
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Samband 
traumasymptom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Handledare: docent Torun Lindholm 
 
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, PSYKOLOGLINJEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

 

 mellan anknytningstrygghet och
raumasymptom hos barn som bevittnat våld i hemmet

 

PSYKOLOGLINJEN (T10) 2011 

STOCKHOLMS UNIVERSITET  
KOLOGISKA INSTITUTIONEN

mellan anknytningstrygghet och  
hos barn som bevittnat våld i hemmet 

Sandra M. Larsson 

  
KOLOGISKA INSTITUTIONEN 



 

 

SAMBAND MELLAN ANKNYTNINGSTRYGGHET OCH TRAUMASYMPTOM 
HOS BARN SOM BEVITTNAT VÅLD I HEMMET

* 
 

Sandra M. Larsson 
 
 

Barn som bevittnar våld mellan föräldrarna i hemmet riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa, däribland traumasymptom. Hur barnets symptombildning 
ser ut beror bland annat på grad av våld men också på barnets anknytning 
till föräldrarna. Då forskning kring anknytning främst fokuserat på 
relationen mellan mamma och barn var det huvudsakliga syftet med 
denna studie att undersöka om barns anknytningstrygghet till respektive 
förälder har olika samband med barns traumasymptom. Data från 64 barn 
tillhandahölls från en nationell utvärdering av behandlingar för barn som 
upplevt våld hemma. Analyser av barnens självskattningar visade att 
anknytningstrygghet till pappa hade ett negativt samband med depression 
och att våld i hemmet hade ett negativt samband med dissociation hos 
barnen, oavsett om de hade bevittnat våldet eller inte. Studien betonar 
vikten av god anknytningstrygghet till pappa och rekommenderar 
uppföljning av barn i familjer där familjevåld förekommer. 

 
Begreppet ”våld i nära relationer” eller ”familjevåld” som det också kallas, omfattar 
övergrepp som inträffar i en privat miljö mellan personer som står i känslomässig och nära 
relation till varandra. Våldet kan innebära fysiskt våld som t ex knytnävslag och knuffar, 
psykiskt våld som exempelvis hot (både verbala och med tillhyggen), kränkningar och 
förföljelse samt sexuellt våld. Begreppet används ofta synonymt med mäns våld mot 
kvinnor men inkluderar även kvinnors våld mot män liksom våld inom samkönade 
förhållanden. I en metastudie över 82 datakällor med sammanlagt mer än 64 000 
respondenter uppdagades att kvinnor något oftare än män använder fysiskt våld i nära 
relationer (Archer, 2000). Brottsförebyggande rådet (Brå, 2009) i Sverige instämmer i att 
det råder liten skillnad mellan kvinnors och mäns utsatthet för partnervåld, men poängterar 
att våldet ser olika ut för de båda grupperna. Enligt Brå är våldet mot kvinnor oftare 
upprepat och grövre, och orsakar fler negativa följder.  
 
Oavsett vem som utför våldet har våld mellan två vuxna i en familj ett starkt samband med 
barnmisshandel. Barn blir ofta skadade när de försöker skydda sin mamma från förövaren. I 
en intervjustudie med 111 amerikanska mödrar rapporterade exempelvis en tredjedel att 
deras barn av misstag blev skadade under ett gräl mellan de vuxna och en fjärdedel att 
förövaren med avsikt skadade barnet när det ingrep för att försöka stoppa misshandeln av 
mamman (Mbilinyi, Edleson, Hagemeister & Beeman, 2007). I en nyligen publicerad 
svensk studie om barnmisshandel av Annerbäck med kollegor (2010) rapporterade nästan 
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vart elfte barn om våld mellan de vuxna i familjen och 58% av dessa barn hade själva blivit 
slagna i samband med våldet. I ytterligare en svensk studie av Almqvist och Broberg 
(2004) hade, enligt mammorna, 62% av barnen utsatts för någon form av misshandel av sin 
pappa eller styvpappa. 
 
Ytterligare en följd av våld i nära relationer är att barnen riskerar att bevittna eller 
exponeras för det på annat sätt. Att barn bevittnar våld mellan två närstående vuxna är 
allvarligt. I Socialtjänstlagen (SoL) betraktas barn som bevittnar våld som brottsoffer med 
rätt till statlig brottskadeersättning. Socialstyrelsen (2002) beskriver upplevelsen så här: 
”Barnen glömmer inte åsynen av våldet. Att se mamma bli misshandlad är en allvarlig 

form av psykisk barnmisshandel och den sätter spår” (sid. 3). 
 
Enligt beräkningar av Rädda Barnen (Rädda Barnen, 2010) har vart tionde barn i Sverige 
bevittnat våld mot sin mamma, vilket ligger i linje med resultatet från Annerbäcks studie 
(2010). Rapporteringarna varierar emellertid studier emellan. En brittisk studie rapporterar 
en förekomst på 4% (Meltzer, Doos, Vostanis, Ford & Goodman, 2009) med föräldrarna 
som källa. I den svenska studien av Almqvist och Broberg (2004) hade däremot nära 95% 
av barnen befunnit sig i samma lägenhet som föräldrarna vid minst ett tillfälle och 77% 
varit i samma rum som föräldrarna när misshandeln av mamman skett. Diskrepansen 
mellan studierna kan vara en följd av flera orsaker; bland dessa rapporteringsbias och urval. 
 
Följder av våldet för barn 

Exponering för familjevåld utgör en allvarlig risk för ett barns psykologiska utveckling 
(Gewirtz & Edleson, 2007). De vanligaste psykologiska symptomen hos barn vid 
exponering för familjevåld är internaliserade symptom som exempelvis oro, ångest, 
depression samt externaliserade symptom som t ex ilska, aggressivitet, utåtagerande 
beteenden eller brottslighet (Chan & Yeung, 2009; Evans, Davies & DiLillo, 2008; 
Martinez-Torteya, Bogat, von Eye & Levendosky, 2009; Moylan, Herrenkohl, Sousa, 
Tajima, Herrenkohl & Russo, 2010). Symptomen kan komma till uttryck på olika sätt i det 
dagliga livet. Fantuzzi och Mohr (1999) påpekar att internaliserade beteenden kan visa sig 
som fobier, självmordsbeteenden, sömnsvårigheter, tics, sängvätning och lågt 
självförtroende. Externaliserade symptom ger ofta upphov till aggressivitet och 
beteendestörningar i skolan genom exempelvis raseriutbrott och slagsmål.  
 
En annan följd av att bevittna våld är risken att utveckla traumasymptom. En traumatisk 
händelse definieras i den fjärde utgåvan av American Psychiatric Associations Diagnostical 
and Statistical Manual (2002) som en händelse där en person har upplevt, bevittnat eller 
konfronterats med en eller flera händelser som innebar död, allvarlig skada eller hot om 
detta, eller hot mot den egna eller andras fysiska integritet. Personen skall också ha reagerat 
med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. En sådan traumatisk händelse kan, men gör 
det inte alltid, ge upphov till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). För att få en sådan 
diagnos krävs förutom ovanstående att; personen återupplever händelsen i mardrömmar 
eller plågsamma minnesbilder, personen försöker undvika tankar, känslor, platser, 
händelser som har med händelsen att göra och att personen sedan händelsen lider av 
irritabilitet, lättskrämdhet, vredesutbrott, överdriven vaksamhet och sömnsvårigheter. 
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Symptomen ska också ha varat i mer än en månad och orsakat lidande eller försämrad 
funktion för personen ifråga.  

 
Traumasymptom tycks vara desamma oavsett vilken kultur man kommer ifrån (Lehmann & 
Elliston, 2001). I Sverige är livstidsprevalensen för PTSD i befolkningen ca 5,6% och 
kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män (Frans, Rimmö, Åberg & Fredriksson, 2005). I 
kliniska grupper är prevalensen högre. Att som barn bevittna våld i hemmet har ett tydligt 
samband med traumasymptom (Evans, Davies & DiLillo, 2008). I en studie av Spilsbury 
och kollegor (2007) nådde nära 12%  av barnen en klinisk nivå av posttraumatisk stress och 
11% en klinisk nivå av dissociation. Dissociation kan beskrivas som ”en strategi för att 
hålla isär delar av en upplevelse som är outhärdlig. Den drabbade personen kan hålla isär 
tankar och känslor så att de aldrig får kontakt med varandra” (Socialstyrelsen, 2002, sid. 
19). Trots att traumasymptom kan vara svåra att mäta hos barn har traumasymptom till 
följd av exponering för familjevåld rapporterats hos så små barn som ettåringar (Bogat, 
DeJonghe, Levendosky, Davidson & von Eye, 2006). 

 
Barn utvecklar olika symptom 

Barns symptombildning efter att ha bevittnat våld i hemmet varierar. Vissa barn uppvisar 
många svårigheter medan andra inte uppvisar några symptom alls. Vad är det som gör 
skillnaden mellan dessa barn? Gewirtz och Edleson (2007) konstaterar att det finns flera 
riskfaktorer som ökar sårbarheten hos barnen och gör dem mer benägna att utveckla 
symptom. Bland dessa är t ex om barnet själv har blivit misshandlat, sociala förhållanden, 
relationen till mamman, föräldraförmågan och mammans psykiska hälsa. Det finns också 
en rad skyddsfaktorer som gör barnen mer motståndskraftiga. Bland dessa nämns återigen 
föräldraförmågan men också intellektuella resurser, social kompetens och lätt temperament 
hos barnet. Trots denna kunskap menar de att det i dagsläget finns ytterst lite systematiska 
data över vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer som är viktigast för en hälsosam utveckling 
hos barn som exponerats för familjevåld.  
 
Vad gäller våldet som riskfaktor finns flera aspekter som påverkar barnens 
symptombildning. I Almqvist och Brobergs studie (2004) hade tiden betydelse för barnens 
symptombildning. Ju längre tid misshandeln hade pågått, desto fler symptom hade barnen. 
Barn med flera våldsamma fadersfigurer har också fler beteendestörningar än barn med 
bara en våldsam fadersfigur (Israel & Stover, 2009), d v s upprepad våldsamhet från flera 
förövare påverkar barnens mentala hälsa negativt. Misshandel av barnet i samband med 
våldet mellan de vuxna har också betydelse vid utveckling av symptom (Almqvist & 
Broberg, 2004). Levendosky, Huth-Bocks, Semel & Shapiro (2002) har också visat att 
förekomsten av familjevåld ger negativa effekter på externaliserade symptom oavsett om 
barnet har sett våldet eller inte.  
 
Det råder delade meningar om barnets kön har någon inverkan på symptombildningen. 
Vissa studier visar att flickor får mer ångest, psykotiska symptom och mer externaliserade 
problem än pojkar (Spilsbury et al., 2007). Andra studier pekar på att pojkar oftare 
utvecklar externaliserade symptom än flickor och att inga skillnader finns när det gäller 
internaliserade symptom (Evans et al., 2008), alternativt att flickor i högre grad utvecklar 
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internaliserade symptom (Moylan et al., 2010). Varför olika studier skiljer sig åt är svårt att 
säga med säkerhet, men kan till exempel bero på skillnader i ålder hos barnen som ingått i 
studierna eller på metodologiska skillnader. En annan tänkbar förklaring till 
könsskillnaderna menar Phillips & Phillips (2010) är att flickor och pojkar med erfarenheter 
av familjevåld agerar enligt socialt konstruerade genusnormer, troligen som ett sätt för att 
känna sig normal och som andra ungdomar utan samma upplevelser. Sammanfattningsvis 
bör könsskillnader i symptombildning tolkas med försiktighet, eftersom orsakerna till 
skillnaderna inte behöver bero på barnets kön utan på andra faktorer.  
 
Anknytningsteori 

Ytterligare en av de faktorer som tros ha betydelse för barnens symptombildning vid 
familjevåld är relationen mellan barnet och mamman – anknytningen, som kan förklaras 
genom anknytningsteori.  
 
Ainsworth (1989) beskriver att teorin utvecklades i ett samarbete mellan henne själv och 
Bowlby. Den baseras på ett antagande om ett beteendesystem som är biologiskt grundat i 
människan. Det är en funktion som är universell och sträcker sig över hela människosläktet 
oavsett kultur, individuella erfarenheter eller genetisk konstruktion. Anknytningssystemet 
har stor inverkan både i människans barndom och senare i livet. Den präglar relationen 
mellan barn och förälder, sexuella partners, syskon och nära vänner  
 
Med anknytning menade Bowlby barns medfödda förmåga att skapa en relation till en 
modersfigur även om denna inte nödvändigtvis är den biologiska mamman (Ainsworth, 
1979). Anknytningen bygger på ett beteendesystem som har till uppgift att hålla barnet nära 
en eller flera ”signifikanta andra”, d v s andra viktiga personer, som när barnet är litet kan 
bli en primär eller sekundär vårdgivare. Ett exempel på ett sådant beteende som barnet 
redan vid födseln är utrustat med för att skapa närhet till en vårdgivare är gråten. Gråten 
aktiverar ett vårdande beteende hos vårdgivaren som därmed för barnet närmare till sig. 
Liksom andra beteendesystem tros anknytningssystemet ha utvecklats genom evolution 
eftersom det är en förutsättning för överlevnad. Med anknytningssystemet ökar chansen för 
ett barn att få beskydd av dem som barnet lyckas skapa en nära relation med (Ainsworth, 
1989). 
 
Inre arbetsmodeller. Under sina första år bygger barnet upp förväntningar om en viss 
regelbundenhet i vad som ska hända i relationen med vårdgivaren. De här förväntningarna 
kallar Bowlby ”inre arbetsmodeller”. De kan beskrivas som de regler barnet uppfattar som 
giltiga för den fysiska omgivningen, anknytningspersoner och barnet själv. I takt med att 
barnet växer, börjar prata och förstå andra människor bättre, får barnet en större tillit till att 
dess inre arbetsmodell är stabilt, d v s att relationen till t ex mamman alltid fungerar på ett 
visst sätt. När relationen är trygg kan barnet skiljas från sin mamma kortare stunder utan att 
känna stress. Under dessa stunder kan barnet ägna sig åt att upptäcka världen och de andra 
människor som rör sig i den tills det återvänder till sin mamma, som är barnets ”trygga bas” 
och vars närvaro gör att barnet åter känner sig tryggt (Ainsworth, 1989).  
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Främmandesituationen. Bretherton (1992) beskriver ”främmandesituationen” som en 
kontroversiell metod för att undersöka hur 1-åriga barns inre arbetsmodell fungerar. Den 
utvecklades av Ainsworth och är ett 20-minuters händelseförlopp som sträcker sig över åtta 
korta episoder. Kort beskrivet förs mamma och barn in i ett lekrum där de senare får 
sällskap av en främmande kvinna. Medan den främmande kvinnan leker med barnet, 
lämnar mamman rummet en kort stund för att sedan återvända. En andra separation följer 
när barnet lämnas helt ensam innan den främmande kvinnan och mamman återvänder. Som 
väntat fann Ainsworth att barn utforskade lekrummet och leksakerna mycket mer när deras 
mamma var ensamt närvarande, än när den främmande kvinnan var närvarande liksom om 
mamman var frånvarande. Av särskilt intresse för Ainsworth var dock de oväntade 
återföreningsbeteenden som uppstod hos vissa barn. En del av barnen blev arga när 
mamman återvände och slog och sparkade mamman de nyss hade gråtit efter. Andra 
undvek mamman trots att de tidigare hade letat efter henne. Analyser av data avslöjade att 
de barn som hade visat ambivalenta eller undvikande beteenden hade en mindre harmonisk 
relation med sin mamma hemma. Detta resulterade i ett klassificeringssystem av olika 
anknytningsmönster. 
 
Anknytningsmönster. Ainsworth (1979) kunde genom analyser av främmandesituationen 
urskilja tre olika relationsmönster – d v s anknytningsmönster.  

A. Det otrygga undvikande anknytningsmönstret. Barn med otryggt undvikande 
anknytningsmönster grät sällan vid separation från modern och när de återförenades 
med modern undvek de henne antingen genom att blanda närhetssökande och 
undvikande beteenden eller genom att ignorera modern totalt.  

B. Det trygga anknytningsmönstret. Barn med ett sådant mönster använde sina mödrar 
som en trygg bas från vilken de kunde utforska resten av världen. Deras 
anknytningssystem aktiverades kraftigt vid separationer så att utforskandelusten 
minskade och barnet upplevde stress. När de återförenades med sin mor sökte de 
kontakt och närhet med sin mor.  

C. Det otrygga ambivalenta anknytningsmönstret. Dessa barn tenderade att visa ångest 
redan innan separationen skett. De blev oerhört stressade av själva separationen och 
vid återföreningen med mamman visade de ambivalens genom att både söka kontakt 
med henne och samtidigt motsätta sig interaktion. 

 
Med tiden upptäcktes det att många barn inte passade in i ovanstående tre 
anknytningsmönster (Main, 1996). De uppvisade en lång rad av skiftande och märkliga 
beteenden i föräldrarnas närvaro. Upptäckten innebar att en fjärde typ av 
anknytningsmönster infördes i klassificeringssystemet. 
 

D. Det otrygga desorganiserade anknytningsmönstret. Disorganiserat beteende som 
uppvisas i närvaro av förälder, t ex att barnet stelnar till med ett transliknande 
uttryck, eller barn som klänger sig fast samtidigt som de lutar sig bortåt. 

 
Förklaringen till D-mönstret kommer av att barnet inte kan finna en strategi för hur det ska 
bete sig när förälderns beteende är skrämmande. Det kan varken närma sig, undvika eller 
fly föräldern (Main, 1996). Så, menar Almqvist och Broberg (2004), är det för många barn i 
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familjer där pappan slår mamman. Våldet skrämmer barnet och aktiverar dess 
anknytningsbeteende. Barnet vänder sig till föräldrarna för att få skydd. Men eftersom det 
är föräldrarna som har orsakat rädslan, leder närmandet inte till trygghet hos barnet. Det 
fortsätter därför att vara rädd både för pappan som genom sitt våldsamma beteende är 
skrämmande samt för mamman som genom sin rädsla signalerar fara. Genom detta lär sig 
barnen att nära relationer är förenat med fara och att de inte förtjänar skydd eller omsorg.  

 

Anknytning och barns psykiska hälsa 

En otrygg anknytning kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa hävdar Möller och Pilman 
(2010) som jämfört anknytningstrygghet mellan en klinisk grupp och en icke-klinisk grupp. 
Uttalandet ligger i linje med en studie av Lyons-Ruth och Block (1996) som visar att barn 
med otryggt desorganiserat anknytningsmönster löper en högre risk att utveckla olika 
former av psykopatologi. En kanadensisk studie av Moss och kollegor (2006) har 
exempelvis visat att samtliga barn med otrygg anknytning, oavsett mönster, har fler 
externaliserade beteendeproblem än barn med trygg anknytning. De menar också att barn 
med otryggt desorganiserat mönster har högre förekomst av internaliserade 
beteendeproblem och större sannolikhet att nå en klinisk problemnivå. Flera studier 
bekräftar att otrygg undvikande eller otrygg ambivalent anknytning förvärrar framförallt 
depressiva, d v s internaliserade symptom, men även traumasymptom hos barn 
(Levendosky et al., 2002) och ångest (Brumariu & Kerns, 2010).  
 
Forskning pekar på att familjevåld är en faktor som kan störa anknytningen mellan mor och 
barn. I en studie av Zeanah och kollegor (1999) om anknytningsmönster hos barn till 
mödrar som utsatts för våld av sin partner hade nära 63% av barnen en otrygg anknytning. 
Av de otrygga barnen uppvisade en överväldigande andel, 91%, ett desorganiserat mönster. 
Ju mer våld mamman hade utsatts för, desto större sannolikhet var det att barnet hade en 
otrygg anknytning. Störningen i anknytningen kan enligt Levendosky och kollegor (2006) 
bero på att familjevåld påverkar mammans psykologiska funktion negativt, däribland 
förmåga att svara med värme och känslighet till sitt barn. Det betyder att barnen får mindre 
emotionell värme. Därutöver kan mammorna uppvisa oengagemang men även ökad 
fientlighet mot barnen.  
 
Sammantaget visar forskning att en otrygg anknytning hos barn leder till fler internaliserade 
symptom, externaliserade problem samt traumasymptom, än hos barn med trygg 
anknytning. Dessutom är risken för otrygg anknytning högre i familjer där familjevåld 
förekommer. Om anknytningstrygghet till mamma respektive pappa har olika betydelse för 
barnets symptombildning är däremot oklart. Brumariu och Kerns (2010) påpekar att 
anknytningsforskning huvudsakligen fokuserar på anknytningen mellan mor och barn. De 
menar att mycket lite forskning har gjorts kring anknytning mellan far och barn, och att den 
forskning som gjorts visar på skilda resultat. 
 
Sammanfattning och problemformulering 

Att bevittna våld mellan två närståenden vuxna kan innebära ett trauma för barnet med 
ökad risk för att utveckla en rad olika symtom, däribland externaliserade symptom, 
internaliserade symptom och traumasymptom. Hur det enskilda barnet reagerar varierar 
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emellertid. En mängd faktorer tros spela in, både riskfaktorer och skyddande faktorer. En 
klar bild över vilka faktorer som är viktigast finns dock inte, men olika aspekter av våldet 
samt barnets kön tycks vara några av dessa. Ytterligare en av de faktorer som tros ha 
betydelse för barnens symptombildning vid familjevåld är relationen mellan barnet och 
mamman – anknytningen. Det finns dock ytterst lite forskning på om anknytningen till 
pappan har någon inverkan för barnets symptombildning. Den här studien hoppas bidra till 
kunskapen om anknytning ur ett mer jämställt perspektiv. 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelser av våld, anknytningstrygghet 
och traumasymptom hos barn som har bevittnat våld i hemmet. Det huvudsakliga syftet 
med studien var att undersöka sambanden mellan dessa variabler. Av särskilt intresse var 
om anknytningstrygghet till mamma respektive pappa hade olika samband med barnens 
traumasymptom. Studien undersökte även om pojkar och flickor som har bevittnat våld 
skiljde sig åt i rapporteringar av våld, anknytningstrygghet och symptom.  
 
De specifika frågeställningarna för studien var: 

1. Finns det skillnader i vad pojkar respektive flickor som bevittnat våld hemma 
rapporterar om upplevt våld, anknytningstrygghet och traumasymptom? 

2. Hur ser sambanden ut mellan upplevt våld, anknytningstrygghet och 
traumasymptom? 

3. Medierar anknytningstrygghet ett eventuellt samband mellan upplevt våld och 
traumasymptom?  

 
 

Metod 
 

Utvärderingsprojektet USBKF  

USBKF är ett utvärderingsprojekt som står för ”Utvärdering av stödinsatser för barn som 
upplevt allvarliga konflikter i sin familj”. Projektets uppgift är att fylla behovet av en 
systematisk dokumentation över vilken sorts behandling som fungerar bäst för barn och 
mammor som upplevt våld i familjen genom att utvärdera de individuella och 
gruppbaserade stödinsatser som finns i Sverige för denna grupp. Det leds av professor 
Anders Broberg vid Göteborgs Universitet och finansieras av Socialstyrelsen på 
regeringens uppdrag. Projektet är kvasiexperimentellt då det utvärderar effekten av olika 
behandlingsupplägg i Sverige som betraktas som ”treatment as usual” för denna målgrupp. 
Urvalet är inte randomiserat utan består av de mammor som sökte hjälp hos ett flertal olika 
behandlingsverksamheter i Sverige för våld av sin partner under perioden 1 januari 2009 till 
och med 30 juni 2010. För en fullständig beskrivning av projektet hänvisas till rapporten 
Stöd till barn som upplevt våld mot mamma – preliminära resultat från en nationell 

utvärdering av Anders Broberg med kollegor (2010).  
 
Föreliggande studie undersökte samband mellan flera variabler som ingick i förmätningen i 
ovan beskrivna utvärderingsprojekt. Studien betraktas därför som en icke-experimentell 
korrelationsanalys. 
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Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagare i föreliggande studie var de barn mellan 9-14 år (M = 10.81, SD 

=1.48) som kom att ingå i ovan beskrivna utvärderingsprojekt genom sin mamma. 
Ursprungligen inkluderades 65 barn men data från ett barn saknades helt varför det slutliga 
stickprovet kom att utgöras av 64 barn. Av dessa var 35 flickor (M = 10.91, SD =1.50) och 
29 pojkar (M = 10.69, SD = 1.47).  Det fanns ingen signifikant skillnad i könsfördelning (χ2 
= .56,  p = .45) eller ålder (t (62) = .60, p = n.s) mellan grupperna av flickor och pojkar.   
 
Mätinstrument 
I utvärderingsprojektet USBKF användes flera olika självskattningsformulär som samlades 
i ett häfte för att fyllas i vid ett och samma tillfälle. För att det sammanlagda häftet inte 
skulle bli för omfattande och tidsödande för barnen att fylla i kortades en del formulär ned. 
Exempelvis var demografiska data inte nödvändiga att samla in för varje formulär. I 
föreliggande studie användes ett urval av dessa formulär. Dessa redovisas nedan. 
 

Upplevt våld. För att mäta det våld som barnet har upplevt användes Våld barnet bevittnat 

(VBB) som är en svensk version av Child Exposure to Domestic Violence Scale (CEDV), 
utvecklat av Shin och Edleson (2007). CEDV är ett självrapporteringsformulär för barn 
mellan 10-16 år som mäter deras erfarenheter av det våld som barnets mamma utsatts för av 
sin partner. I utvärderingsprojektet USBKF såväl som i denna studie användes tre av totalt 
sex delskalor av instrumentet – grad av våld i hemmet (0-30 p), grad av exponering för våld 
i hemmet (0-50 p) och barnets involvering i våldsamma händelser (0-21p). De 10 frågorna i 
delskalan grad av våld besvaras genom en 4-gradig Likertskala (0= aldrig, 1= ibland, 2= 
ofta, 3 = alltid). Svarar barnet 1-3 på någon fråga på delskalan grad av våld, kompletteras 
frågan med följdfrågor om hur barnet fick reda på det. Svarsalternativen utgörs av en 
femgradig skala som går från 1= Jag såg resultatet till 5 = Jag såg och var nära. Poängen 
för svaren på följdfrågorna utgör poängen för delskalan exponering för våldet. Delskalan 
som mäter barnets involvering i våldet utgörs av sju frågor. De besvaras genom en 4-gradig 
Likertskala (0= aldrig, 1= ibland, 2= ofta, 3 = nästan alltid). Det totala antalet frågor 
uppgick till 28. Både delskalor och totalsumma för skalan kan summeras. Vid summering 
för att få fram en totalsumma inkluderas inte poängen för delskalan exponering för våld. 
Det finns inga gränsvärden för resultaten utan ju högre poäng barnet har desto högre grad 
av utsatthet. Mer utförlig information om formuläret, hur det ska administreras och tolkas 
finns beskrivet i en manual (Edleson, Johnson & Shin, 2007) som tillsammans med skalan 
och ytterligare artiklar finns tillgängliga på hemsidan för Child Exposure to Domestic 
Violence (CEDV) Scale (2011). 
 
Skalan såväl som de tre delskalor som användes i föreliggande studie har visat goda 
psykometriska egenskaper både vad gäller validitet och reliabilitet (Edleson, Shin & 
Armendariz, 2008). Den interna reliabiliteten beräknad med Cronbachs alpha samt 
korrelationskoefficienten för test-retest över en veckas tid var för: grad av våld i hemmet (α 
= .74. , r = .68), grad av exponering för våld i hemmet (α = .76, r =.70) och barnets 
inblandning i våldsamma händelser (α = .50, r = .57). Samtliga test-retest korrelationer var 
signifikanta på 1% alphanivå.  
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Anknytningstrygghet. För att mäta barnets upplevda anknytningstrygghet till mamma och 
pappa användes Trygghetsskalan. Skalan är ett självrapporteringsformulär för barn mellan 
9-14 år som bygger på Kerns Security Scale (Kerns, Klepac & Cole, 1996). Den svenska 
översättningen gjordes av professor Anders Broberg vid Göteborgs Universitet år 2002 och 
normerades av Möller och Pilman (2010) i en examensuppsats för svenska förhållanden. 
 
Trygghetsskalan baseras på anknytningsteori och mäter barns och ungdomars upplevelse av 
trygghet i deras relation till föräldrarna. Skalan indikerar hur tillgänglig ett barn tycker att 
en primär anknytningsperson är, hur mycket barnet litar på anknytningspersonen vid 
stressfyllda händelser och hur intresserad barnet är att kommunicera med 
anknytningspersonen – alltså hur barnet upplever att han/hon kan använda föräldern som en 
”trygg bas”. Skalan består av 15 påståenden av typen; ”en del barn känner att deras 

mamma verkligen förstår dem, men andra barn känner att deras mamma inte riktigt förstår 

dem”. Barnet tar först ställning till vilka barn han/hon känner sig mest lik och väljer sedan 
om påståendet” stämmer ungefär” eller ”stämmer precis”. Svaret kodas från 1-4 och en del 
frågor är omvända. Hela formuläret tar ca 15-20 minuter att fylla i. Ju högre poäng barnet 
får desto tryggare anknytning har barnet till föräldern. Den maximala poängen är 4 och 
räknas som ett medelvärde på alla frågor. I Möller och Pilmans (2010) undersökning på 
svenska barn sattes gränsvärdet för otrygg anknytning vid 3,36 för mamma och 3,07 för 
pappa. Alla värden därunder signalerar en otrygg anknytning.  
 
Formuläret har visat goda psykometriska egenskaper vad gäller reliabilitet (α = .88 för 
trygghetsskalan pappa och α = .86 för trygghetsskalan mamma i normalgruppen), men 
saknar fullständiga validitetsmått (Möller & Pilman, 2010). Dessutom upptäcktes i den 
svenska undersökningen att en fråga avvek från övriga, varför denna fråga uteslöts ur den 
statistiska analysen i föreliggande studie.   
 
Traumasymptom. Traumasymptom hos barnet mättes med Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSCC), ett självrapporteringsformulär som mäter ett brett register av 
traumasymptom och relaterade symptom hos barn och ungdomar mellan 8-17 år. Det är ett 
etablerat instrument som har använts i flera publicerade internationella studier. Formuläret 
beställs genom en återförsäljare i Sverige, kräver licens och får endast administreras av 
legitimerade psykologer. 

 
TSCC består av 54 påståenden av typen ”Blir hemskt arg och kan inte lugna ner mig”. 
Barnet tar ställning till hur ofta detta händer honom eller henne genom att ringa in ett 
alternativ på en 4-gradig Likertskala (0 = aldrig, 1 = ibland, 2 = ofta, 3 = nästan alltid). 
Frågorna utgör grunden för sex delskalor med 9-10 frågor i vardera delskala. Tre frågor är 
gemensamma för två delskalor. Delskalorna är ångest, depression, posttraumatisk stress, 
sexuella bekymmer, dissociation samt ilska.  Delskalan sexuella bekymmer användes 
varken i USBKF eller i föreliggande studie, varför det totala antalet frågor blev 43. Det 
finns även två validitetsskalor - underrespons och överrespons, där den förra beskriver 
barnets tendens att underskatta symptom och det senare pekar på barnets tendens att 
överskatta sina symptom.  Både delskalor och totalsumma för skalan kan summeras och ju 
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högre poäng desto allvarligare grad av traumasymptom. Maxpoängen för skalan (exklusive 
delskalan sexuella bekymmer) blev totalt 129.  
 
I studien användes den svenska versionen av TSCC som i en studie av Nilsson, Wadsby & 
Svedin (2008) har visat sig ha goda psykometriska egenskaper både vad gäller översättning, 
validitet (r = .75) och reliabilitet (α =.94 och test-retest r = .81).  
 
Procedur 
I föreliggande studie användes data som insamlades vid första mättillfället i 
utvärderingprojektet USBKF, d v s kort efter den tidpunkt då mammorna sökte hjälp hos 
någon av behandlingsverksamheterna. Insamling av data gjordes av personal knuten till 
utvärderingsprojektet. 
 
Data insamlades konsekutivt under perioden 2009-01-01 – 2010-06-30.  Det innebär att alla 
de mammor som kontaktade verksamheterna under ovanstående tidsperiod och som 
uppfyllde inklusionskriterierna kom att utgöra stickprovet i USBKF.  
 
Inklusionskriterierna var följande: 

1. Den hjälpsökande mamman har minst ett våldsutsatt barn. 
2. Barnet har fyllt 3 men inte 14 år (ett barn hade dock vid första mättillfället hunnit 

fylla 14 år). 
3. Mamman har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna fylla i de olika 

frågeformulären med viss hjälp med förklaringar. 
 
Det fanns inga specificerade exklusionskriterier. 
 
Etiska överväganden 

Utvärderingsprojektet USBKF är etikprövat av Regionala etikprövningsnämnden i 
Göteborg (diarienummer 565-08). För att säkerställa att examensuppsatsen skulle falla 
inom ramarna för projektets etikansökan konsulterades projektledaren Anders Broberg vid 
Göteborg Universitet som ansåg att uppsatsen skulle göra det.  
 
Statistisk databearbetning 

De statistiska analyserna i denna studie genomfördes med hjälp av PASW Statistics 18 för 
Windows. Könsskillnader i populationen prövades med Chi2-test och åldersskillnader med 
t-test. För att undersöka om flickorna och pojkarna skattade olika användes det icke-
parametriska testet Mann-Whitney U. Icke-parametretiska test lämpar sig väl vid små 
stickprov där risk för snedfördelning föreligger och där det data som ska analyseras är 
ordinal- eller nominaldata. För att se om resultatet skulle skilja sig åt utfördes även 
parametriska t-test vars resultat redovisas i korthet. 
 
På grund av det stora antalet signifikanstest i studien förelåg risk att minst en av 
signifikansprövningarna skulle bli signifikant av en slump. Denna ökade risk för typ I-fel 
kallas ”massignifikansproblemet” och löstes med hjälp av en Bonferronikorrektion som 
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sänkte alphanivån för varje tillkommande signifikanstest så att den slutliga alphanivån blev 
0.3 % (0.05/15 = 0.003).  
 
Sambanden mellan variablerna beräknades med det icke-parametriska Spearman´s 
rangkorrelation av samma skäl som nämnts ovan. För att se om resultatet skulle skilja sig åt 
utfördes även det parametriska Pearsons vars resultat kommer redovisas i korthet. Slutligen 
beräknades prediktionsvärdet för sambanden genom multipel linjär regressionsanalys som 
är ett parametriskt test. Detta test valdes då kunskapen om en icke-parametrisk 
motsvarighet inte var tillräcklig. 
 
Bortfall 

Några av de 64 barnen valde att inte svara på vissa formulär i häftet eller avstod från att 
besvara enstaka frågor. Där barnet avstod från att besvara en enstaka eller flera frågor 
gjordes imputering, d v s ersättning av data, med medelvärdet för respektive fråga i 
stickprovet. Där barnet inte besvarade stora delar av ett formulär eller ett helt formulär togs 
barnet ur den statistiska analysen för formuläret. Detta innebar att stickprovet blev olika 
stort för varje formulär. För en exakt sammanställning, se Tabell 1.  
 

Tabell 1. Inkluderade och exkluderade barn i antal och procentuell andel av ursprunglig 
stickprovsstorlek för respektive formulär.  
 
 Inkluderade Exkluderade Totalt 

 
Formulär 

 
n 

 
Andel 

 
n 

 
Andel 

 
n 

 
Andel 

 
Våld barnet bevittnat 

 
61 

 
95.3% 

 
3 

 
4.7% 

 
64 

 
100% 

Anknytningstrygghet mamma 58 90.6% 6 9.4% 64 100% 

Anknytningstrygghet pappa 55 85.9% 9 14.0% 64 100% 

Traumasymptom 60 93.8% 5 7.7% 64 100% 

 
 

Resultat  
 

Barnens självrapportering 

För att åskådliggöra nivån på barnens rapporteringar ifråga om upplevt våld, 
anknytningstrygghet och traumasymptom beräknades medelvärden och standardavvikelser 
fram för gruppen som helhet samt fördelat på kön. En komplett sammanställning av 
värdena redovisas i Tabell 2.  
 
Medelvärdet för det totalt upplevda våldet i gruppen var relativt lågt och för delskalan grad 
av våld likaså. Majoriteten av barnen aldrig hade upplevt att pappan/mammans sambo hade 
skadat ett husdjur (79%) eller hindrat mamman att äta/sova (77%). Endast en liten andel av 
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barnen hade upplevt mycket grovt våld som hot (25%) eller skada (13%) mot mamman 
med något vapen. De vanligast förekommande skildringarna om det våld barnen hade 
upplevt var att de vuxna ofta var osams (90%), att pappan/mammans sambo hade gjort 
mamman ledsen (87%), hindrat henne från att t ex lämna huset (64%), att det bråkades om 
barnet (53%), att pappan/mammans sambo hade förstört saker hemma (57%) eller att 
pappan/mammans sambo hade använt fysiskt våld (slag, sparkar, stryptag, knuffar mm) mot 
mamman (67%). Inga könsskillnader upptäcktes. 
 
Exponering av våld hade det högsta medelvärdet av delskalorna procentuellt sett men låg 
ändå på en blygsam nivå. Kategoriserar man barnen efter vilka som på något sätt 
exponerades för våldet medan det pågick och de barn som blev varse våldet efteråt, 
utgjordes majoriteten av barnen i första kategorin på samtliga frågor i skalan. Kort 
beskrivet hade de flesta barnen upplevt någon form av våld medan det pågick. Endast en 
fråga i skalan fördelades lika mellan de båda kategorierna. Av de barn som rapporterade att 
mamman hade blivit skadad med ett vapen, hade hälften varit närvarande när det skedde 
medan den andra hälften hade fått vetskap om det efteråt. Inga könsskillnader upptäcktes 
för delskalan. 
 
Medelvärdet för involvering av våld var lågt och uppgick till en femtedel av maxvärdet. 
Sammanfattningsvis rapporterade en majoritet av barnen, mellan 54-75% beroende på 
fråga, att de aldrig hade blandat sig i på något sätt. Fly från våldet hade cirka 79% av 
barnen gjort. De barn som hade involverat sig i våldet hade gjort det genom att t ex skrika 
åt de vuxna antingen från ett annat rum (36%), i samma rum (46%) eller hämtat hjälp 
(25%). Ungefär 33% av barnen hade försökt stoppa bråket mellan sin mamma och 
pappa/mammans sambo genom att fysiskt gå emellan de vuxna med sin kropp, och nästan 
30% uppgav att pappan/mammans sambo någon gång hade gjort något mot dem själva för 
att göra mamman illa eller skrämma henne. Inga könsskillnader upptäcktes för delskalan. 
 
Medelvärdet för den totala anknytningstryggheten för barnen var relativt hög. 
Anknytningstryggheten till mamman var i genomsnitt något högre än 
anknytningstryggheten för pappan. Uppdelat på kön rapporterade flickorna i genomsnitt en 
signifikant högre anknytningstrygghet till mamman än pojkarna (U = 284.50, p = .04). Efter 
Bonferronikorrektion uteblev den signifikanta könsskillnaden. Pojkarna rapporterade något 
högre anknytningstrygghet till pappan än flickorna (p = ns.) 
 
Medelvärdet för de totalpoängen för traumasymptomen i populationen var relativt låg och 
utgjorde ungefär en fjärdedel av den maximal poängen. Fördelat på kön tenderade flickorna 
att skatta högre än pojkarna för samtliga delskalor på traumaskalan förutom på 
underrespons. För totalpoäng (U =314.50, p = .06), posttraumatisk stress (U =317.50, p = 
.06) samt ångest (U =328.50, p = .09) närmade sig skillnaderna signifikans och för 
traumasymptomet depression (U = 300, p = .03) var den signifikant. Skillnaden försvann 
emellertid efter Bonferronikorrektion. 
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Ett t-test gav liknande resultat som Mann-Whitney U med en signifikant könsskillnad för 
depression (t (58) = 2 .87, p = .01) men även totalpoäng för traumaskalan  (t (58) = 2 .06, p 
= .04) vilka båda försvann efter Bonferronikorrektion. 
 

Tabell 2. Cronbachs alpha (α), maxpoäng, medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) 
för upplevt våld, anknytningstrygghet och traumasymptom fördelat på kön. 
 

 
Formulär  

 
α 

 
Maxpoäng 

  
M totalt (SD) 

 
M flickor (SD) 

 
M pojkar (SD) 

 
      
Upplevt våld      

Totalpoäng   .86 51 12.52 (7.81) 11.60 (7.50) 13.77 (8.18) 
Grad av våld    .79 30 8.11 (4.75) 7.54 (4.18) 8.88 (5.41) 
Exponering   .82 50 18.43 (10.71) 18.37 (10.30) 18.50 (11.44) 
Involvering   .72 21 4.48 (3.81) 4.17 (3.75) 4.88 (3.92) 
      

Anknytningstrygghet      
Sammanlagd  .86 8 5.86 (0.88) 5.84 (0.96) 5.88 (0.77) 
Mamma   .87 4 3.36 (0.53) 3.43 (0.59) 3.26 (0.43) 
Pappa   .84 4 2.48 (0.70) 2.39 (0.74) 2.61 (0.63) 

      
Traumasymptom       

Totalpoäng   .94 129 33.21 (20.0) 37.74 (21.66) 27.28 (16.12) 
Ångest   .70 27 6.56 (3.91) 7.41 (4.02) 5.44 (3.52) 
Depression   .86 27 5.43 (4.54) 6.71 (5.35) 3.75 (2.37) 
Ilska   .85 27 5.35 (4.79) 5.74 (5.39) 4.85 (3.92) 
PTS   .84 30 10.82 (6.04) 12.03 (5.62) 9.23 (6.32) 
Dissociation   .83 30 6.90 (5.42) 7.88 (5.76) 5.62 (4.76) 
Underrespons   10 3.33 (2.54) 2.85 (2.15) 3.96 (2.91) 
Överrespons   8 0.52 (0.93) 0.53 (1.05) 0.50 (0.76) 

 

 

Sambanden mellan våld, anknytningstrygghet och traumasymptom 

För att undersöka hur upplevt våld, anknytningstrygghet och traumasymptom samvarierar 
med varandra utfördes korrelationsanalyser. Beräkningen utfördes med Spearmans 
rangkorrelationskoeffecient (rs). Resultatet redovisas i Tabell 3. 
 
Korrelationsanalyserna visade att det upplevda våldet inte samvarierade med 
anknytningstrygghet. Därmed blev en statistisk analys för mediering onödig. Frågeställning 
3 lämnades därför obesvarad.  
 
Analyserna visade vidare att det upplevda våldet inte heller samvarierade med barnens 
ångest, depression, posttraumatiska stressymptom eller underrespons. Signifikanta samband 
fanns emellertid mellan delskalan involvering i våld och ilska (p = .02), dissociation (p = 
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.01) och överrespons (p = .02). Även grad av våld visade ett signifikant samband med 
dissociation (p = .02). Samtliga signifikanta samband klassificeras som medelstarka enligt 
Cohens riktlinjer. 
 
Sammantaget innebar resultaten att ju mer barnen blandade sig i våldet mot mamman, desto 
högre var förekomsten av ilska, dissociation och tendensen att överskatta 
traumasymptomen hos barnen. De dissociativa symptomen hos barnen ökade också med 
graden av våld mot mamman. Hur barnen exponerades för våldet, om det befann sig i 
samma rum vid våldstillfället eller inte, hade inget samband med barnens 
symptombildning.  
 
Därutöver visade analyserna att anknytningstryggheten till mamma och pappa inte 
korrelerade med varandra. Anknytningstrygghet till mamman var inte korrelerat till några 
traumasymptom medan anknytningstryggheten till pappa korrelerade signifikant negativt 
med ilska (p = .02), depression (p = .01) och posttraumatisk stress (p = .04). 
Anknytningstryggheten till pappan korrelerade också signifikant med underrespons (p 
=.02). Samtliga signifikanta samband klassificeras som medelstarka enligt Cohens 
riktlinjer. 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att anknytningstryggheten till mamma varken hade 
samband med anknytningstryggheten till pappa eller barnens symptombildning. Låg 
anknytningstrygghet till pappa samvarierade dock med hög grad av ilska, depressiva 
symptom, posttraumatiska stressymptom och tendensen att underskatta traumasymptom. 
Ångest, dissociation och tendensen att överskatta traumasymptom hade inga samband med 
anknytningstryggheten till pappan. 
 
En korrelationsberäkning utfördes även med Pearsons korrelationskoeffecient där resultaten 
huvudsakligen blev desamma, med ett fåtal undantag. Anknytningstrygghet till mamma 
visade signifikanta negativa samband med både grad av våld (r = -.27, p = .04) och 
involvering av våld (r = -.39, p = <.01). Överrespons visade inget samband med 
involvering i våld men med depression (r = .53, p = <.01). 
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Tabell 3. Korrelationsmatris med Spearmans rangkorrelationskoeffecient (rs) för samtliga variabler.  

 

Variabler   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Upplevt våld 

1 Grad av våld 1.00 . . . . . . . . . . . 
2 Exponering för våld .78** 1.00 . . . . . . . . . . 
3 Involvering i våld .56** .54** 1.00 . . . . . . . . . 

             
Anknytningstrygghet             

4 Mamma -.03 -.09 -.18 1.00 . . . . . . . . 
5 Pappa -.18 -.13 -.11 -.10 1.00 . . . . . . . 

             
Traumasymptom             

6 Ångest .15 .13 .18 -.03 -.16 1.00 . . . . . . 
7 Depression .08 -.00 .13 .04 -.36** .54** 1.00 . . . . . 
8 Ilska .16 .12 .30* -.01 -.31* .49** .47** 1.00 . . . . 
9 Posttraumatisk stress .14 .10 .19 .07 -.28* .77** .59** .64** 1.00 . . . 
10 Dissociation .30* .16 .33* -.01 -.25 .48** .64** .60** .67** 1.00 . . 
11 Underrespons -.18 -.14 -.09 -.04 .33* -.61** -.59** -.70** -.61** -.63** 1.00 . 
12 Överrespons .12 .09 .30* .16 .04 .49** .22 .40** .47** .27* -.16 1.00 

 * Korrelation signifikant på 5% alphanivå .  
** Korrelation signifikant på 1% alphanivå. 
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Våld och anknytningstrygghet som prediktorer för traumasymptom  

För att undersöka vilka variabler som predicerar traumasymptom utfördes en serie 
hierarkiska regressionsanalyser. Delskalorna för våld och för anknytningstrygghet antogs 
utgöra oberoende variabler. Traumaskalans delskalor (ångest, depression, ilska, 
posttraumatisk stress, dissociation, underrespons och överrespons) utgjorde beroende 
variabler i separata analyser. I analysernas första steg (modell I) användes delskalorna för 
våld (grad av våld, exponering för våld och involvering i våld) som prediktorer för 
traumasymptom. I ett andra steg lades anknytningstryggheten till mamma och pappa in 
(modell II). R2 adjusted visar hur stor del av variansen i traumasymptomet som varje 
modell förklarar, medan ∆ R2 visar förändringen i R2 från ingen modell alls till modell I, 
samt från modell I till II. Resultatet presenteras i Tabell 4. 
 
Regressionsanalyserna visade att våld signifikant predicerade barnens dissociativa 
symptom (R2

(adjusted) = .13, ∆ R
2 

= .18, p = .02). Det var främst graden av våld som 
bidrog till ökningen (β = .35, p = n.s). När anknytningstrygghet lades till i modell II ökade 
inte den förklarade variansen för dissociation, (∆ R

2 = .03, p = n.s.).   
 
Varken våld eller anknytningstrygghet predicerade underrespons av barnens 
traumasymptom men den förklarade variansen ökade signifikant när anknytningstrygghet 
tillkom i modellen ( ∆ R2 = . 13, p = .04).  Det var främst anknytningstryggheten till pappa 
som var kopplad till underrespons (β = .36, p = .01). Anknytningstryggheten till pappa 
predicerade också depression (β = -.31, p = .03), men här var inte hela modellen 
signifikant. Övriga β- och R2-koefficienter var icke-signifikanta. Samtliga koefficienter 
mellan traumasymptom och anknytning till pappan var dock högre än dito för mamman. 
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Tabell 4. Regressionskoefficienterna (β) för delskalorna samt determinationskoeffecienterna (R2
 adjusted och ∆ R

2 ) för modellerna. 
 

        
 Ångest 

 

Depression 
 

Ilska 
 

Posttrauma- 
tisk stress 

Dissociation 
 

Under- 
respons 

Över- 
respons 

Prediktor I II I II I II I II I II I II I II 
Steg I: Våld               

Grad av våld .15 .12 .22 .14 .13 .08 .06 .01 .35 .31 -.16 -.08 .02 .06 
Exponering för våld .02 .01 .01 .01 .04 .01 .09 .07 -.00 -.01 .02 .04 .20 .17 
Involvering i våld .07 .10 -.03 -.04 .20 .26 .09 .13 .11 .13 .02 -.02 .08 .16 

               
Steg II: Anknytningstrygghet               

Mamma   .04  -.10  .12  .07  .03  -.04  .23 
Pappa  -.14  -.31*  -.26  -.25  -.18  .36*  .07 

               
R2(adjusted) -.01 -.03 -.01 .05 .11 .19 -.02 .02 .13* .12* -.04 .05 .01 .02 
∆ R2 .05 .02 .05 .10 .11 .08 .04 .07 .18* .03 .02 .13* .07 .05 
               
 * Signifikant på 5% alphanivå.  
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Diskussion 
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka sambanden mellan våld, 
anknytningstrygghet och traumasymptom hos barn som har bevittnat våld i hemmet. Av 
särskilt intresse var om anknytningstrygghet till mamma respektive pappa hade olika 
samband med barnens traumasymptom. Studien undersökte även om pojkar och flickor som 
har bevittnat våld skiljde sig åt i rapporteringar av våld, anknytningstrygghet och symptom.  
 
I korthet visade resultatet från undersökningen att förekomst och grad av våld predicerar 
dissociation oavsett hur barnet har exponerats för våldet samt att anknytningstrygghet till 
pappa har ett negativt samband med depression. Inga könsskillnader i självrapporteringar 
upptäcktes. 
 
Könsskillnader 

När det gäller den första frågeställningen avseende könsskillnader visade resultaten inga 
nämnvärda skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller rapportering av upplevt våld i 
någon av delskalorna. Resultatet är rimligt då barnets kön teoretiskt sett varken bör ha 
betydelse för den grad av våld mamman utsätts för eller hur barnet exponeras för våldet.  
 
Vid jämförelse av Möller och Pilmans (2010) gränsvärden för trygg anknytning låg 
barngruppens medelvärden på gränsvärdet för mamman men under gränsvärdet för pappan. 
Resultatet var väntat med avseende på pappas förövarroll. Fördelat på kön tenderade 
flickorna att uppge högre anknytningstrygghet till mamman än pojkarna och pojkarna högre 
anknytningstrygghet till pappan än flickorna, även om förhållandena efter 
Bonferronikorrektion blev icke-signifikanta. Samma förhållanden, men statistiskt 
säkerställda, framlades i en studie med 126 barn från en icke-klinisk population av Diener 
och kollegor (2008). Om flickor har en sämre anknytning till pappan kan det finnas en ökad 
risk för depression, eftersom resultatet i föreliggande studie visar på ett sådant samband. 
Denna slutsats redovisas längre ned.  
 
Flickorna tenderade att skatta högre än pojkarna på samtliga symptom i traumaskalan. 
Denna iakttagelse gjordes även i en svensk studie med en normgrupp på 215 barn mellan 
10-12 års ålder av Nilsson, Wadsby och Svedin (2008). Å andra sidan tenderade pojkarna i 
föreliggande studie att underskatta sina symptom. Vägs dessa resultat mot varandra är det 
troligt att traumasymptom uppträder i samma grad både hos flickor och hos pojkar, utom 
för möjligen symptomet depression där könsskillnaden var signifikant till en början men 
försvann efter Bonferronikorrektion.  

 
Sammantaget kvarstod efter Bonferronikorrektion inga signifikanta könsskillnader varken 
vad gäller upplevt våld, anknytningstrygghet eller traumasymptom. Det ska dock påpekas 
att en Bonferronikorrektion för många signifikansprövningar, som i denna studie, sänker 
alfanivån så mycket att det blir svårt att få signifikanta resultat vilket ökar risken för typ-II 
fel.  
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Våld och traumasymptom 

När det gäller den andra frågeställningen upptäcktes flera samband mellan upplevt våld och 
barnens traumasymptom. Att våld hade ett positivt samband med barnens ilska och 
dissociation var inte förvånande, eftersom forskning tydligt visat att ett sådant samband 
existerar (Evans, Davies & DiLillo, 2008).  Intressant var däremot fyndet att exponeringen 
för våldet, d v s om barnen närvarade när våldet pågick eller fick reda på det efteråt, inte 
hade något samband till barnens traumasymptom. Avsaknaden av samband mellan 
exponeringen för våldet och barnens traumasymptom ligger i linje med resultat från studien 
av Levendosky, Huth-Bocks, Semel och Shapiro (2002) som har visat att familjevåld ger 
negativa effekter på externaliserade symptom oavsett om barnet har sett våldet eller inte. En 
rimlig slutsats är att det är andra faktorer i familjevåldet än själva exponeringen som 
relaterar till och möjligen påverkar barns symptombildning. 
 
Barnens involvering i våldet visade i korrelationsanalysen samband både med barnens ilska 
och dissociation. Delskalan beskriver hur mycket barnen blandar sig i våldet. Att förutsätta 
kausalitet i dessa samband, d v s anta att involvering i våldet orsakar ilska och dissociation, 
är dock inte adekvat när det gäller tvärsnittliga studier som denna. Det kan vara så att 
barnens ilska är anledningen till att de ingriper i våldet eller att en tredje variabel förklarar 
sambanden bättre. Den efterföljande regressionsanalysen gav ett visst stöd för delskalans 
samband med ilska, men vad gäller dissociation fanns andra variabler med högre 
prediktionsvärde. 
 
En sådan variabel var graden av våld, det vill säga hur grovt våld barnen hade upplevt. 
Delskalan visade ett positivt samband med barnens dissociativa symptom i 
korrelationsanalysen och hade ett prediktionsvärde nära signifikans i regressionsanalysen. 
Värt att beakta är att den totala graden av våld för barnen understeg en tredjedel av den 
maximala poängen för delskalan, vilket är att betrakta som en mildare snarare än en svårare 
grad av våld. Endast en låg andel av barnen hade upplevt de allra grövsta formerna av 
familjevåld som t ex vapenhot eller skada mot mamma. Ändå framträdde sambandet med 
barnens dissociativa symptom. Är sambandet kausalt innebär resultatet att det inte 
nödvändigtvis krävs en hög förekomst av familjevåld för att barn ska dissociera. 
 
Våld och anknytningstrygghet 

Korrelationsanalysen visade att det inte fanns några samband mellan våld och 
anknytningstrygghet. Resultatet var förvånande eftersom tidigare forskning har visat att 
familjevåld påverkar anknytningen, åtminstone när barnet själv har utsatts för våld 
(Sternberg, 2005). Det uteblivna sambandet skulle alltså kunna förklaras genom att inget av 
barnen själva blev misshandlade. Denna förklaring är däremot föga sannolik då tidigare 
forskning har visat att misshandel av barn är vanligt i hem där familjevåld förekommer 
(Annerbäck, 2010; Mbilinyi, Edleson, Hagemeister & Beeman, 2007.)  
 
Det uteblivna sambandet mellan våld och anknytningstrygghet tros därför vara en effekt av 
problemet med ”restriction of range” (Borg & Westerlund, 2006). Problemet innebär att en 
begränsad spridning i datamaterialet gör det svårare att upptäcka skillnader och samband. 
Detta problem kan t ex uppstå om populationen är mycket homogen, d v s om barnen 
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skattar övervägande likvärdigt. I denna studie användes en grupp av barn som alla hade 
bevittnat våld hemma. Ingen kontrollgrupp fanns att jämföra med. Det bör således inte vara 
helt osannolikt att de uteblivna sambanden mellan våld och anknytningstrygghet kan bero 
på ett spridningsproblem för det senare. 
 
Anknytningstrygghet och traumasymptom 

Resultaten visade att det inte fanns några samband mellan anknytningstryggheten till 
mamma och barnens traumasymptom. Ett rimligt resultat hade varit att en hög 
anknytningstrygghet till mamman skulle korrelera med låga skattningar på traumaskalan 
och tvärtom. Anknytningsforskning har ju entydigt pekat på att otrygg anknytning 
korrelerar med traumasymptom (Levendosky & al., 2002). Avsaknaden av samband i 
föreliggande studie antyder att anknytningstrygghet till mamma varken fungerar som en 
risk- eller skyddsfaktor vid barns utveckling av traumasymptom i familjer där familjevåld 
förekommer. Det ska dock beaktas att variansen för anknytningstryggheten till mamman 
var liten (16%) jämfört med anknytningstryggheten till pappa (28%). Den låga variansen 
för mammaskalan tyder på problemet med ”restriction of range” som beskrivet i stycket 
ovan. Hade denna studie inkluderat flera barn med både lägre och högre 
anknytningstrygghet till mamma hade ett samband sannolikt visats. Ett framtida 
forskningsförslag är därför att replikera denna studie men inkludera en kontrollgrupp.  
 
Med tanke på att det inte fanns några samband mellan anknytningstryggheten till mamma 
och barnens traumasymptom, är de samband som upptäcktes med anknytningstryggheten 
för pappa särskilt intressanta. Resultaten av korrelationsanalysen visade att lägre 
anknytningstrygghet till pappa var relaterat till framförallt mer depression men också mer 
ilska och posttraumatiska stressymptom hos barnen trots att barnen också tenderade att 
underskatta sina traumasymptom. Även regressionsanalysen visade att 
anknytningstryggheten till pappa predicerade traumasymptom bättre än 
anknytningstryggheten till mamma, även om signifikanta betavärden endast konstaterades 
för depression och underrespons. Sammantaget indikerar resultaten att anknytningstrygghet 
till pappa har en relation till barns traumasymptom, särskilt depression. 
 

Våld och anknytning som prediktorer för traumasymptom  
Då korrelationsanalysen inte visade några samband mellan variablerna i de två modellerna i 
regressionsanalysen (våld och anknytning), var risken för multikollinearitet liten och 
effekten av varje modell lättare att klarlägga.  
 
Både modell I (våld) och modell II (våld och anknytningstrygghet) förklarade signifikant 
drygt en tiondel av barnens dissociativa symptom. Den tydligaste prediktorn för 
dissociation i båda modellerna var graden av våld, även om prediktionsvärdet inte var 
signifikant. Modellernas förklaringskraft för ångest, ilska, depression eller posttraumatisk 
stress var däremot icke-signifikant.  Sammantaget bekräftar resultatet Gewirtz och Edleson 
(2007) påstående om att det finns fler faktorer än våld och anknytningstrygghet som 
förklarar barns symptombildning vid familjevåld.  
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Ytterligare ett fynd var de skillnader i den relativa betydelsen av våld och 
anknytningstrygghet för traumasymptomen som framkom i regressionerna. Kort beskrivet 
hade våld högre förklaringskraft än anknytningstrygghet vad gällde ångest, ilska 
dissociation och överrespons.  Anknytningstrygghet förklarade i sin tur depression, 
posttraumatisk stress och underrespons bättre än våld. Då betavärdena för 
anknytningstryggheten till pappan överlag var högre än de till mamman och dessutom en 
signifikant prediktor för depression, antyder resultatet återigen att anknytningstryggheten 
till pappan har ett särskilt samband med barns psykiska ohälsa. Av den anledningen skulle 
flera studier kring samband mellan anknytningstrygghet till pappa och barns psykiska hälsa 
både i icke-kliniska grupper och andra kliniska grupper vara intressanta. 
 
Begränsningar i studien 

Vad gäller urvalsmetoden är en nackdel med den konsekutiva metoden att det kan uppstå 
tidseffekter, d v s att insamlad data påverkas av något som inträffar just under den period 
som undersökningen görs. Om insamlingen pågår tillräckligt länge kan emellertid den 
konsekutiva urvalsmetoden komma nära ett systematiskt urval. I det här fallet pågick 
insamlingen av data i 1 ½ år, vilket bör utgöra tillräckligt lång tid för att utjämna tillfälliga 
effekter.  
 
Ytterligare en begränsning med föreliggande studie är bristen på kontrollgrupp. Ett annat 
att urvalet är relativt litet och troligen homogent. Som nämnts tidigare kan detta ha lett till 
”restriction of range” – problemet (Borg & Westerlund, 2006). Genom detta problem kan 
det finnas samband som ännu inte har upptäckts. Typ-II fel kan också ha uppstått genom 
den Bonferronikorrektion som gjordes för signifikansprövningarna av könsskillnader. 
Författarens inställning var emellertid att hellre att gå miste om signifikans än att påstå att 
skillnader fanns där det inte gjorde det. 
 
En korrelationsstudie som denna är också begränsad eftersom den undersöker tvärsnittsdata 
och inte kan säga att den ena variabeln är en följd av en annan. Samtliga tolkningar om 
kausala samband i denna studie bygger alltså på antaganden vars riktighet rekommenderas 
att prövas i kommande studier. Att parametriska test utförts liksom icke-parametriska test, 
kan också betraktas som inkonsekvent men har i detta fall bidragit med likartade resultat. 
De få skillnader som upptäcktes inverkade varken på studiens huvudresultat eller slutsatser.  
 
Det är problematiskt att en av de viktigaste variablerna i studien, anknytningstryggheten till 
pappa, hade ett bortfall på 14%. Övriga formulär hade ett bortfall på under 10%. Hur detta 
bortfall i slutändan påverkade resultatet och slutsatserna är svårt att veta. Att bortfallet för 
anknytningstryggheten för pappa var störst, kan tolkas som ett resultat i sig. Det antyder en 
känslighet för denna fråga hos denna grupp av barn, som under omständigheterna är 
förståelig. 
 
Slutsatser 

Sammanfattningsvis visade denna studie inga signifikanta skillnader mellan flickor och 
pojkar vad gäller upplevt våld, anknytningstrygghet och traumasymptom även om 
tendenser kunde urskiljas. Resultaten indikerar däremot att anknytningstrygghet till pappan, 
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har särskilda samband med depression vid förekomst av familjevåld. Om sambandet är 
kausalt i den riktning som antas i föreliggande studie, innebär detta att låg 
anknytningstrygghet till pappa enskilt är en potentiell riskfaktor vid barns utveckling av 
depression, och möjligen även ilska och posttraumatisk stress. Detta lyfter vikten av en god 
anknytningstrygghet inte bara till mamma som brukligt är utan också till pappa, framförallt 
i familjer där våld mellan de vuxna förekommer. Resultatet belyser även den ökade risken 
för flickor att utveckla psykisk ohälsa i form av depression i familjer där familjevåld 
förekommer, eftersom de i genomsnitt tycks ha lägre anknytningstrygghet till pappan än 
vad pojkar har.  
 
Studien pekar också på att även en relativt låg förekomst av våld i hemmet visar samband 
med dissociation hos barn, oavsett om barnen har sett våldet eller inte. En rekommendation 
är därför att barn i familjer där familjevåld förekommer bör uppmärksammas och följas upp 
för eventuella insatser oavsett om barnen tros ha bevittnat våldet eller inte.  
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