). En del 

mödrar är dock för deprimerade för att kunna kompensera (Letourneau et al., 2013). 

En artikel av Timmer, Thompson, Culver, Urquiza & Altenhofen (2012) visar på att de barn 

som bevittnar våld i hemmet har högre emotionell tillgänglighet än sina mödrar, vilket tyder 

på att även barnen kompenserar för sin förälder.  

 

Positiva effekter av våldet som påverkar anknytningen 

Flera utsatta mödrar visar en ökad empati, omtänksamhet och omsorg om sitt barn 

(Izaguirre & Calvete, 2014; Levendosky et al., 2000). “I’ve made sure not to attack her self-

image if she messes up. [...].” (Levendosky et al., 2000, s. 255). De är mer känsliga/lyhörda 

för sitt barns signaler och deras barn visar tydligare signaler och reaktioner på sin mor. 

Många mödrar upplever att de på grund av sina erfarenheter har en starkare relation till sitt 

barn efter att de tagit sig ur den våldsamma relationen de haft med sin partner (Letourneau 

et al., 2013). 

En studie som styrker att de negativa effekterna inte alltid tar över är Pernebo & Almqvist 

(2017) där barn intervjuades om hur de upplevde den utsatta föräldern. Majoriteten av 

barnen beskrev en avslappnad och lycklig relation. “Child: ‘She is kind, and very cheerful… 

she is fun…’.” (Pernebo & Almqvist, 2017, s. 172). De kände trygghet och tillit till sin 

förälder. De upplevde att föräldern var rättvis och att de fick den guidning som de behövde. 
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De beskrev sin förälder som en person med resurser och brister och relationen som varm 

och trygg med begränsningar, socialisering, distans och separation.  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes utifrån tre olika databaser, med varierande sökord, och 

kompletterades med manuella sökningar. Genom denna bredd av sökning så inkluderades 

forskning som både berörde omvårdnad och medicinsk- och psykologisk inriktning. Detta 

ökade möjligheten till ett brett resultat och att större mängd relevant forskning fångades 

upp, samt bidrog till att öka föreliggande litteraturöversikts validitet. För att öka 

trovärdigheten i denna litteraturstudie var samtliga inkluderade artiklar vetenskapligt 

granskade, hade etiskt tillstånd och var av kvalitetsgrad 1 eller 2 enligt 

bedömningsprotokoll av Carlsson och Eiman (2003). 

 

I enlighet med Polit och Beck (2012, s. 120-121) har artiklarna granskats objektivt och alla 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna har inkluderats oavsett vilka fynd som 

artiklarnas resultat visade på. Analysering och bearbetning av materialet har gjort med ett 

kritiskt förhållningssätt, där personliga tolkningar har försökts att undvikas för att ej 

påverka materialet i studien. 

Litteraturstudien är gjord av endast en student, vilket kan ses som en svaghet. Det hade 

kunnat öka tillförlitligheten om fler personer hade jobbat med studien, eftersom det hade 

bidragit till flera perspektiv och ytterligare kritiskt tänkande. 

 

Begränsningen att artiklarna skulle vara skrivna på engelska kan ha påverkat resultatet då 

det kan finnas artiklar som är relevanta för syftet men skrivna på ett annat språk än vad som 

behärskas av författaren. Feltolkningar vid översättning till svenska kan förekomma. 

Åldersbegränsningen på barnen, från foster upp till förskoleåldern, har gjorts på grund av 

att anknytningen är av störst betydelse under barnets första levnadsår när det gäller barnets 

utveckling och sociala förmåga (Bohlin, Hagekull & Rydell, 2000; Broberg, Almqvist & Tjus, 

2003). Valet att fokusera på mödrarna, har gjorts mot bakgrund av att män är 
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överrepresenterade bland förövarna vid våld i nära relation (Brottsförebyggande Rådet, 

2014). Ingen hänsyn har tagits till barnens relation till sin far, eller till förövaren om denne 

varit en annan än fadern, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Artiklarna som använts i resultatet kommer från åtta olika länder och majoriteten av dem är 

utförda i länder med västerländsk kultur. Dock är flera av deltagarna i de inkluderade 

artiklarna immigranter från olika kulturer och anknytning är enligt Bowlby (2010) ett 

biologiskt och universellt beteende, vilket ökar generaliseringsbarheten i denna studie.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att mödrar som blir utsatta för våld i hemmet generellt har en reducerad 

anknytning till sitt barn men att våldet inte nödvändigtvis behöver påverka anknytningen 

negativt. Dock finns det motstridigheter i huruvida våldet har en oberoende negativ 

inverkan på anknytningen eller om det är de indirekta effekterna som i huvudsak påverkar 

anknytningen negativt. Det mesta i resultatet tyder på att det är omständigheterna och dess 

indirekta effekter, och inte våldet i sig, som utgör de största riskfaktorerna till att 

anknytningen mellan mor och barn reduceras. 

 

Resultatet tyder på att hos mödrar som utsätts för våld så är den enskilt största riskfaktorn 

kvinnornas psykiska ohälsa när det gäller anknytningen mellan mor och barn. Den psykiska 

ohälsan leder bland annat till att mödrarna får en bristande uppmärksamhet och minskad 

respons mot sitt barn. Enligt Hindberg (2006) är en förälder som lever i ett kroniskt tillstånd 

av skräck, oro eller depression dåligt rustad att möta sitt barns känslomässiga behov. Detta 

går i linje med Bowlbys (2010) anknytningsteori som menar att om barnet möts av ett ovilligt 

eller frånvarande svar från modern så finns det risk att barnet utvecklar en otrygg 

anknytning. Att just moderns psykiska ohälsa är en stor riskfaktor när modern utsätts för 

våld stärks av Lannert, Garcia, Smagur, Yalch, Levendosky, Bogat, & Lonstein (2014). Deras 

studie visar på att mödrar som har blivit traumatiserade av våld i nära relation har större 

sannolikhet att inte knyta an till sina barn. Studien visar även att risken blir högre för att 

barnen till dessa mödrar själva utvecklar traumasymtom. 
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Andra riskfaktorer när det gäller anknytningen som framkommer i den aktuella studiens 

resultat är kvinnornas isolering och brist på stöd. Även den hotfulla miljön och den 

begränsade tid och ork hos kvinnorna som den våldsamma situationen bidrog till bör ses 

som betydande riskfaktorer. Enligt Bowlby (2010) krävs tillräckligt med tid och en avspänd 

atmosfär för att modern ska kunna vara optimalt mottaglig för sitt barns signaler och 

handlingar. 

 

De skyddsfaktorer som identifierades i studiens resultat var en trygg anknytning under 

graviditeten, amning, kvinnornas vilja att utveckla ett gott moderskap, mödrarnas förmåga 

att kompensera samt barnens motståndskraft. Även kvinnornas vilja till att skydda sitt barn 

kan tolkas som en skyddsfaktor när det gäller anknytningen då anknytningens syfte enligt 

Bowlbys (2010) teori är att förse barnet med fysiskt och psykiskt skydd. Barnens sätt att 

beskriva sin utsatta förälder i Pernebo & Almqvists (2017) studie stärker att kvinnorna klarar 

av att erbjuda sitt barn trygghet. 

 

Klinisk implikation 

Som sjuksköterska är det viktigt att identifiera och ha förståelse för de risk- och 

skyddsfaktorer som finns när en moder utsätts för våld i hemmet, och hur dessa påverkar 

barnen. Förutom att hjälpa de utsatta kvinnorna att förebygga att riskfaktorerna leder till 

negativa konsekvenser för barnet så är det lika viktigt att bygga på de skyddande faktorer 

som finns. Dessa mödrar behöver mycket stöttning i sitt föräldraskap och i att stärka de 

positiva förmågor som de redan har. Särskilt viktigt är det att främja anknytningen då en 

trygg anknytning mellan mor och barn är den största skyddsfaktorn för ett barn i en utsatt 

miljö. Om föräldrar uteblir från sina besök med barnen hos barnhälsovården bör det alltid 

ses som en varningsklocka eftersom många utsatta kvinnor isoleras av sin partner och 

riskerar att gå miste om det stöd och den utbildning som barnhälsovården kan bidra med. 
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Slutsats 

Våld i hemmet som är riktat mot modern skapar flera försvårande omständigheter för 

modern att knyta an till sitt barn. De flesta kvinnor i denna situation lever i en hotfull miljö 

med begränsad tid, utrymme och ork för sitt barn. Många av de utsatta kvinnorna drabbas 

även av psykisk ohälsa. Detta drabbar i sin tur barnen då anknytningen är viktig för barnets 

utveckling och hälsa. Resultatet av studien bidrar till att underlätta arbetet med att 

identifiera barn som far illa genom att få ökad kunskap och lättare kunna kartlägga skydds- 

och riskfaktorer som är kopplade till en trygg anknytning. Det underlättar även arbetet med 

att värdera betydelsen av de förhållanden som uppmärksammas hos barnet och/eller i 

barnets miljö. Särskilt för sjuksköterskor inom barnhälsovården kan denna kunskap vara till 

hjälp när det gäller det förebyggande arbetet med att främja anknytningen mellan mor och 

barn som lever i ett hem där våld förekommer. Icke att förglömma den anmälningsplikt som 

varje sjuksköterska har. 
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och barn. 
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ur en feministisk 
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analysprocess. 
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Izaguirre et al. 
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En trygg anknytning 

var relaterat till låg 
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genom att bli mer 

effektiva föräldrar. 

Våldet påverkade 

barnens beteenden 

negativt i interaktion 

med sin mor men 

påverkade inte 

mödrarnas egna 

rapportering av 

barnens 

beteendeproblem. 

Hög 

Levendosky et 

al. 

(2000) 

USA 

Undersöka kvinnors 

perspektiv på sitt 

föräldraskap i 

sammanhang där våld 

förekommer i 

hemmet. 

Kvalitativ 104 

(9) 

Semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analys. 

De flesta kvinnor 

trodde att deras 

föräldraskap 

påverkades av sin 

partners våld. 

Kvinnorna 

rapporterade inte bara 

negativa effekter utan 

också några positiva 

effekter som indikerar 

att kvinnor regelbundet 

aktivt mobiliserar sina 

resurser som svar på 

våldet, för sina barns 

skull. 

Hög 

Pels et al. 

(2015) 

Nederländerna 

Undersöka hur våld i 

nära relation påverkar 

mödrars föräldraskap. 

Kvalitativ 100 

(ej 

angivet) 

Intervjuer med 

öppna frågor, semi-

strukturerat 

frågeformulär. 

Deskriptiv statistik, 

“Constant 

Comparative 

Theory”, “in-depth” 

kodning. 

 

De flesta rapporterade 

negativa effekter på 

sitt föräldraskap, både 

under och efter våldet 

upphört. Våldet hade 

en stark påverkan på 

deras föräldraskap, lika 

så omständigheter som 

förvärrade denna 

effekt. 

Hög 
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Pernebo et al. 

(2017) 

Sverige 

Samla och tolka unga 

barns redogörelser om 

deras misshandlade 

förälder. 

Kvalitativ 17 

(ej 

angivet) 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analys. 

Resultatet visar på tre 

huvudteman; 

Sammanhängande 

redogörelse av 

föräldern, bristande 

hänsyn till föräldern 

och föräldern som en 

trauma trigger. 

 

Hög 

Posada et al. 

(2008) 

USA 

Undersöka om fysisk 

aggression mot 

modern, barnets 

exponering för det 

och aggressiv fysisk 

disciplin var relaterat 

till en trygg 

anknytning. 

Kvantitativ 45 

(ej 

angivet) 

Observationer i 

hemmet. 

Frågeformulär. 

“Exploratory data 

analysis”. 

Våld i nära relation, 

fysisk aggression, 

barnets exponering för 

det och användande av 

fysisk disciplin var 

signifikant och 

negativt associerat 

med trygghet. 

Hög 

Quinlivan et al. 

(2005) 

Australien 

 

Undersöka om 

prenatal upptäckt av 

familjevåld och 

initiering av 

omfattande prenatal 

individualiserat 

vårdprogram kunde 

förbättra påverkan 

som våldet hade på 

anknytningen mellan 

mor och barn vid 6 

månaders ålder. 

Kvantitativ 150 

(14) 

Prospektiv 

kohortstudie. 

Intervjuer, 

bedömningsformulär

. 

Kvinnorna som blivit 

utsatta för våld i 

hemmet visade 

generellt reducerad 

anknytning till sina 

barn. Även efter 

behandlingsprogram 

var anknytningen inte 

lika stark jämfört med 

hos de kvinnor och 

barn som inte blivit 

utsatta för våld. 

Hög 
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Theran et al. 

(2005) 

USA 

 

 

Undersöka prediktorer 

för stabilitet och 

förändring i moderlig 

representation. 

Undersöka 

stabilitetens, eller 

förändring av 

representationens, 

påverkan på kvalitén 

av mammors 

interaktion med sina 

barn. 

Kvantitativ 

 

206 

(17) 

Frågeformulär, 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

videoinspelning av 

lekstund. 

Kodning. 

Kvinnor som hade en 

balanserad 

representation var mer 

stabila över tid än dem 

som hade en icke-

balanserad 

reprensentation. 

Inkomst, ensamtående 

föräldraskap, 

förekomst av våld i 

hemmet och 

depressiva symtom 

förutsade förändring 

över tid. Kvinnor som 

blev icke-balanserade 

efter förslossningen 

drog fördel av att ha 

varit balanserad under 

graviditeten, för att 

buffra kvaliten av sin 

interaktion med barnet. 

Hög 

Thiara et al. 

(2017) 

Australien 

Undersöka hur mäns 

våld mot kvinnor 

påverkar relationen 

mellan mor och barn 

efter att våldet har 

upphört. 

Kvalitativ 45 

mödrar 

52 barn 

(ej 

angivet) 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

Även efter en 

separation så påverkas 

relationen mellan mor 

och barn, särskilt om 

pappan (den 

misshandlande 

föräldern) har 

umgänge med barnet. 

Hög 
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Timmer et al. 

(2012) 

USA 

Undersöka om högre 

mängd våld som 

barnet bevittnat i 

hemmet leder till en 

ökad dysfunktionalitet 

i interaktionen mellan 

mor och barn. 

Kvantitativ 232 

(ej 

angivet) 

Semistrukturerade 

observationer av 

lekstunder. 

“Repeated-measures 

structure”, 

“covarying”. 

 

Barn som blivit utsatta 

för fysiskt våld var 

mindre känslomässigt 

tillgängliga än dem 

som både blivit utsatta 

för våld och bevittnat 

våld mot mamman. 

Även om de barn som 

både blivit utsatta 

själva och bevittnat 

våld visade ungefär 

samma nivå av 

emotionell 

tillgänglighet som barn 

som inte blivit utsatta 

för våld, så var dessa 

barn överkänsliga och 

överinvolverade, en 

sorts kontrollerande 

omvårdnad som 

karaktäriserar 

desorganiserad 

anknytning. 

Hög 

Zeitlin et al. 

(1999) 

United Kingdom 

Undersöka om våld i 

hemmet har någon 

påverkan på mor-

foster anknytningen 

och mor-spädbarn 

anknytningen 

Kvantitativ 38 

(ej 

angivet) 

Case-control, 

unmatched, studie 

med randomiserad 

klusterundersökning. 

Mödrar som blev 

misshandlade under 

graviditeten var 

mindre troliga att 

knyta an till fostret och 

senare till sitt barn. 

Anknytningen mellan 

mor och barn förstärks 

normalt efter födseln 

men denna förändring 

var svagare hos utsatta 

mödrar. Misshandlade 

mödrar var mer troliga 

att drabbas av 

postnatal depression. 

Graden av depression 

var inte relaterat till 

allvarlighetsgraden av 

våldet. 

Hög 
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Bilaga 4. Analystabell 

 

Artikel- 

författare 
Meningsbärande enhet Översatt 

meningsbärande enhet 
Subtema Huvudtema 

Buchanan, F., 

Power, C. & 

Verity, F. 

(2014). 

Further, through their 

partners isolating them from 

friends and family, women 

were prevented from 

accessing support which 

would have eased their 

situation and helped them 

question the circumstances 

in which they were forming 

a relationships with their 

babies. 

Vidare, genom att deras 

partners isolerade dem från 

vänner och familj, var 

kvinnor förhindrade från att 

få tillgång till det stöd som 

skulle ha lindrat deras 

situation och hjälpt dem att 

ifrågasätta 

omständigheterna i vilka de 

bildade en relation med 

sina barn. 

Isolering och 

brist på stöd. 
Negativa 

effekter av 

våldet som 

påverkar 

anknytningen. 

Pels, T., van 

Rooij, F. B. & 

Distelbrink, 

M. (2015). 

In contrast, one in seven 

mothers reported that they 

had spoiled their children or 

that they had been overly 

indulgent in an attempt to 

compensate for all of the 

trouble that the children 

were experiencing, or 

because of feelings of guilt.   

I kontrast rapporterade en 

av sju mödrar att de hade 

skämt bort sina barn eller 

att de hade varit överdrivet 

indolenta i ett försök att 

kompensera för alla de 

problem som barnen 

upplevde, eller på grund av 

skuldkänslor. 

Att 

kompensera. 

Att skydda och 

kompensera i 

en hotfull 

hemmiljö. 

Levendosky, 

A. A., Lynch, 

S. M. & 

Graham-

Bermann, S. 

A. (2000). 

Deronda said that the 

violence “increased my 

sensitivity to Stewart´s 

feelings”. 

Deronda sa att våldet 

"ökade min sensivitet för 

Stewarts känslor”. 

 
Positiva 

effekter av 

våldet som 

påverkar 

anknytningen 

 

 


