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Abstract 

Aim: The aim with this thesis was to increase the knowledge about children at 

risk of maltreatment and identify challenges in a preventive perspective. Two 

areas have been studied: physical abuse of children with chronic conditions/ 

disabilities and detection and support within the pre-school environment.   

Method: The thesis is based on four studies in which the two initial studies in 

each area generated questions for the subsequent study. (I) a national cross-

sectional study of 2,510 pupils in grades 4, 6 and 9 in Sweden, (II) in-depth 

interview study with 15 parents of children with chronic conditions/disability, 

(III) a questionnaire to the pre-school staff of 189 child groups in community 

pre-schools, including 3,112 children aged 1-5 year and (IV) data from a 

Swedish prospective study (the SOFIA-study) on children’s health and 

development concerning 2,017 pre-school children. 

Results: Study I-II: Children with chronic conditions had an increased risk for 

physical abuse (CPA) only as well as in combination with exposure to intimate-

partner violence (IPV), but not to IPV only, compared to children without 

chronic conditions. Furthermore, when chronic conditions were combined with 

country of birth other than Sweden and living in low-income areas, the risk for 

CPA increased even more. The highest risk for physical abuse was found 

among children with chronic conditions born outside Sweden. In the 

subsequent study (II), based on interviews with parents, three major themes 

were found that could be seen as risk factors for abuse of children with chronic 

conditions/disabilities: (1) Emotional demands in precarious situations between 

parent and child. (2) Gradual shift in responsibility from professionals to parents 

concerning access to and co-ordination of service and support. (3) Emotionally 

closed environment between professionals and parents and taboo on talking about 

abuse. The gradual shift in responsibility had emotional implications, which 

could reinforce parental stress and thereby also indirect increase the risk of 

child abuse. The gradual shift in responsibility also seemed to generate an 



 

 

emotionally closed environment and reinforce the taboo on talking about 

abuse, which in turn hindered preventive measures. 

Study III-IV: Preschool staff suspected child maltreatment for two percent of 

the preschool children (n=62). Children who did not live with both their 

parents and multilingual children were overrepresented. Staff felt they had a 

better relationship with the child than with the parents and the most insecure 

contact with the fathers. In less than half of the cases, the parents were 

informed about the suspicions of maltreatment and a report to social services 

was made in one third of the cases. The most common reason for not making a 

report was that the staff believed that the pre-school had sufficient resources to 

help the child. In the subsequent study, preschool teachers' concerns about the 

child's home environment were explored in a broader perspective over one 

year. The study showed that concern for the children’s home situation related 

to increased concern for several aspects of children’s health and development, 

insufficient contact with parents, and lower parental socioeconomic status. 

According to all factors included in the study, there were stepwise differences 

from no concern, over temporary concern (newly arising or past concern) to 

lasting concern for the children’s home situation. The same pattern was also 

seen for the frequency of need of special support in preschool with 7 percent in 

the no concern group, 20 percent in the temporary concern group and 37 

percent in the lasting concern group. Reports to Social services were made in a 

minority of the cases, and most frequent when there was a lasting concern for 

the children’s home situation (23 percent). 

In summary the results are discussed according to identified challenges in a 

preventive perspective. These included emotional obstacles for prevention and 

a need for a more nuanced and proactive professional approach, in order to 

enable early support to children at risk of maltreatment and their parents.  

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om barn som 

riskerar att fara illa i sin hemmiljö, samt att identifiera utmaningar i ett 

förebyggande perspektiv. Två områden har studerats: våld mot barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning samt förskolan som upptäckande och 

stödjande arena.   

Metod: Avhandlingen bygger på fyra delstudier, där den inledande studien i 

varje område genererade frågeställningar till den efterföljande studien. Fyra 

datamaterial har använts; (I) en nationell kartläggning till 2510 elever i årskurs 4, 

6 och 9, (II) en djupintervjustudie med 15 föräldrar till barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning, (III) en enkätundersökning till förskolepersonal 

vid 189 förskoleavdelningar i kommunal förskola, rörande 3112 barn i åldern 1-

5 år samt (IV) en longitudinell studie (SOFIA-studien) om barns hälsa och 

utveckling, rörande 2017 förskolebarn.   

Resultat: Delstudie I-II: Delstudie I visade att barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för enbart fysisk bestraffning 

samt för både fysisk bestraffning och våld mellan de vuxna. Barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning var dock inte mer utsatta för enbart våld mellan 

vuxna jämfört med andra barn. Risken för våld var signifikant starkare för barn 

med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning från låginkomstområden, jämfört 

med samma grupp barn från medel- och höginkomstområden. Liknande 

kombinationseffekt fanns för långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och 

födelseland. Utlandsfödda barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

var den mest utsatta gruppen av alla. I den efterföljande intervjustudien med 

föräldrar till barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (II) 

identifierades tre övergripande kategorier, som kan betraktas som direkta eller 

indirekta riskfaktorer för våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning; 1) Förälderns känslomässiga påfrestningar i särskilt utsatta 

situationer med barnet, som handlade om ilska, frustration och vanmakt i 

samband med exempelvis medicinering, duschning eller andra situationer i 



 

 

vardagen som var nödvändiga utifrån barnets behov. 2) Successiv 

ansvarsförskjutning från professionella till föräldrar när det gällde tillgång till och 

samordning av stöd och insatser. 3) Känslomässigt slutet klimat och tabu att prata 

om våld. Den successiva ansvarsförskjutningen förstärkte föräldrarnas 

känslomässiga stress och kunde tolkas som en indirekt riskfaktor för våld mot 

barnet. Den successiva ansvarsförskjutningen tycktes dessutom generera ett 

känslomässigt slutet klimat mellan professionella och föräldrar och riskerade på 

så vis att förstärka tabut att prata om våld mot barn.  

Delstudie III-IV: Delstudie III visade att förskolepersonalen misstänkte att 62 

barn, motsvarande två procent, for illa i sin hemmiljö. Barn till ensamstående 

föräldrar och flerspråkiga barn var klart överrepresenterade. Personalen ansåg 

sig ha bäst kontakt med barnen och sämst kontakt med papporna vid misstanke 

om att barnet for illa i sin hemmiljö. I mindre än hälften av fallen informerades 

föräldrarna. Anmälan till socialtjänsten gjordes i en tredjedel av fallen. 

Vanligaste anledningen för att inte göra en anmälan var att personalen upplevde 

att förskolan hade tillräckligt med resurser för att hjälpa barnet. Detta kunde 

ställas i relation till att personalen också upplevde en otrygghet i kontakten med 

föräldrarna och deras reaktion på en anmälan, samt bristande tilltro till 

socialtjänsten. I den efterföljande studien (IV), studerades förskollärares oro för 

barnets hemförhållanden i ett bredare perspektiv och över en ettårsperiod. 

Denna studie visade att oro för barnets hemförhållanden relaterade till ökad oro 

för flera aspekter av barnets hälsa och utveckling, ökat behov av särskilt stöd i 

förskolan, bristande kontakt med föräldrarna samt lägre socioekonomisk status 

hos föräldrarna. Utifrån samtliga faktorer som studerades var det för var och en 

tydliga stegvisa skillnader från ingen oro, över tillfällig oro till bestående oro för 

barnets hemförhållanden. Av de barn där ingen oro för hemförhållanden 

rapporterats var 7 procent i behov av särskilt stöd, jämfört med 20 procent av 

barnen när oron varit tillfällig och 37 procent av barnen när oron för 

hemförhållanden varit bestående. Anmälningar till socialtjänsten gjordes endast 



 

 

i en minoritet av fallen, och huvudsakligen när det fanns en bestående oro för 

barnets hemförhållanden (23 procent). 

Resultaten från de fyra delstudierna diskuteras sammantaget utifrån 

identifierade utmaningar i ett förebyggande perspektiv. Dessa utmaningar 

inkluderar emotionella hinder på vägen till stöd eller skydd samt behov av ett 

mer nyanserat och proaktivt förhållningssätt för att kunna utveckla tidiga 

insatser till både barn och föräldrar. 

  



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
 

Avhandlingens delarbeten ........................................................................................... 8 

Introduktion ................................................................................................................. 9 

Osäkra definitioner och gränsdragningar ............................................................ 10 

Barnmisshandel som folkhälsoproblem .............................................................. 12 

Barnmisshandelns orsaker – ett komplext samspel mellan olika faktorer ...... 14 

Ekologisk förklaringsmodell, risk- och skyddsfaktorer ................................. 16 

Det förebyggande perspektivet ............................................................................ 18 

Barnets rättigheter .............................................................................................. 19 

”Från teori till praktik” ...................................................................................... 22 

Avhandlingens inriktningar....................................................................................... 26 

Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning ........................ 26 

Sammanfattande problemformulering ............................................................ 30 

Förskolan som upptäckande och stödjande arena ............................................. 31 

Oro eller misstanke om att barnet far illa........................................................ 31 

Anmälan till socialtjänsten ................................................................................. 34 

Stöd i förskolan ................................................................................................... 35 

Sammanfattande problemformulering ............................................................ 36 

Disposition och syften .............................................................................................. 37 

Specifika syften ....................................................................................................... 38 

Metod ........................................................................................................................... 39 

Metodöversikt ......................................................................................................... 39 

Datainsamling och analys (I) ............................................................................. 40 

Datainsamling och analys (II) ........................................................................... 42 

Datainsamling och analys (III) ......................................................................... 44 

Datainsamling och analys (IV) .......................................................................... 46 

Etiska överväganden .............................................................................................. 50 

Barn som respondenter ..................................................................................... 50 

Vårdnadshavare som respondenter ................................................................. 51 

Förskolepersonal som respondenter................................................................ 52 



 

 

Sammanfattning av resultat ...................................................................................... 53 

Delstudie I ............................................................................................................... 53 

Delstudie II ............................................................................................................. 54 

Delstudie III ............................................................................................................ 57 

Delstudie IV ............................................................................................................ 58 

Diskussion ................................................................................................................... 61 

Omfattning och socioekonomiska skillnader ..................................................... 61 

Samspel mellan flera faktorer ............................................................................... 62 

Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning .................... 62 

Förskolepersonals oro för barns hemförhållanden ....................................... 65 

Utmaningar i ett förebyggande perspektiv .......................................................... 66 

Emotionella hinder på vägen till stöd och skydd ........................................... 66 

Nyanserat och proaktivt förhållningssätt ........................................................ 68 

Metodologiska styrkor och svagheter .................................................................. 70 

Slutsatser...................................................................................................................... 74 

Framtida forskning .................................................................................................... 75 

Tack till ........................................................................................................................ 76 

Referenser ................................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

  



 

 

Avhandlingens delarbeten 

 

I. Svensson B., Bornehag C-G. &  Janson S. (2011) Chronic conditions 

in children increase the risk for physical abuse – but vary with socio-

economic circumstances. Acta Paediatrica, 100, 407-412. (Global 

pressrelease) 

 

II. Svensson B., Eriksson U-B. & Janson S. (2013) Exploring risk for 

abuse of children with chronic conditions or disabilities – parent’s 

perceptions of stressors and the role of professionals. Child: Health, 

care and development journal. doi:10.1111/cch.12030 (ahead of printed 

publication). 

 

III. Svensson B. & Janson S. (2008). Suspected Child Maltreatment: 

Preschool Staff in a Conflict of Loyalty. Early Childhood Education 

Journal. 36:25-31. 

 

IV. Svensson B., Andershed H. & Janson S.  Children at risk of 

maltreatment: Factors related to pre-school teacher’s temporary and 

lasting concern for children’s home situation and support within the 

pre-school activities. Manuscript 

  

8



 

 

Introduktion 

Barnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem i hela världen med 

långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i 

stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen 

(World Health Organization, WHO 2002). I Sverige har socialtjänsten det 

yttersta ansvaret för att barn som far illa, eller riskerar att fara illa, i sin 

hemmiljö får det stöd och skydd som de har rätt till (SFS 2001:453). Samtidigt 

tyder mycket på att majoriteten av dessa barn inte får stöd via socialtjänsten. 

Endast en minoritet av barn som misstänks fara illa anmäls till socialtjänsten 

(Sundell 1997; Lundén 2004) och anmälningarna leder i förhållandevis liten 

utsträckning till insatser (Cocozza 2000; Wiklund 2006). Kunskap saknas om på 

vilket sätt barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö fångas upp och får stöd 

inom förskola, skola och hälso- och sjukvård, men har på senare tid lyfts fram 

som ett angeläget forskningsområde (Gilbert et al. 2009B). 

Mot denna bakgrund var avhandlingens övergripande syfte att öka kunskapen 

om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, samt att identifiera utmaningar 

i ett förebyggande perspektiv. Fokus ligger på två områden som på nationell 

nivå aktualiserats under 2000-talet (SOU 2001:72; Janson et al. 2007; SOU 

2010:95): (1) Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning samt 

(2) Förskolan som upptäckande och stödjande arena.  

Gemensamt för inriktningarna är att barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning och barn i förskoleåldern utgör särskilt sårbara grupper 

som löper ökad risk att fara illa sin hemmiljö. De har också unik kontakt med 

professionella med möjlighet att upptäcka och agera vid oro.  

I följande introduktion ges en övergripande beskrivning av forskningsområdet 

och därefter en fördjupning utifrån avhandlingens båda inriktningar.  
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Osäkra definitioner och gränsdragningar 

Forskningsområdet präglas av olika definitioner och osäkerhet kring vilka barn 

som avses. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av barnmisshandel 

vare sig nationellt eller internationellt (SOU 2001:72). En vanligt 

förekommande definition i internationella sammanhang är; Barnmisshandel är när 

ett barn utsätts för fysisk skada, ofta upprepat, eller allvarlig försummelse av föräldrar eller 

vårdnadshavare och när dessa handlingar strider mot samhällets normer och lagar vad 

beträffar vård, omsorg av barn från vuxna och när de inte är ett resultat av oförutsedda 

händelser (Kempe & Kempe, 1983). I Sverige gjorde kommittén mot 

barnmisshandel i början av 2000-talet ett försök att definiera begreppet med 

förhoppningen att skapa en bred samsyn kring målgruppen (SOU 2001:72). 

Barnmisshandel definieras här som när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt 

eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov (SOU 2001:72, sid 120). Denna definition skulle spegla 

samhällets syn på barnmisshandel och underlätta samarbete mellan olika 

verksamheter. Definitionen utgår från barnets behov och skiljer inte på 

avsiktliga och oavsiktliga handlingar eller på aktiv och passiv försummelse. Den 

uttrycker snarare en situation där en vuxen inte uppfyller sitt ansvar mot barnet 

och tydliggör kränkningens och försummelsens skadliga inverkan på barn. 

Parallellt med barnmisshandelsbegreppet används i praktiskt arbete liksom i 

allmänna råd och lagtexter begreppet barn som far illa eller riskerar att fara illa i 

sin hemmiljö (SFS 2001:354). Barn  som far illa kommer från engelskans child 

maltreatment (svenska: barn som blir behandlade illa). Synonymt med barn som 

far illa eller riskerar att fara illa i sin hemmiljö förekommer begrepp som utsatta 

barn, barn med psykosocial problematik och barn som utsätts för omsorgssvikt 

(Killén 1999; Lundén 2004; Hindberg 2006).  

Vidare innehåller rättsordningen olika termer och definitioner av 

barnmisshandel och barn som far illa (Leviner 2011). Den straffrättsliga 

definitionen avser Brottsbalkens stadgande när det gäller brott mot liv och 
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hälsa, frid och frihet, sexualbrott samt brott mot kvinnlig könsstympning. Den 

rättsliga definitionen av barn som far illa återfinns i Föräldrabalken, i det så 

kallade agaförbudet (SFS 1949:381 Föräldrabalken). Agaförbudet anger att barn 

inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Stadgan är inte försedd med rättsliga sanktioner utan har främst en pedagogisk 

betydelse i syfte att uppmana föräldrar till att inte använda våld eller kränka 

barnet i uppfostringssyfte. Agaförbudet täcker därmed mer än Brottsbalkens 

stadgar (Leviner 2011). Studier visar också att det i rättspraxis nästan 

uteslutande är upprepad och allvarlig misshandel med tydliga fysiska skador 

som leder till åtal (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2011)1.  

Den socialrättsliga definitionen är betydligt vidare än både den straffrättsliga 

och rättsliga definitionen av barn som far illa (Leviner 2011). Den socialrättsliga 

definitionen ligger dels i anmälningsplikten som innebär att professionella som 

möter barn i sina verksamheter är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de 

misstänker att barn far illa, dels i socialtjänstens skyldighet att inleda utredning, 

när det kan finnas behov av insatser. I en nationell vägledning om barn i den 

sociala barnavården poängteras att det utifrån socialtjänstens perspektiv aldrig 

går att klart avgränsa gruppen barn som far illa, eftersom det mellan 

ytterligheterna ”fullgott” till ”klart bristfälligt” föräldraskap även krävs en 

bedömning av kompenserande faktorer i barnets och familjens nätverk 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Sammanfattningsvis finns ingen tydligt definierad gräns för vad som ska 

betraktas som misshandel eller att barnet far illa. Både inom forskning och 

praktik råder osäkerhet om vilka situationer eller omständigheter som ska 

inkluderas (Lagerberg 2001; Socialstyrelsen 2012). I denna avhandling används 

definitioner och mätmetoder som bäst ansluter till de olika delstudiernas 

respektive syften. Dessa beskrivs i metodavsnittet.  

                                                           

1
 Enligt BRÅ:s senaste kartläggning (2011) om polisanmäld barnmisshandel ledde endast 12 procent 

av de anmälda fallen till åtal. 
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Barnmisshandel som folkhälsoproblem  

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, vad gäller nivån på 

hälsa och fördelningen av hälsa i samhället, mellan åldrar, kön, sociala och 

ekonomiska grupper. Riksdagen beslutade 2003 om Mål för folkhälsan 

(Proposition 2002/03:35). Dessa utgår från hälsans bestämningsfaktorer och 

elva målområden har tagits fram i syfte att främja befolkningens hälsa2. Barn 

och unga i allmänhet och utsatta barn och unga i synnerhet anses vara mycket 

viktiga målgrupper, enligt målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor.  

Barnmisshandel är, sett till uppskattad omfattning och visade konsekvenser, att 

betrakta som ett folkhälsoproblem såväl nationellt som internationellt (Gilbert 

et al. 2009A). Definitionssvårigheterna, som beskrivits tidigare, gör dock att det 

inte med säkerhet går att uttala sig om omfattningen och det finns med stor 

sannolikhet en underrapportering.  

Enligt studier under 2000-talet i Europa och USA, där ungdomar eller vuxna 

varit respondenter, varierar förekomsten av fysisk och psykisk misshandel, 

försummelse och sexuella övergrepp från cirka fem till tjugo procent (Gilbert et 

al. 2009A). I de senaste svenska nationella kartläggningarna om våld mot barn 

uppger cirka femton procent av barnen (årskurs 4, 6 och 9) att de blivit slagna 

under uppväxten och nästan tio procent har bevittnat våld mellan vuxna i 

hemmet (Janson et al. 2007; Janson et al. 2011). Dessa resultat ligger också i 

linje med en studie genomförd i Sörmlands län som visade att tretton procent 

av barnen blivit slagna (Annerbäck et al. 2010). Andelen barn som utsatts för 

upprepad och allvarlig misshandel, såsom slag med tillhygge eller knytnävslag, 

har legat i stort sett stabilt på cirka tre till fyra procent sedan den första 

nationella kartläggningen om våld mot barn genomfördes 1980 (Janson et al. 

                                                           

2
 Målområden: 1:Delaktighet och inflytande i samhället, 2:Ekonomiska och sociala förutsättningar, 

3:Barn och ungas uppväxtvillkor, 4: Hälsa i arbetslivet, 5:Miljöer och produkter, 6:Hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård, 7:Skydd mot smittspridning, 8:Sexualitet och reproduktiv hälsa, 9:Fysisk 

aktivitet, 10:Matvanor och livsmedel, 11: Tobak, alkohol, narkotika dopning och spel  
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2011). Cirka tio procent av barnen i Sverige uppskattas leva under sådana 

omständigheter att de hamnar i en riskzon, där deras fortsatta utveckling kan 

vara i fara. Riktigt allvarliga problem bedöms finnas hos mellan två till fem 

procent av ett normalurval (Lundberg, 2005).  

Det har i ett flertal studier konstateras att barnmisshandel kan få stora 

konsekvenser för de utsatta barnens framtida psykiska och fysiska hälsa och för 

deras framtida livsvillkor (Brown et al. 1998; Edwards et al. 2003; Gilbert et al. 

2009A). Barnmisshandel ökar risken för en rad beteendeproblem, både 

externaliserande (utagerande, aggressivitet) och internaliserande (oro, ångest) 

(Thornberry et al. 2001; Herrenkohl et al 2007; Fergusson et al. 2008;). Det har 

också visats i ett antal studier att barn som utsatts för misshandel presterar 

sämre i skolan (Perez et al. 1994; Lansford et al. 2002; Johnson-Reid et al. 

2004). Försummelse tycks leda till minst lika allvarliga konsekvenser på lång sikt 

som fysiska eller sexuella övergrepp, men har generellt sett studerats i betydligt 

mindre utsträckning. Barn som utsätts för upprepad misshandel över tid löper 

ökad risk för långsiktiga negativa konsekvenser (Gilbert et al. 2009A). 

Det finns också konsekvenser av stor betydelse på samhällsnivå, såsom 

försämrat socialt klimat, betydande kostnader för hälso- och sjukvård samt 

inkomstbortfall (Nilsson & Wadeskog 2008; Gilbert et al. 2009A). Livsvillkoren 

riskerar att försämras ytterligare om de utsatta barnen och familjerna inte får 

tillgång till relevanta professionella insatser i ett så tidigt skede som möjligt. 

Tidig upptäckt och tidiga insatser är därför av stor betydelse för såväl individen 

själv som för samhället i stort (Nilsson & Wadeskog 2008; Reading et al. 2009).  
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Barnmisshandelns orsaker – ett komplext samspel mellan olika faktorer 

I mitten av 1900-talet kom det första stora genombrottet som satte ljus på 

barnmisshandel och dess konsekvenser. År 1946 rapporterade den amerikanske 

röntgenläkaren John Caffey upptäckten av blödningar i hjärnan och 

skelettskador hos små barn till följd av våld. Caffey uppfattade först dessa 

skador som en dittills okänd ämnesomsättningssjukdom, men i mitten av 1950-

talet var han övertygad om att barnmisshandel var orsaken (Janson et al. 2011). 

John Caffeys arbete följdes sedan av nästa genombrott av den amerikanske 

barnläkaren Henry Kempe. I verket ”The Battered Child Syndrome” beskrev 

Kempe (1979) och hans kollegor drygt 300 misshandlade barn från 88 sjukhus i 

USA. Samtidigt som konsekvenserna av barnmisshandel i hemmet började 

uppmärksammas internationellt, skedde liknande även i Sverige. År 1957 och 

1963 publicerades de första rapporterna om svår fysisk misshandel (Selander 

1957; Selander 1963; Frisk 1964). Dessa upptäckter möttes dock av motstånd 

från sociala myndigheter som ifrågasatte läkarnas slutsatser (Janson et al. 2011).  

En mer metodisk kunskap om barnmisshandel började utvecklas i början av 

1970-talet och har sedan dess genomgått olika stadier. Inledningsvis såg man 

barnmisshandel som en konsekvens av föräldrars avvikande beteende, det vill 

säga en form av patologi hos de vuxna (Gelles 1973). Tio år senare kom 

forskningen att utvecklas framför allt av två forskare, Garbarino (1977) och 

Belsky (1983). Garbarino (1977) menade att det framför allt fanns två orsaker 

till förekomsten av barnmisshandel. En psykopatologisk förklaring kopplad till 

psykisk sjukdom hos föräldern och/eller missbruksproblematik och en 

stressrelaterad förklaring som innebär att föräldrar under särskilt pressade 

situationer riskerar att slå sitt barn. Garbarino betraktade dessa två faktorer som 

utlösande när det gällde risken för barnmisshandel. Samtidigt menade han att 

det fanns två andra faktorer som kunde betraktas som bidragande orsaker. Den 

ena var om familjen inte hade tillräckligt bra privat nätverk som kunde stödja 

eller avlasta föräldrarna, den andra om samhällets normer tillät barnmisshandel.  
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Belsky (1983) utvecklade tankarna vidare och menade att förälderns egen 

uppväxt och det sociala arvet har betydelse för risken för barnmisshandel. En 

förälder som själv blivit slagen eller försummad riskerar att behandla sina egna 

barn på samma sätt. Belsky menade också att närsamhällets resurser var av 

betydelse, i form av skola, sjukvård och arbetstillfällen.  

Garbarinos (1977) och Belskys (1983) tidiga teorier om riskfaktorer för 

barnmisshandel har under de senaste trettio åren bekräftats och specificerats i 

ett växande antal forskningsstudier. Föräldrarnas livserfarenheter har visat sig 

ha olika stor betydelse för risken för barnmisshandel. Egna erfarenheter av våld 

som konfliktlösningmetod samt missbruk och kriminalitet innebär hög risk för 

att också barnet utsätts för våld. Depression hos föräldern, intellektuell 

funktionsnedsättning och ungt föräldraskap innebär en måttligt ökad risk. 

Individspecifika faktorer hos barnet som visat sig öka risken för misshandel är 

bland annat prematuritet. Den ökade risken beror sannolikt på bristande social 

kontakt och anknytningssvårigheter mellan barn och förälder. Även barnets 

temperament är av betydelse. Hyperaktivt, oppositionellt och/eller aggressivt 

temperament innebär en ökad risk för att utsättas för misshandel (Gilbert et al. 

2009A; Janson 2012).  

Att växa upp i ett samhälle som accepterar våld som uppfostringsmetod, som 

har dåligt fungerande skyddsnät och stora ekonomiska skillnader är alla faktorer 

på samhällsnivå som visat sig öka risken för att barn utsätts för olika former av 

misshandel (Gilbert et al. 2009A). Barnmisshandel förekommer i alla 

samhällsklasser men svaga sociala och ekonomiska förhållanden har visat sig ha 

betydelse för förekomsten (Janson et al. 2007; Gilbert et al. 2009A; Reading et 

al. 2009; Janson et al. 2011;). Internationella och nationella studier har sedan 

1980-talet konsekvent visat på ökad risk för kroppslig bestraffning för barn 

bosatta i låginkomstområden, utlandsfödda barn och  barn till ensamstående 

föräldrar (Gilbert et al. 2009A; Janson et al. 2011). Samtidigt har studier pekat 

på att sambandet mellan låg socioekonomisk status och risken för misshandel 
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kan vara vilseledande och att mörkertalet för utsatta barn i medel- och 

höginkomstområden kan vara stort (Loseke 2005). Praktiker kan ha en tendens 

att överskatta förekomsten av våld mot barn i socioekonomiskt svaga familjer 

på grund av egna föreställningar om kopplingen mellan social utsatthet och 

risken för att barnet ska fara illa (Loseke 2005). Liknande mönster framkommer 

också i den senaste nationella rapporten om polisanmäld barnmisshandel. 

Rapporten visade att det, förutom en tänkbar överrepresentation av barn i 

socialt utsatta områden, krävdes mindre av synliga hudskador eller andra fysiska 

skador för att en utrikesfödd förälder ska bli polisanmäld för barnmisshandel 

jämfört med en förälder född i Sverige (BRÅ 2011). 

De senaste åren har allt fler studier fokuserat på hur vanligt det är att samma 

barn utsätts för flera former av misshandel, så kallad multi-viktimisering 

(Edwards et al. 2003; Finkelhor et al. 2009; Ellonen & Salmi 2011; Annerbäck 

2011). Studierna visar att det är vanligt med överlappande problematik, framför 

allt när det gäller fysisk misshandel, försummelse och vanvård. Detta kan 

förklara varför det i många avseenden är samma riskfaktorer som identifierats 

oavsett typ av misshandel. 

Ekologisk förklaringsmodell, risk- och skyddsfaktorer 

Garbarino (1977) och Belsky (1983) utvecklade sina teorier om orsaker till 

barnmisshandel utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska 

förklaringsmodell. Modellen innebär att utveckling sker i en ömsesidig påverkan 

mellan individen och dess omgivning över tid. Risk- och skyddsfaktorer 

organiseras i den ekologiska modellen i fyra systemnivåer: 1) Mikro-system 

motsvarande barnet och familjen, 2) Meso-system motsvarande det privata 

nätverket, 3) Exo-system motsvarande närsamhället och dess resurser, såsom 

skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård samt 4) Makro-system motsvarande 

samhällets struktur, funktion och normer.   
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Den ursprungliga ekologiska modellen utvecklades senare till en bioekologisk 

modell där komponenterna process, person och tid sammanfördes med de olika 

systemnivåerna, se figur 1 (Bronfenbrenner 1988). Samspelet mellan faktorer på 

olika nivåer och över tid är komplext och kan förstås utifrån olika typer av risk- 

och skyddsfaktorer (Andershed & Andershed 2005). Risk- och skyddsfaktorer 

kan ha en direkt eller indirekt påverkan på om barn riskerar att fara illa eller inte. 

De direkta faktorerna hör vanligtvis samman med faktorer på mikro- och 

mesonivå och de indirekta på exo- eller makronivå. Vidare kan initierande 

riskfaktorer leda till att misshandel uppstår och upprätthållande faktorer kan 

innebära risk för fortsatt misshandel. Faktorerna kan också vara dynamiska, det 

vill säga möjliga att påverka eller statiska i betydelsen oföränderliga. De flesta 

riskfaktorer är att betrakta som dynamiska. När risker återfinns på flera nivåer i 

den ekologiska modellen och förekommer samtidigt kan detta ge kombinerade, 

kumulativa effekter vilket innebär en förstärkt risk för att barnet utsätts för 

misshandel, både vid enstaka tillfällen och över tid (Andershed & Andershed 

2005). 

 

Figur 1. Ekologisk förklaringsmodell; samspel mellan faktorer på olika nivåer över tid. 
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Den komplexitet som ligger i att ett stort antal faktorer interagerar över tid, gör 

att den ekologiska modellen i sin helhet är svår att täcka in i en avgränsad 

forskningsstudie. Bronfenbrenner (1988) menar därför att modellen ska ses 

som ett teoretiskt ramverk som öppnar upp för en bred förståelse av ett 

fenomen. Detta gör den särskilt användbar i ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv. Den ekologiska modellen har också fått stort genomslag i det 

praktiska arbetet kring barn som far illa, inte minst i den svenska sociala 

barnavården där utredningsverktyget BBIC (Barnets behov i centrum) är 

uppbyggt kring de olika systemnivåerna (Lindström 2006).  

 

Det förebyggande perspektivet 

Folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete inbegriper både ett samhällsmedicinskt 

perspektiv och ett hälsofrämjande/förebyggande perspektiv (Naidoo & Wills 

2007). Det samhällsmedicinska perspektivet rör främst forskning om etiologi, 

förekomst, utbredning och konsekvenser av ett visst problem. Det 

hälsofrämjande/förebyggande perspektivet har sitt fokus på hälsoskydd och 

främjande av hälsa genom utveckling av program och strategier i olika 

kontexter samt organisationsutveckling i syfte att kunna förebygga. 

Avhandlingens två inriktningar (Våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning och Förskolan som upptäckande och stödjande arena) inkluderar 

såväl det samhällsmedicinska som det hälsofrämjande perspektivet och 

kompletterar varandra utifrån avhandlingens övergripande syfte. Det 

förebyggande perspektivet handlar i sin helhet om att minska riskfaktorer 

alternativt stärka skyddsfaktorer på alla nivåer i det ekologiska systemet 

(Sidebotham 2001). Insatserna kan vara generella eller riktade och delas 

vanligtvis in i tre nivåer; primär, sekundär och tertiär prevention (Gerstman 

1998).  

Primär prevention tar inte hänsyn till skillnader mellan hög- och lågriskgrupper. 

Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Preventionen är tänkt att 
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främja alla oavsett grad av risk och benämns också generella insatser. Här 

inräknas exempelvis lagstiftning och stöd till alla föräldrar och barn via 

basverksamheterna; mödravårdscentraler, barnhälsovårdscentraler, förskola, 

skola och elevhälsa. Sekundär prevention är riktad till undergrupper eller enskilda 

individer i befolkningen, som exponeras för en eller flera riskfaktorer. Sekundär 

prevention benämns också i praktiken som ”tidiga insatser” i 

basverksamheterna eller som förebyggande socialt arbete. Hit hör exempelvis 

rådgivande samtal och riktade föräldragrupper eller barngrupper. Tertiär 

prevention är riktad till individer med identifierade problem med behov av 

specialiserad behandling, stödjande eller skyddande insatser inom exempelvis 

socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. En senare tilläggsdefinition är kvartär 

prevention, som innebär metoder för att minska eller undvika resultat av onödiga 

eller överdrivna ingrepp i hälso-och sjukvårdssystemet (Gofrit et al. 2000).  

Barnets rättigheter 

Som ett av de första länderna i världen ratificerade Sverige år 1990 FN:s 

Konvention om Barnets Rättigheter, utan att ange några invändningar (Förenta 

Nationerna, FN 1989). Konventionen om Barnets rättigheter ska vara 

vägledande för allt arbete inom socialtjänsten, förskolan, skolan och hälso- och 

sjukvården. Konventionen tydliggör att det är barnets bästa som ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Särskilt viktigt för barn som 

riskerar att fara illa är de grundläggande principerna i artikel 2, 3 och 6 samt 

artikel 19;  

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och 
lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller 
för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet 
”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har 
analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. 
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. 
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Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och 
utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa 
utan också om den psykiska och sociala utvecklingen. 

Artikel 19 säger att barn ska skyddas mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld medan barnet är i föräldrarnas eller 
annan vårdnadshavares vård. 

Redan tio år innan införandet av konventionen om barnets rättigheter, och som 

första land i världen, infördes år 1979 agaförbudet i Sverige. I jämförelse med 

situationen i många andra länder som inte genomfört en liknande reform, kan 

förbudet ses som en barnrättslig succé (Janson et al. 2010). De mål som 

uppställdes av lagstiftaren har i hög grad uppfyllts, såsom att förändra attityder 

till aga av barn i uppfostrande syfte och att tydliggöra barns rätt till en 

uppfostran utan våld och kränkande behandling. Sedan förbudet infördes har 

en rad studier kring attityder till aga och användande av aga genomförts i 

Sverige och resultaten visar på en mycket positiv förändring (SOU 2001:72; 

Janson et al. 2007; Janson et al. 2011). Idag finns agaförbud i 33 länder3 och de 

som inte tagit ett steg mot ett sådant kritiseras återkommande av FN:s 

barnrättskommitté (FN 2009).  

Vid samma tid som agaförbudet infördes skedde också genomgripande rättsliga 

förändringar inom det sociala arbetet. Socialtjänstreformen 1980 var 

startpunkten på en ny era inom socialtjänsten där demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet skulle prägla människosynen. Principer om helhetssyn, 

frivillighet, självbestämmande samt normalisering skulle vara vägledande. Dessa 

principer markerade ett uppbrott mot tidigare lagstiftning som dominerades av 

auktoritära och kontrollerande inslag.  Sedan ratificeringen av Konventionen 

om barnets rättigheter har samtidigt ett antal förändringar gjorts i 

socialtjänstlagen för att förtydliga och stärka barnperspektivet (Leviner 2011). 

                                                           

3
 Se www.endcorporalpunishment.org för aktuell lista. 
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Föräldrars ansvar 

Barn har enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (SFS 1949:381, FB) rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. De ska behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling. I omvårdnaden ingår inte bara rätten att få de materiella 

behoven tillgodosedda, utan även de psykiska och sociala behoven. I barnets 

rätt till trygghet ligger bland annat att få leva under stabila förhållanden och att 

ha någon att lita på. Till en god vård och fostran hör att barnet får känna att det 

behövs och att det får möjlighet att utveckla sina inneboende resurser och efter 

hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna. Barnet har med stigande ålder 

och mognad rätt till ett allt starkare integritetsskydd.  

Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen verka för att barn och unga 

växer upp under trygga och goda förhållanden (SFS 2001:453). Socialtjänsten 

har samtidigt det yttersta ansvaret för barns välfärd när vårdnadshavare av 

något skäl sviktar i sitt ansvar, när barn far illa eller riskerar att fara illa i sin 

hemmiljö. I 5 kap. 1 § SoL finns särskilda bestämmelser om socialnämndens 

ansvar för barn. Socialtjänstens ansvar för barn regleras även i 1 kap. 2 § SoL. 

Där framgår att åtgärder som rör barn ska beakta barnets bästa. Bestämmelsen 

svarar mot innehållet i artikel 3 i Konventionen om barnets rättigheter. År 2003 

infördes i 5 kap. 1 a § SoL en bestämmelse om att socialtjänsten i frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. Strategier för samverkan har sedan dess 

arbetats fram på nationell nivå (Josefsson 2007).  

Anmälningsskyldighet 

En grundläggande förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar är 

att anmälningsskyldigheten följs. Enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1 § (SFS 

2001:453) har all personal som i sin verksamhet möter barn skyldighet att 
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genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet, exempelvis inom 

förskola, skola och hälso- och sjukvård, får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.   

Den 1 januari 2013 trädde ett antal förändringar i kraft i socialtjänstlagen i syfte 

att ge starkare stöd och skydd för barn och unga (Proposition 2012/13:10). 

Bland annat omformulerades paragrafen om anmälningsskyldigheten. Den 

tidigare formuleringen i 14 kap. 1 § uttrycks nu i stället som att anmälan ska 

göras när anmälningsskyldiga får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa. Den nya formuleringen utgår alltså inte som tidigare från behovet av skydd 

för barnet, utan utifrån anmälarens egna iakttagelser och oro för barnet. Detta 

är tänkt att underlätta för anmälaren att avgöra när en anmälan ska göras. 

Vidare ska anmälningsskyldigas uppgiftsskyldighet, förutom uppgifter som kan 

vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd, även avse 

uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av stöd. 

En tydlig förändring har också införts kring socialtjänstens möjlighet att 

återkoppla till anmälaren om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan 

pågår.  

”Från teori till praktik” 

Vid en internationell jämförelse anses Sverige ha kommit mycket långt när det 

gäller organisatoriska och rättsliga förutsättningar för att förebygga 

barnmisshandel (Gilbert 2012). Samtidigt beskrivs i svenska studier och 

rapporter ofta barn som far illa, som svikna och bortglömda barn som inte får 

den hjälp de behöver i praktiken (Sundelin Wahlsten 1997; Lindell 2005; 

Cocozza 2007; Leviner 2011). Förmodade anledningar till detta relaterar delvis 

till de rättsliga förutsättningarna som tidigare beskrivits. Leviner (2011) 

poängterar i sin avhandling om rättsliga dilemman i socialtjänstens 

barnskyddsarbete, att barnets rättigheter och barnets bästa än så länge endast 

kan betraktas som målsättningar och är i rättslig mening oprecisa.  Vid en 

intressekonflikt mellan barnet och de vuxna ska barnets intresse ha företräde, 
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något som i praktiken har visat sig vara svårt att leva upp till. Socialtjänsten har 

vidare vissa mål att sträva mot utifrån barnskyddsansvaret. Men de är 

förhindrade att agera mot en vårdnadshavares vilja så länge omständigheterna 

inte innebär påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Utrymmet mellan 

skäliga livsvillkor och påtaglig risk utgör en gråzon mellan frivillighet och tvång. 

Detta kan få konsekvenser i hela kedja, från den anmälningsskyldiges beslut att 

anmäla, till socialtjänstens möjligheter att inleda utredning och ge barnet stöd 

eller skydd (Leviner 2011). 

Förutom juridiska hinder har också emotionella hinder lyfts fram som orsak till 

att barn som far illa eller riskerar att fara illa inte får stöd i praktiken. Emotioner 

har en roll i allt hjälpande, läkande eller stödjande arbete och är fenomen som vi 

skapar, upplever och tolkar genom sociala och kulturella processer (Lupton 

1998). Inom samhällsvetenskapen riktas intresset för emotioner främst mot att 

studera dessa i ett socialt sammanhang, utifrån antagandet att det är genom 

interaktion mellan människor som emotioner uppstår och att de utgör grunden 

för vårt handlande (Starrin et al. 2008; Barbalet 2001). Emotioner beskrivs som 

temperaturmätare eller signaler på de sociala banden mellan människor och 

består av två sidor. Den ena sidan utgör möjligheter medan den andra sidan 

utgör hinder, exempelvis motsatsparet tilltro – misstro, stolthet - skam 

(Dahlgren & Starrin 2004). I arbetet med barn som far illa har framför allt 

emotionella hinder identifierats i mötet mellan professionella och föräldrar eller 

i mötet mellan professionella och det utsatta barnet (Pollack, J. & Levy, S. 1989; 

Killén, K. 1996; Sundell 1997; Lundén 2004; Hindberg 2006). Dessa hinder 

handlar om svårigheter att orka se och acceptera att barnet kan fara illa, rädsla 

för föräldrarnas reaktion på en anmälan och rädsla för att anmälan kan göra 

mer skada än nytta på grund av misstro gentemot socialtjänsten. Kommittén 

mot barnmisshandel konstaterade i sin slutrapport år 2000 att känslomässiga 

blockeringar hos den professionelle mest troligt utgör ett stort hinder för att 

barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö ska få tillgång till stöd och/eller 

skydd för sin utveckling (SOU 2001:72).  
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Omfattningen av andelen barn som är i behov av insatser från socialtjänsten är 

osäkert, eftersom tillförlitlig nationell statistik över anmälningar och insatser 

inom socialtjänsten saknas. Den gemensamma slutsatsen från internationella 

och nationella studier om barn som misstänks fara illa, är dock att majoriteten 

av dessa barn inte anmäls till socialtjänsten. Enligt studier i Sverige anmäls 

mellan 10-30 procent av de misstänkta fallen (Sundell et al 1992; Sundell 1997; 

Lagerberg 2001; Lundén 2004). Vidare visar en studie i 100 av landets 290 

kommuner på stora regionala och lokala skillnader i anmälningsfrekvens 

(Socialstyrelsen 2012). I genomsnitt upskattades att cirka två procent av barn i 

åldern 0-12 år kom i kontakt med socialtjänsten genom anmälan eller ansökan 

under en ettårsperiod. För ungdomar är andelen anmälningar betydligt högre, i 

genomsnitt sex procent. Detta kan till stor del förklaras av att polisanmälningar 

rutinmässigt förs över till socialtjänsten när en ung person är misstänkt för brott 

(Socialstyrelsen 2012).  

Svenska utredningar har under 2000-talet visat på en trend med ökande antal 

anmälningar, men samtidigt en minskad benägenhet att inom socialtjänsten 

inleda utredning (Socialstyrelsen 2012; BRÅ 2011). Sannolikheten att en 

anmälan ska leda till en insats från socialtjänsten är låg (Kaunitz et al. 2004; 

Cocozza, 2007; Wiklund, 2006; Öberg 2010). Majoritet av anmälningar sorteras 

bort redan innan en utredning är inledd. Enligt Wiklund sorterades 36 procent 

av de inkomna anmälningarna ut innan utredning, med en variation mellan 

kommunerna som låg på mellan 0-83 procent. Enligt en undersökning i 

Linköping sorterades knappt hälften av anmälningarna ut innan utredning och 

ungefär en sjättedel av barnen fick insatser. Det är högst osäkert om 

bortsorteringen och den låga andelen insatser innebär att det i själva verket inte 

förekommit någon misshandel och risk för att barnet far illa. Både svenska och 

internationella studier pekar mot att socialarbetaren tenderar att undvika svåra 

beslut som går emot föräldrars vilja. Ett professionellt förhållningssätt som 

utgår från frivillighetsprincipen riskerar att leda till överoptimistiska  

bedömningar (Öberg 2010).  
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Sammantaget kan konstateras att låg anmälningsfrekvens vid misstanke om att 

barn far illa och låg utredningsfrekvens med få beslutade insatser inom 

socialtjänsten, får till följd att majoriteten av dessa barn inte får stöd via 

socialtjänsten. I vilken utsträckning som barnen fångas upp och ges stöd inom 

andra verksamheter än socialtjänsten är därför en viktig fråga, inte minst utifrån 

ett förebyggande perspektiv. Både nationell och internationell kunskap saknas 

och frågan har nyligen lyfts fram som ett angeläget framtida forskningsområde 

(Gilbert et al. 2009B). Här poängteras att det i första hand är förskola, skola och 

hälso- och sjukvård som bör studeras.  
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Avhandlingens inriktningar 

 

Mot den bakgrund som getts om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö 

och utifrån ett förebyggande perspektiv tycks det relevant att inte enbart 

fokusera på om anmälningsplikten följs eller inte. Utmaningarna tycks vara 

vidare än så. Detta antagande är också en av utgångspunkterna för 

avhandlingens två inriktningar; Våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning och Förskolan som upptäckande och stödjande arena.  

Gemensamt för inriktningarna är att barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning och barn i förskoleåldern utgör särskilt sårbara grupper 

som löper ökad risk att fara illa sin hemmiljö. De har samtidigt unik kontakt 

med professionella, med möjlighet att upptäcka och agera vid oro. 

Inriktningarna har på olika sätt aktualiserats på nationell nivå under 2000-talet, i 

nationella kartläggningar om våld mot barn (Janson et al. 2007), i statliga 

utredningar om barnmisshandel (SOU 2001:72) och om utsatta barn i förskola 

och skola (SOU 2010:95). Detta beskrivs närmare under respektive avsnitt. 

 

Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

År 2000 publicerades en omfattande studie som visade att barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning är mer utsatta för våld och övergrepp i hemmet 

jämfört med friska barn eller barn utan funktionsnedsättning (Sullivan & 

Knutson 2000). Studien visade att barn med funktionsnedsättningar löper tre 

gånger ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp och fyra gånger ökad risk att 

utsättas för fysiskt våld och vanvård. Inledande analyser utifrån den nationella 

kartläggningen om våld mot barn från 2006 visade, i linje med dessa resultat, att 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning hos barnet innebar en ökad risk för att 

ha blivit slagen i hemmet och för att ha bevittnat våld mellan vuxna (Janson et 

al. 2007). Detta samband har också bekräftats i den senaste nationella 

kartläggningen (Janson et al. 2011). 
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Sammantaget har flera internationella studier visat att barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning löper ökad risk för alla former av misshandel i 

hemmet jämfört med andra barn (Fischer et al. 2008; Horner-Johnson et al. 

2006; Westcott & Jones 1999; Sullivan & Knutson 1998; Sullivan & Knutson 

2000; Jones et al 2012; Howe 2006; Spencer et al. 2005; Turner et al. 2011).4 

Bilden är dock inte enhetlig över vilka barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning som är mest utsatta och den uppmätta 

riskökningen varierar kraftigt mellan olika studier (Jones et al. 2012). En 

anledning till detta är att forskningsområdet innefattas av dubbla 

definitionssvårigheter, det vill säga både vad gäller misshandelsbegreppet som 

tidigare beskrivits men också vad som skall räknas som långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning5. Beroende på studiedesign och population har 

riskökningen uppskattats till mellan 1.7 – 7 gånger. Det finns studier som visar 

på särskilt ökad risk för misshandel för barn med funktionsnedsättningar som 

uppfattas som milda, måttliga eller svårbedömda, exempelvis ADHD, 

hörselnedsättning och språkstörning (Verdugo et al. 1995; Zirpoli et al. 1987). 

Vissa studier visar att pojkar med funktionsnedsättningar är mer utsatta än 

flickor i liknande situation, medan andra studier inte visar på några 

könsskillnader alls (Sobsey et al. 1997).  

Vilken betydelse socio-ekonomiska förhållanden har för risken att barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning utsätts för misshandel har studerats i 

                                                           

4
I Sverige saknas uppgifter om hur vanligt det är att barn med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp, 

försummelse och vanvård  

5 I Sverige råder stor osäkerhet kring hur många barn som har en långvarig sjukdom/ funktionsnedsättning och det 

finns inga klara definitioner för vilka som skall inräknas I en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB, (2007) om 
barns hälsa beräknas omkring 28 procent av alla barn mellan 3-15 år ha en långvarig 
sjukdom/funktionsnedsättning. I samma rapport framkom att 9 procent av alla flickor och 11 procent av alla 
pojkar mellan 0-15 år hade långvarig sjukdom/ funktionsnedsättning som av föräldrar bedömdes påverka barnets 
dagliga liv i väsentlig grad. När det gäller kartläggningar rörande barn med så svåra funktionshinder att de är i 
behov av habilitering/rehabilitering konstaterar samtidigt Socialstyrelsen att det råder stor brist på underlag. Inom 
Landstingen i Sverige genomförs inga kartläggningar för att kunna redovisa och följa vilka barn/ungdomar som har 
behov av habilitering/rehabilitering, hur många de är, vilken ålder de har eller vilka typer av funktionshinder det är 
fråga om och hur behoven ser ut (Socialstyrelsen, 2003).  
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liten utsträckning i internationella studier. Sullivan och Knutson (2000) visar på 

samband mellan svag ekonomi och en ökad risk för misshandel men studerar 

inte närmare kombinerade effekter. En annan omfattande studie (Jaudes et al. 

2008) visar att barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning i 

låginkomstområden löpte en ökad risk för misshandel. I denna studie görs dock 

inga jämförelser med barn i liknande situation i medel- och höginkomst-

områden. Nationell fördjupad kunskap om risken för våld mot barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning i relation till diagnos, kön och 

socioekonomiska förhållanden saknas, men kan betraktas som ett viktigt bidrag 

till att förstå problematiken i såväl Sverige som internationellt (Kendall-Tackett 

et al. 2005).  

En naturlig följdfråga blir också varför barn med långvarig 

sjukdom/funktiosnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Orsakerna 

har visat sig vara flera. Relationen mellan misshandel och funktionsnedsättning 

är dubbelriktad. Det vill säga, misshandel under barnets första år kan orsaka 

allvarliga funktionsnedsättningar hos barnet samtidigt som funktions-

nedsättning ökar risken för misshandel (Sobsey 2002). I aktuell avhandling 

fokuseras enbart på det senare. 

Stressfyllda situationer mellan förälder och barn har visat sig kunna vara en 

utlösande faktor för våld (Knutson et al 2004; Rodrigues & Murphy 1997). Det 

har också visat sig att förälderns stress och barnets beteendeproblematik 

interagerar och kan ha en förstärkande effekt på varandra (Mash & Johnston 

1990; Rodrigues & Green 1997; Whipple 1991). I likhet med den generella 

bilden över riskfaktorer för misshandel påverkar också faktorer hos föräldern, 

såsom missbruk och psykisk sjukdom. Liksom faktorer i omgivningen, 

exempelvis tillgången eller bristen på socialt stöd och möjlighet till avlastning 

(Hibbard & Desch 2007; Sullilvan & Knutson 2000; Jaudes et al 2008). Det är 

samtidigt väl känt att föräldrars stress påverkas av liknande faktorer i närmiljön 
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och detta gäller inte minst föräldrar till barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning (Hassal & Rose 2005; Algood 2011).   

Att vara förälder till ett barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

ställer ökade och nya krav på föräldraskapet (Oka et al. 1998; Fisher et al 2008; 

Westcott & Jones 1999; Socialstyrelsen 2012). Att bli förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning, eller att barnet får en skada eller sjukdom senare under 

sin uppväxt, har beskrivits som en livshistorisk förändring (Skau 2007). Denna 

förändring innebär ofta en svår känslomässig omställning men också en 

omställning rent praktiskt och socialt. Nya kontakter behöver tas för att få 

vardagslivet att fungera och det professionella nätverket blir betydligt större än 

tidigare. Som regel upplever föräldrarna att de möter en ny del av samhället 

som tidigare kan ha varit okänd. Beroendet av professionella blir därför stort 

(Socialstyrelsen 2012). 

Familjer med barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning har i många 

fall komplexa behov som kan involvera såväl medicinskt, pedagogiskt, socialt 

och psykologiskt stöd till barnet, samtalsstöd och avlastning till föräldrarna, 

liksom ekonomiskt stöd via socialförsäkringssystemet. I ett förebyggande 

perspektiv är ett fungerande allsidigt stöd till familjer som har barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning av stor betydelse för att föräldrarna 

ska kunna ge barnen en god uppväxtmiljö (Socialstyrelsen 2012). Resultat från 

ett växande antal studier tyder dock på att samhällets stöd som helhet, till 

familjer som har barn med funktionsnedsättning brister och behöver förtydligas 

för att underlätta familjernas vardag. Internationella och nationella studier ger 

en entydig bild av att det är föräldrarnas förmåga att söka och kräva hjälp, 

snarare än barnets behov som styr tillgången till professionellt stöd. Barn till 

utlandsfödda föräldrar har visat sig i högre grad än andra barn sakna de insatser 

som de behöver, oberoende av vilken grupp av funktionsnedsättning det 

handlar om. Föräldrarna med hög inkomst och hög utbildning har fått bättre 

tillgång till insatser än föräldrar med låg inkomst och låg utbildning. 
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Ensamstående föräldrar har saknat stöd i högre omfattning än sammanboende 

föräldrar (Dickens et al 2011; Horwitz et al. 2003, Hedov 2002; Jeglinsky et al. 

2012). Det har också visat sig att föräldrar till barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning i större utsträckning än andra föräldrar har egna 

hälsoproblem som stress, belastningssmärtor, sömnproblem och/eller 

utbrändhet på grund av den rådande situationen (Lindström et al. 2010; 

Socialstyrelsen 2012). Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har lägre 

levnadsstandard än andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna och arbetar oftare 

deltid och det finns också fler ensamstående föräldrar i denna grupp. Denna 

ohälsa beskrivs i rapporter som onödig och kopplas bland annat till att 

familjens totala omsorgsansvar, inklusive tillgången till stöd och insatser, för 

barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning har ökat under senare år 

(Arnhof 2008).  

Sammanfattande problemformulering  

Barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning löper en ökad risk att 

utsättas för våld jämfört med övriga barn. Det visar både internationella och 

nationella studier.  Kunskapen om riskfaktorer för våld mot barn med långvarig 

sjukdom/ funktionsnedsättning är dock begränsad. Nationell fördjupad 

kunskap om risken för våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning i relation till diagnos, kön och socio-ekonomiska 

förhållanden saknas. Orsaker till att barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning utsätts för våld har främst studerats utifrån relationen 

mellan barn och föräldrar. Hittills saknas studier som undersökt om och i så fall 

hur risken för våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

relaterar till familjens professionella nätverk och det stöd som familjen 

förväntas få.  
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Förskolan som upptäckande och stödjande arena 

Förskolan utgör numera en egen skolform inom utbildningsväsendet och lyder 

under skollagen (SFS 2010:800). Det är samtidigt den första samhällsinstans 

som nästan dagligen träffar små barn och dess föräldrar. Totalt är ca 470 000 

barn inskrivna i nära 10 000 förskolor. Majoriteten av förskolorna (80 procent) 

bedrivs i kommunal regi medan resten utgörs av privata personal- eller 

föräldrakooperativ. Knappt 85 procent av alla barn i åldern 1-5 år är inskrivna i 

förskolan. Allmän förskola gäller från 3 år vilket innebär avgiftsfri förskola 15 

timmar per vecka. I denna åldersgrupp är 94 procent inskrivna i förskolan 

(Skolverket 2005; Statistiska centralbyrån, SCB 2012).  

I statliga utredningar har förskolan lyfts fram som en ytterst viktig 

basverksamhet i syfte att upptäcka, stödja och hjälpa barn som far illa eller 

riskerar att fara illa i sin hemmiljö (SOU 2001:72; SOU 2010:95). 

Förskolepersonalen behöver enligt dessa utredningar ha all den kunskap som 

krävs för att upptäcka, stödja och hjälpa barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. De ska kunna avgöra när barn behöver annat professionellt stöd än det som 

den egna verksamheten kan ge. Inom verksamheterna måste också finnas 

kunskap och beredskap för att kompetensutveckla all personal kring utsatta 

barn. Arbetet ska vidare underlättas av särskilda rutiner och stöd till personal i 

de enskilda fallen. I en nationell inventering av förskolans metoder för att 

förebygga psykisk ohälsa hos barn och där barn som riskerar att fara illa i sin 

hemmiljö utgör en av målgrupperna, konstateras att det samtidigt behövs en 

fördjupad analys av förskolans uppdrag och roll, mer systematiska insatser från 

förskolans sida och en utvecklad samverkan inte bara med socialtjänsten utan 

också i stor utsträckning med BVC (Socialstyrelsen 2009).  

Oro eller misstanke om att barnet far illa 

Ett antal svenska studier har undersökt förskolepersonals misstankar om barn 

som far illa och personalens agerande i förhållande till anmälningsskyldigheten 

till socialtjänsten. De mest omfattande svenska studierna har genomförts i 
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Stockholm och Göteborg ( Sundell et al. 1992;  Sundell 1997; Lundén 2004). 

Gemensamt för studierna är att personalens misstankar har väckts utifrån 

signaler från både barnet och föräldrarna med fokus på tecken på vanvård, 

försummelse och övergrepp.  I de allra flesta fall rör det sig om misstankar om 

försummelse och vanvård och endast i enstaka fall om misstankar om att barnet 

utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp. Lundén (2004) preciserar olika typer 

av signaler baserat på tidigare internationella studier (Christensen 1996; 

Christensen 1999). Sammanlagt handlar det om 36 signaler som kategoriserats i 

fyra olika omsorgssviktskategorier; tecken på känslomässig otillgänglighet i 

föräldra-barn relationen, tecken på försummelse, tecken på fysisk vanvård samt 

kroppsliga tecken på fysiska övegrepp.  

 

Tecken på känslomässig otillgänglighet i föräldra-barn relationen 

 Barnet blir känslomässigt avvisat av föräldrarna 

 Barnets föräldrar är bara i begränsad omfattning i stånd till att reagera på barnets 
behov av känslor och signaler 

 Barnet ignoreras aktivt av föräldern 

 Föräldern hotar barnet med ”förlust av kärlek” och/eller att barnet kommer att mista 
viktiga relationer 

 Föräldern/föräldrarna hotar att gå ifrån eller lämna bort barnet 

 Barnet hotas med våld eller stryk 

 Barnet beskrivs på ett kränkande sätt 

 Föräldern/föräldrarna förhåller sig i perioder direkt fientligt till barnets behov 

 Vid upprepade tillfällen avvisar föräldern/föräldrarna barnet eller svarar inte adekvat 
på dess kontaktförsök 

 Vid upprepade tillfällen visar föräldern/föräldrarna att den/de inte förmår möta 
barnet ”på dess nivå” 

 
Tecken på försummelse 

 Barnet hålls i perioder hemma på grund av att föräldern ”behöver har barnet hos sig” 

 Barnet blir aktivt hindrat i samvaro med andra barn och/eller andra vuxna 

 Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna 

 Barnet blir ofta passat av större syskon eller av andra barn 

 Barnet har varit med om att föräldern/föräldrarna misshandlats eller åsett annat våld i 
hemmet 

 Barnet har ofta passats av personer som varit påverkade av alkohol, narkotika eller 
psykofarmaka 

 Barnets dagliga liv är präglat av oförutsägbarhet 
 
Tecken på fysisk vanvård 
Barnet;  

 Får skrika väldigt länge innan det tas upp 

 Byts inte på som det ska 
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 Verkar smutsigt och luktar illa 

 Har inte för årstiden adekvat klädsel 

 Verkar ovanligt hängig och trött 

 Går inte upp i vikt 

 Blir lämnat ensam utan vuxen tillsyn 

 Hämtas inte från dagis 

 Får för lite eller endast oregelbunden mat 

 Får för mycket mat 

 Föräldrarna sköter inte BVC-kontrollerna och/eller går inte till doktorn med barnet 
vid sjukdom 

 
Kroppsliga tecken på fysiska övergrepp 

 Brott på armar, ben, revben eller dylikt 

 Oförklarliga blåmärken 

 Oförklarliga brännsår 

 Märken efter människobett 

 Oförklarliga rodnader och irriterade hudpartier 

 Rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, läppar, ögon eller genitalier 

 

 

Resultaten från Lundéns forskning (2004) visade att förskolepersonalen i flera 

fall identifierade tecken inom de fyra kategorierna utan att tolka dessa som 

tecken på omsorgssvikt. Resultaten pekar på behov av kompetensutveckling 

hos personalen, men det finns samtidigt anledning att fundera över om de mer 

specifika signaler som Lundén och andra forskare använt i sina studier också 

bör kompletteras med flera aspekter av barnets hälsa och utveckling som är mer 

synliga för förskolepersonalen.   

Sett till den kunskap som finns om en rad olika utvecklingsmässiga 

konsekvenser och hälsokonskevenser till följd av barnmisshandel (Gilbert et al 

2009A), bör även dessa studeras i relation till förskolepersonals oro och 

misstankar om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Tidigare studier har 

bland annat visat att internaliserade (ex oro och nedstämdhet) och 

externaliserade beteendeproblem (ex utagerande, impulsivitet), liksom språk- 

och inlärningssvårigheter är vanligt hos förskolebarn som utsatts för någon 

form av misshandel (McDonald et al. 2012; Woodruff & Lee 2011). Även 

samspelssvårigheter med jämnåriga och bristande förmåga att leka har visat sig 

vara vanligare hos förskolebarn som utsatts för misshandel jämfört med övriga 
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barn (Darwish et al. 2001). Kunskap saknas om i vilken utsträckning 

förskolepersonals oro för olika aspekter av barnets hälsa och utveckling 

relaterar till oro eller misstanke om att barnet far illa i sin hemmiljö, men bör 

ses som angeläget att studera för att på bästa sätt kunna möta barnens behov.  

Anmälan till socialtjänsten 

Som tidigare beskrivits anmäls endast en minoritet av de barn som misstänks 

fara illa i sin hemmiljö, oavsett vilken verksamhet som studerats. I studier som 

berört just förskolebarn har andelen anmälningar varierat från ca en tiondel 

(Lagerberg 2001) till ca en tredjdel (Sundell 1997) av de misstänkta fallen. Ett 

tungt vägande skäl för att inte anmäla är förskolpersonalens bristande tilltro till 

att socialtjänsten har tillräcklig kompetens för att hjälpa barnet/familjen 

(Lundén 2004; Sundell 1997). Faktorer som i likhet med andra studier visat sig 

ligga till grund för om personal gör en anmälan till sociala myndigheter, är 

allvarlighetsgraden, personalens utbildningsnivå och graden av konkreta 

misstankar kopplade till en specifik och tydlig situation, exempelvis om en 

förälder kommer till förskolan eller skolan uppenbart påverkad av alkhol och 

eller droger (Morris, J. 1985; Zellman 1990; Abrahams et al. 1992; Ards & 

Harell 1993; Crenshaw, W.B. 1995; Sundell, K. 1997; Lundén, K. 2004; Drake, 

B. 2006; Dubowitz et al. 2011).  

Tidsaspekten har också visat sig viktig när det gäller både upptäckt och stöd till 

barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö. En fördjupad uppföljning utifrån 

förskolestudien i Stockholm (Sundell et al. 1992) visade att nära hälften av de 

barn som personalen  tidigare misstänkt for illa men inte anmält fortfarande var 

okända för socialtjänsten tre år senare.  Av de barn som anmälts, hade 

socialtjänsten inlett utredning för hälften av barnen i direkt anslutning till den 

första anmälan. I sexton procent av fallen ledde en andra anmälan om samma 

barn till att en utredning inleddes. Varje barn som ingick i studien hade i 

genomsnitt anmälts 2,5 gånger till socialtjänsten (Sundell & Flodin 1994).  
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Stöd i förskolan 

Sverige har vid en internationell jämförelse en mycket väl utvecklad förskola, 

sett till antalet inskrivna barn och till kombinationen av ett pedagogiskt och 

omsorgstagande arbetssätt, så kallad pedagogisk omsorg (Skolverket 1998; 

Skolverket 2012). Förskolan skall, så som den är organiserad i Sverige, vara ett 

stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 

barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt läroplanen 

betonas att personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd 

för barn med svårigheter. Om ett barn som far illa också anses vara i behov av 

särskilt stöd för sin utveckling skall förskolan ge den omsorg som deras 

speciella behov kräver (SFS 1985:1100, SFS 2010:800). Mot denna bakgrund 

tycks det viktigt att även kontakten mellan personal och föräldrar studeras i 

relation till oro för barnets hemförhållanden och de förutsättningar dessa barn 

har att få rätt stöd eller skydd. 

Antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan är inte lika tydligt avgränsat 

som i skolan eftersom förskolan inte har skyldighet att upprätta 

åtgärdsprogram. Enligt en aktuell svensk studie om pedagogiska insatser i 

förskolan uppskattades 17 procent av förskolebarnen vara i behov av någon 

form av extra stöd på grund av svårigheter med språk och/eller samspel, 

hyperaktivitet, störande beteende, blyghet, syn, hörsel eller andra medicinska 

problem. Av dessa var knappt fyra procent identifierade och/eller 

diagnostiserade (Lillvist & Granlund 2010). I en nationell utvärdering av 

förskolan framkom likvärdiga resultat (Skolverket 2008). Ingen av dessa studier 

tog hänsyn till barnets hemförhållanden som tänkbar grund för barnens behov 

av särskilt stöd i förskolan. Det kan konstateras att kunskap om omfattningen 

av förskolans stöd till barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö saknas. Med 

tanke på tidigare visade samband mellan utsatthet i hemmet och bristande 

skolprestationer (Johnson-Reid et al. 2004; Lansford et al. 2002; Perez et al 
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1994), finns det dock all anledning att tro att det finns liknande samband redan i 

förskolan.  

Sammanfattande problemformulering  

Förskolan anses vara en av de viktigaste basverksamheterna när det gäller att 

tidigt upptäcka och möta behoven hos barn som riskerar att fara illa i sin 

hemmiljö. Kunskapen om hur detta går till är dock begränsad och har hittills 

främst fokuserat på upptäckt utifrån specifika tecken på olika former av 

misshandel och om anmälningsplikten följs eller inte. Mot bakgrund av de 

svårigheter som förskolepersonal visat sig ha, vad gäller att identifiera specifika 

tecken utifrån olika typer av misshandel, behövs en bredare kunskap om vad 

som ligger till grund för personalens oro eller misstankar om att ett barn 

riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Mer kunskap behövs bland annat om 

kontakten mellan personal och föräldrar och på vilket sätt personalens oro för 

barnets hemförhållande relaterar till en ökad oro för flera aspekter av barnets 

hälsa och utveckling. Kunskap saknas dessutom helt om i vilken utsträckning 

barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö får stöd i förskolan.  
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Disposition och syften 

Avhandlingens övergripande syfte var att med fokus på barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning och barn i förskolan, öka kunskapen om barn 

som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, samt att identifiera utmaningar i ett 

förebyggande perspektiv.  

Avhandlingen består av två delar, där de båda inledande studierna i respektive 

del generade frågeställningar till efterföljande studie. Den första delen (delstudie 

I och II) syftar till att fördjupa kunskapen om våld mot barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning medan avhandlingens andra del (delstudie III 

och IV) fokuserar på förskolan som upptäckande och stödjande arena. 

Gemensamt för båda delarna var att identifiera utmaningar i ett förebyggande 

perspektiv, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Avhandlingens disposition. 

  

Studie I 

Studie II 

Studie III 

Studie IV 

Våld mot barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning 
Förskolan som upptäckande 

och stödjande arena 

Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö 

Utmaningar i ett förebyggande perspektiv 
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Specifika syften 

Delstudie I: Syftet var att undersöka om barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för kroppslig 

bestraffning och/eller bevittna våld mellan vuxna i hemmet jämfört med andra 

barn, samt att studera betydelsen av kön, familjeförhållanden, födelseland och 

inkomstnivå.  

Delstudie II: Syftet var att identifiera riskfaktorer för våld mot barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och utmaningar i ett förebyggande 

perspektiv, genom att studera 1) föräldrars upplevelser och erfarenheter av 

konfliktsituationer med barnet, 2) föräldrars upplevelser och uppfattning om 

tillgången till stödinsatser för barnet och familjen samt 3) relationen mellan 

föräldrar och professionella. 

Delstudie III: Syftet var att studera förskolepersonals upplevelser och agerande 

vid misstanke om att barn far illa i sin hemmiljö med särskilt fokus på 

kontakten mellan personal, barn och föräldrar. 

Delstudie IV: Syftet var att identifiera faktorer som relaterade till förskollärares 

tillfälliga respektive bestående oro för barns hemförhållanden, samt i vilken 

utsträckning barnen var i behov av särskilt stöd i förskolan och/eller hade 

anmälts till socialtjänsten.  
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Metod 

Metodöversikt 

Studie I, III och IV är samtliga kvantitativa studier, där enkät användes som 

datainsamlingsmetod. Studie I och III bygger på tvärsnittsdata och studie IV på 

longitudinella data. De statistiska analysmetoder som användes var chi-2 test, 

logistisk regression, envägsANOVA samt trendanalys.  Studie II bygger på data 

från djupintervjuer och analyserades med hjälp av innehållsanalys med fokus på 

manifest och latent innehåll. Respondenter i studierna var elever (Studie I), 

vårdnadshavare (Studie II och IV) samt förskolepersonal (Studie III och IV). I 

tabell 1 presenteras en metodöversikt av de fyra studierna. Mer detaljerad 

beskrivning av respektive studie presenteras nedan.  

Tabell 1. Metodöversikt studie I-IV. 

Studie Studiepopulation Metod Analys av data 

I: Chronic conditions in 

children increase the 

risk for physical abuse - 

but vary with socio-

economic circumstances 

2771 elever i årskurs 4, 6 

och 9 (nationellt urval) 

 

Enkätundersökning 

Tvärsnittsdata 

 

Deskriptiv statistik och 

statistiska analyser; chi2 

test, logistisk regression, 

trendanalys 

II: Exploring risk for 

abuse of children with 

chronic conditions or 

disabilities – parent’s 

perceptions of stressors 

and the role of 

professionals  

15 föräldrar till barn med 

långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning  

med behov av stöd från 

flera verksamheter 

Djupintervjuer Innehållsanalys 

III: Suspected Child 

Maltreatment: 

Preschool Staff in a 

Conflict of Loyalty 

62 förskolebarn, 1-5 år 

 

Enkätundersökning 

Tvärsnittsdata 

 

Deskripitiv statistik och 

statistiska analyser; chi2 

test, fischer’s exact test, 

logistisk regression 

IV: Children at risk of 

maltreatment: Factors 

related to pre-school 

teacher’s temporary 

and lasting concern for 

children’s home 

situation and support 

within the pre-school 

activities 

2017 barn i åldern 3-5 år 

inskrivna i kommunal 

eller enskild förskola  

 

Enkätundersökning 

Baseline och 1-års 

uppföljning 

Deskriptiv statistik och 

statistiska analyser; chi2 

test, envägsANOVA och 

trendanalys 
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Datainsamling och analys (I) 

Population 

Studie I bygger på en nationell kartläggning om våld mot barn som 

genomfördes i samarbete mellan Karlstad universitet, Allmänna Barnhuset och 

SCB hösten och vintern 2006/07. Kartläggningen riktade sig till ett nationellt 

urval av 2771 elever i årskurs 4, 6 och 9 i totalt 44 skolor. Urvalet av skolor och 

klasser gjordes genom att det nationella geografiska informationssystemet (GIS) 

matchades med det svenska skolregistret, totalt 931 skolor. Därefter gjordes ett 

urval av 44 skolor utifrån tre inkomststrata; 

Låginkomstområde: medelinkomst 162 612 – 189 649 SEK/år. I studien ingår 

14 skolor med lägst inkomstnivå av samtliga 931 skolor.   

Medelinkomstområde: medelinkomst 191 196 – 286 098 SEK/år. I studien 

ingår ett slumpmässigt urval av 15 skolor inom detta inkomstintervall. 

Höginkomstområde: medelinkomst 315 347 – 455 014 SEK/år. I studien ingår 

15 skolor med högst inkomstnivå av samtliga skolor. 

2510 elever besvarade enkäten, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 91 

procent. Nästan samtliga elever som inte besvarade enkäten var frånvarande 

från skolan vid dagen för datainsamlingen. Anledningen till frånvaron var oklar 

i samtliga fall utom två, där föräldrarna inte samtyckt till att barnet skulle delta i 

studien. Ytterligare två elever blev oroliga under tiden som de besvarade 

enkäten och fick avbryta deltagandet. 

Enkätutformning 

Frågor baserade på Conflict Tactic Scales (CTS) (Straus 1979) användes för att 

mäta förekomst av mild och allvarlig kroppslig bestraffning. Eleverna fick svara 

på frågor om de hade blivit dragna i örat, hade blivit hårt omruskade eller 

dragna i håret (mild bestraffning) samt om de fått knytnävslag eller blivit slagna 

med tillhygge (allvarlig bestraffning). Två frågor användes för att mäta 
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förekomst av våld mellan vuxna i hemmet; ”Har det hänt att de vuxna i din 

familj slagit varandra?” och ”Har du själv sett när de vuxna slagits?” . 

Svarsalternativen för dessa frågor var ”nej”, ”ja, någon gång” samt ”ja, flera 

gånger”. 

Förekomsten av långvarig sjukdom/funktionsnedsättning mättes med hjälp av 

en diagnoslista över tretton sjukdomar och funktionsnedsättningar som använts 

i tidigare nordiska studier (Groholt et al. 2003); synskada, hörselnedsättning, 

språkstörning, diabetes, psykiska besvär, epilepsi, magbesvär, astma, allergi, 

eksem, rörelsehinder, övervikt och ADHD/ADD samt annat. Eleverna 

tillfrågades om de hade haft något av dessa sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar under minst tre månader det senaste året. 

Genomförande 

Inför datainsamlingen skickades ett informationsbrev till de 44 skolorna, som 

sedan godkände att delta i studien. Skolornas rektorer bestämde tillsammans 

med klasslärare/mentorer vilka klasser som kunde delta utifrån vad som var 

praktiskt möjligt. Därefter skickades ett informationsbrev om studien till 

elevernas vårdnadshavare.  

Vid datainsamlingstillfället deltog en intervjuare från SCB i varje klass. Eleverna 

fick muntlig och skriftlig information om studien. De fick också information 

om att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 

avbryta deltagandet. Elevernas lärare fick inte närvara i klassrummet under 

tiden som eleverna besvarade enkäten.  

Analys 

Statistiska analyser genomfördes med hjälp av SPSS version 18.0. Univariata 

test (chi-2 test), logistisk regression och trendanalys användes som 

analysmetoder. Vid samtliga analyser bedömdes p<0.05 som signifikant. 
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Datainsamling och analys (II) 

Population 

Studie II bygger på kvalitativa data från enskilda semistrukturerade 

djupintervjuer med föräldrar till barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning. Intervjupersonerna valdes strategiskt utifrån följande 

inklusionskriterier:  

Föräldrar (mammor och pappor) till barn (0-18 år) som;  

- hade en långvarig sjukdom/funktionsnedsättning, ex synskada, hörselskada, 
ADHD, flerhandikapp, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

- som var i behov av sjukhuskontakt, habilitering eller barn- och 
ungdomspsykiatri 

- som var i behov av stöd från minst en verksamhet 

 
Studiens resultat bygger på intervjuer med femton föräldrar i åldern 32 till 55 år, 

varav tretton kvinnor och två män. I två fall intervjuades båda föräldrarna. Sju 

av intervjupersonerna hade högskoleutbildning. Elva av intervjupersonerna 

arbetade, tre var långtidssjukskrivna och en studerade. Nio av intervju-

personerna levde tillsammans med barnets andra förälder medan sex par hade 

separerat.  

Intervjuerna rörde 13 barn i åldern 3-17 år, varav sex pojkar. Samtliga barn hade 

behov av både medicinskt och pedagogiskt stöd. Flera av barnen hade också 

behov av psykologiskt och/eller socialt stöd. Barnen hade olika långvariga 

sjukdomar/funktionsnedsättningar, såsom diabetes, tumörsjukdom, autism, 

ADHD och utvecklingsstörning. 

Genomförande 

Rekryteringen av intervjupersoner genomfördes under våren och sommaren 

2009. Rekrytering av föräldarna skedde via barn- och ungdomshabiliteringen 

och en psykologenhet, dit vuxna med stressrelaterad ohälsa vänder sig. Personal 
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vid dessa verksamheter förmedlade informationsbrev till föräldrar som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier och tillfrågade dem om de ville bli 

kontaktade av forskargruppen, antingen för att få mer information och/eller för 

att bestämma tid för intervju. För de föräldrar som visade intresse för studien 

förmedlades kontaktuppgifter till forskargruppen. Information om studien 

fanns också tillgänglig i väntrummen på barn-och ungdomshabiliteringen, barn- 

och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin samt landstingets 

psykologenhet. På så sätt gavs föräldrar möjlighet att också själva kontakta 

forskargruppen. När forskargruppen fått kännedom om vilka föräldrar som var 

intresserade av att delta i studien kontaktades dessa av någon av de två forskare 

som genomförde intervjuerna och tid bestämdes för det första intervjutillfället.  

När materialet bedömdes vara tillräckligt omfattande avslutades rekryteringen.  

Datainsamlingen genomfördes från september 2009 till mars 2010. Två 

intervjuare träffade totalt 16 personer som alla uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Alla föräldrar utom en intervjuades vid två tillfällen med ca 

två månaders mellanrum. Anledningen till att en förälder endast intervjuades 

vid ett tillfälle var att föräldern inte ville/hade möjlighet att intervjuas en andra 

gång. Denna intervju användes inte i det fortsatta analysarbetet eftersom den 

inte gav en tillräckligt heltäckande bild av familjens och barnens situation. 

Varje intervju varade ca 1½ timma och det totala datamaterialet från varje 

respondent blev därmed ca tre timmar. För att skapa en så lugn och trygg 

situation som möjligt, bestämde intervjupersonerna var intervjuerna skulle 

genomföras. Innan varje intervju påbörjades förklarade intervjuaren syftet med 

studien och att föräldern hade rätt att när som helst avbryta. En intervjuguide 

användes som stöd för de båda intervjuerna, se tabell 2. I samtalen kring svåra 

situationer och konflikthantering utgick vi från frågan om föräldrarna någon 

gång upplevt att de ”gått över gränsen” i en konfliktsituation med barnet och de 

fick därefter själva definiera vad detta innefattade. 
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Tabell 2. Intervjuguide vid intervjutillfälle 1 och 2. 

Intervjutillfälle 1 Intervjutillfälle 2 
Öppningsfrågor Familjens vardag 
Familjesituation Synen på föräldrarollen och föräldraskapet 
Barnets sjukdom Svåra situationer – omsorg och 

konflikthantering  
Nätverk – professionellt och privat Nuvarande insatser 
Tidigare och nuvarande insatser Samarbete mellan olika verksamheter 
Upplevelse av initiering, innehåll samordning 
av insatser 

Utvecklingsmöjligheter utifrån behov 

 

Analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och fokuserade både på 

det manifesta och latenta innehållet (Krippendorff 1980; Graneheim & 

Lundman 2004). Inledningsvis gjordes en genomgång av samtliga intervjuer. 

Meningsbärande enheter identifierades i varje intervju, först med fokus på 

intervjupersonernas beskrivning av sin livssituation i stort och vägen till olika 

former av stöd och insatser. Därefter gjordes samma sak för de delar som rörde 

konflikthantering med barnet. I nästa steg jämfördes de meningsbärande 

enheterna och kodades. Koderna jämfördes och ledde fram till kategorier. 

Slutligen gjordes en tolkning av interaktionen mellan de olika kategorierna 

utifrån studiens frågeställning. 

 
 

Datainsamling och analys (III) 

Population 

Studie III bygger på enkäter om 62 barn som förskolepersonal misstänkte for 

illa i sin hemmiljö under studieåret 2005. Vid denna tid var totalt 3112 barn i 

åldern 1-5 år inskrivna i kommunal förskola i den aktuella kommunen (79 

procent av alla barn i åldern 1-5 år i kommunen).  Samtliga förskoleavdelningar 

tillfrågades om att delta i studien, totalt 196 stycken. På grund av pågående 

organisationsförändringar kunde sju avdelningar inte delta. Två avdelningar 

avstod helt på grund av tidsbrist. I studien ingick därmed 187 
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förskoleavdelningar. En av dessa upplevde studien som obehaglig på grund av 

ett pågående anmälningsfall, varför personalens rektor besvarade delar av 

enkäten i stället.  

Enkätutformning 

För att ge vägledning till personalen om vilka barn som avsågs fanns följande 

defintion av barn som far illa med i enkäten; När den som vårdar barnet 

försummar att tillgodose barnets grundläggande behov, när barnets utsätts för 

fysiskt och psykiskt våld, kränkningar eller sexuella övergrepp. 

Enkäten bestod av tre delar som rörde 1) grund för misstanke och 

allvarlighetsgrad, 2) personalens upplevelse av att misstänka att barnet far illa 

samt deras agerande och 3) kontakten mellan personal och föräldrar. 

Enkätfrågor som rörde personalens grund för misstankar, personalens 

reaktioner och agerande har använts i tidigare studier (Sundell et al 1992; 

Sundell & Colbiörnsen 1999; Lunden 2004; Christensen 1992). Därutöver 

konstruerades frågor som rörde kontakten mellan personal och föräldrar samt 

en fråga om personalens uppfattning om allvarlighetsgraden.  

Enkäten prövades i tre steg inför datainsamlingen. En första version 

presenterades och diskuterades med samtliga förskolerektorer. Därefter testades 

enkäten på fem avdelningar. Enkäten ändrades utifrån de synpunkter som kom 

fram. En fråga tillkom om barn som redan var aktuella hos socialtjänsten och 

frågor om kontakten mellan personal och föräldrar förtydligades. 

Genomförande 

Inledningsvis skickades tre enkäter samt svarskuvert till respektive 

förskoleavdelning. Enkäterna var kodade enbart i syfte att kunna kontrollera 

svarsfrekvensen. Barnens eller föräldrarnas identitet kunde inte röjas. 

Personalen ombads att tillsammans i arbetslaget besvara en enkät för varje barn 

som någon i arbetslaget misstänkte for illa i sin hemmiljö. Om någon avdelning 

behövde fler enkäter ombads de att ta kontakt för att få ytterligare enkäter. 
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Detta skedde i fyra fall. Om personalen inte hade misstankar om att något barn 

for illa besvarades ändå några av de inledande frågorna i enkäten i syfte att 

kontrollera svarsfrekvensen. 

Analys 

Deskriptiva data och statistiska analyser genomfördes med hjälp av SPSS. 

Logistisk regression, Chi 2 test och Fischer’s exact test användes som 

analysmetoder. P-värde <0.05 bedömdes som signifikant. 

 

Datainsamling och analys (IV) 

Delstudie IV bygger på data från den så kallade SOFIA-studien (Social Och 

Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning). SOFIA-studien är en kvantitativ 

longitudinell studie vars övergripande syfte är att öka kunskapen om barns 

fysiska, psykiska och sociala utveckling, med särskilt fokus på normbrytande 

beteende och förskolans och skolans stöd till barn med uppmärksammade 

svårigheter. SOFIA-studien startade våren 2010 då barnen var 3-5 år gamla och 

förväntas pågå tills dess att barnen är i vuxen ålder. Datainsamlingen i SOFIA-

studien består av enkäter till  vårdnadshavare, förskolepersonal/lärare och 

förskolechefer/rektorer. SOFIA-studien är finansierad av Vetenskapsrådet och 

genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och 

Karlstads kommun. (www.sofiastudien.se) 

Population 

Vårdnadshavare till 2474 förskolebarn födda år 2005-2007 tillfrågades om att 

delta i SOFIA-studiens tre första år. Vårdnadshavare till 2121 barn (86 % av 

studiepopulationen) tackade ja. Av barnen är något fler pojkar (53 %) än flickor 

(47 %).  

Svarfrekvensen år 1: Förskolepersonal 86 %, vårdnadshavare 82 % (n=2474)                                

Svarfrekvensen år 2: Förskolepersonal 82 %, vårdnadshavare 80 % (n=2474) 
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Bortfallsanalys gjordes bland de som tackade nej till att delta i studien. Totalt 

valdes 30 barn slumpmässigt ut (15 pojkar och 15 flickor). Deras 

vårdnadshavare intervjuades per telefon och svarade på ett begränsat antal 

frågor ur enkäten. Jämfört med de som deltar i SOFIA- studien visade 

bortfallsanalysen inga signifikanta skillnader vad gäller oro för barnets hälsa och 

utveckling, barnets internaliserade eller externaliserade beteende, föräldrarnas 

socioekonomiska status eller barnets eller pappans födelseland. Däremot var 

det mer vanligt att mamman var född utomlands i bortfallsgruppen.  

Efter att hänsyn tagits till internt bortfall bygger delstudie IV på data om 2017 

barn från SOFIA-studiens två första datainsamlingar, våren 2010 (år 1) och 

våren 2011 (år 2). 

Enkätutformning 

Demografiska faktorer (från vårdnadshavarenkäten) 

I. Vårdnadshavares födelseland; båda föräldrarna födda i Sverige alternativt en 

eller båda födda utomlands. 

II. Vårdnadshavares utbildningsnivå baserades på medelvärdet utifrån tre 

nivåer; 1: grundskola eller lägre, 2: gymnasieutbildning, 3: högskola eller 

universitet (vid två vårdnadshavare är medelvärdena sammanslagna) 

III. Inkomstnivå baserades på medelvärdet utifrån sex årsinkomstnivåer för 

respektive vårdnadshavare; 0-100 000 kr, 101 000-200 000 kr, 201 000-300 000 

kr, 301 000-400 000 kr, 401 000-500 000 kr och 501 000 kr eller mer (vid två 

vårdnadshavare är medelvärdena sammanslagna). 

IV. Pojke/flicka 

 

Enkät till förskolepersonal 

Förskolepersonalens oro för barnets hemförhållande, definierades som oro för 

föräldraförmåga, barnets trygghet och levnadsförhållanden. Oron graderades på 

en skala från 0 (ingen oro) till 4 (mycket orolig).  
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Förskolepersonalens oro för barnets hälsa och utveckling, definierades som oro för 

barnets: 

I. Fysisk hälsa/utveckling  
II. Inlärningsförmåga  

III. Språklig förmåga  
IV. Emotionell utveckling  
V. Psykisk ohälsa  

VI. Social utveckling  
VII. Beteende  
 

Till varje aspekt gavs ett antal exempel för att underlätta förskolepersonalens 

förståelse. Graden av oro uppskattades för varje område på en skala från 0 

(ingen oro) till 4 (mycket oro). Frågorna har använts i tidigare studie om 

föräldrars och professionellas oro (Horwitz et al. 2003). 

Kontakten mellan förskolepersonal och vårdnadshavare studerades med hjälp av frågor 

om förskollärarnas tillfredsställelse med kontakten generellt sett, 

vårdnadshavares mottaglighet för information enligt personalen samt 

vårdnadshavares information till personalen. Svarsalternativen var för varje 

fråga graderade från 1 (mycket bra) till 4 (dåligt). 

Frågan om oro för barnets hemförhållanden liksom frågorna om kontakten 

mellan personal och föräldrar konstruerades till denna studie. Frågorna testades 

i en pilotstudie vid fyra olika förskoleavdelningar innan den första 

datainsamlingen. Frågorna uppfattades då av förskolepersonalen som lätta att 

förstå och besvara. 

Stöd i förskolan och anmälan till socialtjänsten 

I. Stöd i förskolan: Nej= Inget behov av särskilt stöd i förskolan, 

Ja=pågående stöd eller behov men saknar stöd. Särskilt stöd definierades 

utifrån kommunens arbetssätt som handledning av personal, stöd till 

hela eller delar av barngrupen, individuellt pedagogiskt stöd, logoped, 
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praktiska lösningar, socialt stöd/föräldrastöd och/eller assistent. De 

olika typerna av stöd studerades inte separat i denna studie. 

II. Anmälan till socialtjänsten; ja/nej 

Genomförande 

SOFIA-studien förankrades genom information till barn- och ungdoms-

förvaltningens ledning och till samtliga förskolechefer i Karlstad kommun. Det 

togs även ett politiskt beslut att alla kommunala förskolor skulle delta i studien. 

De privata förskolorna informerades separat av forskarna och majoriteten valde 

att delta. Inför den första datainsamlingen gav forskargruppen en omfattande 

information om bakgrund, syfte och genomförande av studien till all berörd 

personal och chefer. Vårdnadshavarna lämnade ett aktivt samtycke till att delta 

eller inte delta i studien, vilket samlades in av förskollärarna. 

Förskolepersonalen fyllde därefter i frågeformulär om de barn de kände bäst. 

Vårdnadshavare som inte svarat på enkäten påmindes av forskargruppen via 

telefonsamtal och brev. Vårdnadshavare fick efter att ha besvarat enkäten ett 

presentkort via e-post som kunde användas i olika butiker och restauranger till 

ett värde av 100 kronor.  

Analys 

Analyserna gjordes i tre steg: 

I: Identifiering av förändringar i oro för barnens hemförhållanden från år 1 

(baselinjedata) till år 2 (1 års uppföljning), vilket resulterade i fyra studiegrupper: 

ingen oro varken år 1 eller år 2, nytillkommen oro (oro år 2 men inte år 1), 

upphörande oro (oro år 1 men inte år 2) samt bestående oro (oro både år 1 och 

år 2). Nytillkommen och upphörande oro har i vissa analyser slagits ihop till 

”tillfällig oro”. 

II: Jämförelse mellan de fyra studiegrupperna med avseende på (1) grad av oro 

för hemförhållanden, (2) demografiska och socio-ekonomiska faktorer, (3) 
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förskolepersonalens oro för barnens hälsa och utveckling samt (4) kontakten 

mellan personal och föräldrar. 

III: Beräkning av omfattningen av särskilt stöd i förskolan och andelen 

anmälningar till socialtjänsten i de fyra studiegrupperna. 

För att bedöma skillnaderna mellan de fyra grupperna användes univariata 

tester (Chi-2 test), envägsANOVA och trendanalys. Alla samband bedömdes 

som statistiskt signifikanta vid ett p-värde <0.05. Statistiska analyser utfördes 

med hjälp av SPSS för Windows (version 18.0). 

 

Etiska överväganden 

Samtliga studier i avhandlingen har genomgått etisk granskning vid den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Delstudie I, Dnr 2006:277, 

delstudie IV, Dnr 2009/429) eller vid den lokala etiknämnden vid Karlstads 

universitet (Delstudie II, Dnr  C2009/238, Delstudie III, Dnr C2005/264). 

Samtliga studier har följt de etiska kraven vad gäller informationsbrev om 

respondenternas frivillighet att delta i studien, konfidentialitet, nyttjande samt 

förfrågan om samtycke till att delta i studien. Eftersom respondenterna i 

studierna har varit både barn, vårdnadshavare och professionella så har de 

etiska övervägandena vad gäller risker och nytta med studierna varit av lite olika 

karaktär som beskrivs nedan.  

Barn som respondenter 

I studie I tillfrågades elever i åldern 10-15 år om deras erfarenheter av våld. Den 

viktigaste etiska frågan i studie I var om det är rätt eller fel att ställa så pass 

känsliga frågor till barn och vilken beredskap som behövs för att säkerställa att 

ingen elev skulle fara illa. Vid datainsamlingstillfället deltog en erfaren 

intervjuare från SCB för att fånga upp eleverna på plats. I enkäten fanns även 

en särskild informationsruta om kontaktpersoner, om eleven behövde prata 
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med någon vuxen. Det visade sig att två av de 2510 eleverna fick avbryta 

deltagandet på grund av att blev oroliga av att besvara enkäten. Ytterligare två 

elever fick inte delta i studien på grund av föräldrarnas ställningstagande.    

Risken att barn utsätts för onödig press måste vägas mot nyttan av den kunskap 

som barnen kan ge oss. Vi vet att föräldrar i motsvarande föräldrastudier i 

mycket liten utsträckning rapporterar att de slagit sitt barn, varför dessa studier 

inte längre kan anses ge en tillförlitlig bild av förekomsten av våld mot barn i 

Sverige. Elevenkäten är därför ett viktigt komplement och det ger också en 

värdefull möjlighet att närmare kunna studera samband mellan våld, 

mobbingproblematik i skolan och barnets hälsa. För att kunna utveckla det 

förebyggande arbetet är denna kunskap betydelsefull.  

Vårdnadshavare som respondenter  

I studie II och IV är vårdnadshavare respondenter.  Den gemensamma etiska 

frågan för dessa båda studier var om det är rätt eller fel att studera en så pass 

känslig fråga som våld mot barn och oro för barnets hemförhållanden.  Båda 

studierna konstruerades utifrån behov av ny kunskap inom området och 

liknande studier har inte gått att finna varken nationellt eller internationellt. 

Under förutsättning att vi bedömer att det är viktigt att få mer kunskap för att 

bättre kunna förebygga att barn far illa i sin hemmiljö så överväger nyttan med 

studierna de risker som ligger i att vårdnadshavaren kan känna sig kränkt.  

Studie II handlade både om föräldrarnas erfarenheter av det stöd som fanns 

runt barnet och om konflikthantering med barnet med fokus på verbalt och 

fysiskt våld. Innan varje intervju påbörjades informerades intervjupersonen om 

att vi var skyldiga att agera om det väcktes misstankar om att barnet utsattes för 

upprepad och pågående misshandel i hemmet. Detta kan ha påverkat 

föräldrarnas svar men ingen av intervjuarna uppfattade att så var fallet. 

Intervjupersonerna var alla nöjda med deltagandet i studien och uttryckte 
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tacksamhet över att få dela med sig av sin historia och att få bidra med ny och 

förhoppningsvis användbar kunskap. 

I studie IV användes enbart vårdnadshavarnas uppgifter om socio-ekonomiska 

förhållanden, eftersom fokus låg på förskolepersonalens oro och agerande. Vi 

valde i studien att ställa frågor både om vårdnadshavarens inkomst och om 

ekonomisk stress, vilket kan uppfattas som känsliga frågor. Det interna 

bortfallet på frågorna blev dock litet. Vårdnadshavarna som deltar i SOFIA-

studien har lämnat skriftligt samtycke till att delta i studien och de har både via 

informationsbrev och via studiens hemsida haft möjlighet att få detaljerad 

information om studien. SOFIA-studien har till skillnad från övriga studier i 

avhandlingen en direkt koppling till verksamhetsutveckling inom barn- och 

ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun, vilket även vårdnadshavarna är 

informerade om. 

Förskolepersonal som respondenter 

I studie III och IV är förskolepersonal respondenter. Gemensamt för båda 

studierna är att det är förskolepersonal inom Karlstads kommun som är 

respondenter och båda studierna har genomförts i nära samarbete med barn- 

och ungdomsförvaltningens ledning. Förankring av studierna på 

förvaltningsnivå och förskolechefsnivå har varit viktig utifrån de eventuella 

svårigheter och reaktioner som kan komma från personalen som deltagit i 

studierna. 

I båda studierna består enkäten av frågor som kunde väcka starka känslor hos 

förskolepersonalen både i rollen som professionell och som privatperson, t.ex. 

oro för barnen eller olustkänslor inför arbetet. En förskoleavdelning valde att 

inte vara med i delstudie III, på grund av att de upplevde otrygghet i en då 

pågående anmälningssituation.  

I samband med datainsamlingen i SOFIA-studien (delstudie IV), väcktes oro 

hos några förskollärare på grund av vårdnadshavarnas rätt att utifrån 
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personuppgiftslagen få se vad de svarat. Förskollärarna menade att de kanske 

inte vågade svara sanningsenligt på frågorna om oro för barnets hälsa och 

utveckling och oro för barnets hemförhållanden, om inte vårdnadshavarna 

redan var medvetna om att det fanns en oro. För att tydliggöra denna del togs 

en skriftlig rutin fram där tillvägagångssättet vid utlämning av information till 

vårdnadshavaren beskrevs. Ingen vårdnadshavare har dock begärt att få se 

pedagogernas svar kring sitt barn och oron hos förskollärarna var vid den andra 

datainsamlingen inte alls lika stor. Istället menade man att enkäten hade 

underlättat utvecklingssamtalen med vårdnadshavare. Tack vare det nära 

samarbetet mellan forskning och praktik fanns goda förutsättningar att 

förskolepersonalen skulle känna ett mervärde av sitt deltagande i SOFIA-

studien och att det kunde få betydelse för deras fortsatta arbete på ett positivt 

sätt.  

 

 

Sammanfattning av resultat 

Delstudie I 

Syftet med delstudie I var att studera om barn med olika typer av långvariga 

sjukdomar/funktionsnedsättningar är mer utsatta för våld i hemmet än övriga 

barn. Av barnen med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning rapporterade 17 

procent att de blivit slagna under sin uppväxt, jämfört med 9 procent av de 

övriga barnen. Studien visade att barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för dels enbart fysisk 

bestraffning (OR 1.67), och dels för både fysisk bestraffning och våld mellan de 

vuxna (OR 2.54). Barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning var dock 

inte mer utsatta för enbart våld mellan vuxna jämfört med andra barn. Den 

ökade risken för fysisk bestraffning gällde för ett stort antal 

sjukdomar/funktionsnedsättningar och ökade med antalet. Dessutom visade 

fortsatta analyser att risken för våld var signifikant starkare för barn med 
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långvarig sjukdom/funktionsnedsättning från låginkomstområden jämfört med 

samma grupp barn från medel- och höginkomstområden. Liknande samband 

visade sig finnas för långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och födelseland. 

Utlandsfödda barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning visade sig 

vara den mest utsatta gruppen av alla (OR 5.7).  

 

Delstudie II 

Syftet med delstudie II var att utifrån djupintervjuer med föräldrar till barn med 

långvarig sjukdom/funktionsnedsättning, försöka förstå mer om orsaker till att 

barn utsätts för verbalt eller fysiskt våld. Studien föregicks av en mer detaljerad 

genomgång av föräldrarnas beskrivning av vägen till olika former av stöd och 

insatser (det första intervjutillfället).  Denna genomgång kunde i sin helhet inte 

inrymmas i den vetenskapliga artikeln och beskrivs därför mer ingående här för 

att ge en tydligare bakgrund till de övriga resultaten. 

Föräldrarna gav olika berättelser om hur själva utredningen och 

diagnostiseringen av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning hade kommit 

till stånd. Initiativet till utredning av barnets problem kunde ha tagits såväl av de 

professionella som av föräldrarna. Tydligt var att föräldrar till barn med 

somatiska sjukdomar beskrev en betydligt kortare väg in till vården än föräldrar 

till barn med svårtolkade, ofta neuropsykiatriska, funktionsnedsättningar.  

Föräldrarna var i den inledande fasen mycket sårbara och känslomässigt 

påverkade av den nya situationen. En del föräldrar beskrev känslan av 

förnekelse, att inte vilja acceptera och förstå barnets problem. En del föräldrar 

upplevde att diagnosen innebar en lättnad och bekräftelse på något de oroat sig 

för under lång tid. Oavsett barnets sjukdom beskrev föräldrarna att de 

inledningsvis hade en tilltro till de professionella. De hade en förväntan och en 

föreställning om att få veta vad barnets svårigheter skulle innebära och vilka 

möjligheter till stöd som fanns. Men ganska snart upplevde sig föräldrarna 
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utlämnade med de svårigheter som barnets funktionsnedsättning eller sjukdom 

innebar i vardagen. En mamma beskriver den besvikelse som flera föräldrar 

lyfter fram: ”Jag förväntade mig att de skulle vara proffs, det var verkligen det jag kände, 

att det här är proffs, nu löser de det här. Och när jag kommer dit då känner jag att de kan 

inget... de kan ju inte kunna allt, men det har blivit en besvikelse hos mig.”   

Besvikelsen grundade sig också i att det var de som föräldrar som på egen hand 

först behövde förstå problematiken för att sedan kunna be om, söka och i vissa 

fall kräva adekvat stöd. Föräldrarnas förmåga att initiera insatser blev centralt 

för att kunna få tillgång till information och stöd i vardagen. Man behövde som 

en förälder uttryckte det, ”vara lite halvjurist, lite halvdoktor, lite halvpedagog...”.  

Det är också väsentligt att känna till att samtliga föräldrar som intervjuades hade 

ett uppbyggt professionellt nätverk bestående av professionella från minst två 

verksamheter. Antalet professionella kontakter per familj varierade från fyra 

upp till 37 personer. Samordningen av insatser handlade i första hand om 

informationsutbyte mellan olika professionella och i andra hand om att 

insatserna inom olika verksamheter skulle komplettera varandra. Gemensamt 

för nästan alla föräldrar, oavsett grad av samordning, var upplevelsen av att de 

kände krav på sig att själva ta ansvar för att samordningen skulle komma till 

stånd och upprätthållas.  En pappa talade här om hur detta påverkade föräldra-

rollen och en uppgivenhet i att inte räcka till; ”Önskar det fanns en person som tog 

ansvar och höll i det... så att en annan kan få energi och ork för att orka med barnets 

problem och på ett vettigt sätt kunna stötta barnet istället för att bara va trött på det...” 

Sammanfattningsvis beskrev föräldrarna både en känslomässig och en praktisk 

väg till stöd och insatser, vilket illustreras i figur 3. Vägen till stöd var både 

komplicerad och ansträngande. Utifrån föräldrarnas perspektiv tolkade vi detta 

som en successiv ansvarsförskjutning - från professionellas ansvar att utreda 

och föräldrarnas inledande föreställningar om att de skulle få all den hjälp de 

behövde - till en allt större insikt om att de själva behövde ta ett stort ansvar.
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Figur 3. Praktisk och känslomässig väg till stöd och insatser. 

Det andra intervjutillfället med föräldrarna handlade om konflikthantering och 

svåra situationer i vardagen med barnet. Vi utgick från frågan om de någon 

gång ”gått över gränsen” i en konfliktsituation med barnet. Samtliga intervju-

personer upplevde att de hade gjort detta. I de flesta fall berättade föräldrarna 

om verbala kränkningar eller att man tagit tag i barnet för hårt. Flera 

respondenter berättade att de haft tankar på att vilja slå sitt barn. Några 

föräldrar berättade att de också slagit barnet, vilket i samtliga fall beskrevs som 

en okontrollerad fysisk handling.  

Utifrån föräldrarnas berättelser kunde tre övergripande kategorier identifieras, 

som alla kan betraktas som direkta eller indirekta riskfaktorer för våld mot barn 

med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning. 1) Förälderns känslomässiga 

påfrestningar i särskilt utsatta situationer med barnet, som handlade om ilska, 

frustration och vanmakt i samband med exempelvis medicinering, duschning 

eller andra situationer i vardagen som var nödvändiga utifrån barnets behov. 2) 

Successiv ansvarsförskjutning från professionella till föräldrar, när det gällde tillgång 

till och samordning av stöd och insatser som beskrivits ovan. 3) Känslomässigt 

slutet klimat och tabu att prata om våld. Endast en förälder hade pratat om 

konflikthantering med någon professionell. Detta samtal skedde på förälderns 

eget initiativ. Tabut kring att prata om våld mot barn hindrade föräldrarna från 

att själva söka hjälp och hindrade troligtvis också de professionella från att tala 

med föräldrarna. Det fanns inte heller utrymme att visa sig emotionellt sårbara 

inför de professionella, vilket fick till följd att ”man höll skenet uppe”.  
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Vid en tolkning av möjliga interaktioner mellan de olika riskfaktorerna verkar 

den successiva ansvarsförskjutningen förstärka föräldrarnas känslomässiga 

påfrestningar och kan därmed indirekt påverka risken för våld mot barnet. Den 

successiva ansvarsförskjutningen tycktes dessutom generera ett känslomässigt 

slutet klimat mellan professionella och föräldrar och riskerade att förstärka 

tabut att prata om våld. Detta innebar därmed ett hinder för både professionella 

och föräldrar att prata om känsliga ämnen och tolkas som en upprätthållande 

och indirekt riskfaktor för våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning. 

  

Delstudie III 

Syftet med delstudie III var att studera förskolepersonals upplevelser och 

agerande när barn misstänks fara illa, med särskilt fokus på kontakten mellan 

personal och föräldrar.  

Förskolepersonalen angav att de hade misstankar om att totalt 62 barn (2 

procent) for illa i sin hemmiljö. Barn till ensamstående föräldrar och 

flerspråkiga barn var klart överrepresenterade (OR 1.77 p<0.05 respektive OR 

3.32 p<0.001). I majoriteten av fallen (72 procent) hade personalen angett mer 

än ett tecken på försummelse, vanvård eller övergrepp.  

Personalen kände sig i de allra flesta fall säkra på att deras misstankar stämde. 

De kände sig också i de flesta fall säkra på hur de skulle agera och hur de skulle 

bemöta barnet. Samtidigt upplevde de en otrygghet i kontakten med föräldrarna 

och de uppgav att de saknade stöd från socialtjänst eller psykolog. Personalen 

ansåg sig ha bäst kontakt med barnen och sämst kontakt med papporna. Efter 

att misstanken väckts upplevde personalen att kontakten med barnen förblev 

bra eller förbättrades ytterligare, medan den i majoriteten av fallen (72 procent) 

försämrades när det gällde papporna. Kontakten med mammorna förändrades 

lika ofta till det bättre som till det sämre.  
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Personalen hade gjort anmälan till socialtjänsten i 30 procent av de misstänkta 

fallen. Den vanligaste orsaken till att personalen inte gjort en anmälan till 

socialtjänsten var att man bedömde att förskolan hade tillräckligt med resurser 

för att hjälpa barnet. Detta angavs i 67 procent av fallen. I dessa fall hade 

personalen informerat barnets mamma om deras oro i hälften av fallen och 

barnets pappa i en fjärdedel av fallen. Förskolans resurser var inte närmare 

definierat i studien. Andra orsaker till att anmälan inte hade gjorts var att 

personalen inte bedömde situationen som tillräckligt allvarlig (42 procent), 

misstro gentemot socialtjänsten (41 procent) och obehag inför föräldrarnas 

reaktion på en anmälan (41 procent). 

 

Delstudie IV 

Syftet med delstudie IV var att identifiera faktorer som relaterade till förskole-

personals tillfälliga respektive bestående oro för barns hemförhållanden, samt i 

vilken utsträckning dessa barn var i behov av särskilt stöd i förskolan och/eller 

hade anmälts till socialtjänsten. (Data samlades in vid två tillfällen, år 

1=baslinjedata och år 2=ettårsuppföljning.) 

Förskolepersonalen rapporterade oro för hemförhållanden för totalt 15 procent 

av förskolebarnen under år 1 och år 2. För 92 barn (5 procent) hade oron 

upphört år 2, medan den för 112 barn (6 procent) hade tillkommit. För 83 barn 

(4 procent) rapporterades oro för hemförhållanden både år 1 och år 2.  

Förskolepersonalens oro för barns hemförhållanden relaterade till oro för flera 

aspekter av barnens hälsa och utveckling såsom inlärningsförmåga, språklig 

förmåga, fysisk och psykisk hälsa samt social, känslomässig och beteendemässig 

utveckling. Oro för hemförhållanden relaterade också till en sämre kvalitet i 

kontakten mellan personal och vårdnadshavare och lägre socio-ekonomisk 

status hos vårdnadshavarna. Utifrån samtliga faktorer som studerades fanns 

stegvisa signifikanta skillnader från ingen oro, över tillfällig oro (nyuppkommen 
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eller upphörd oro) och till bestående oro för barns hemförhållanden. Detta 

illustreras i tabell 3. Samma mönster gällde också för andelen barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Bland de barn där ingen oro för hemförhållanden 

rapporterats varken år 1 eller år 2, var 7 procent i behov av särskilt stöd, jämfört 

med 20 procent av barnen när oro rapporterats vid något tillfälle och 37 

procent av barnen när oron för hemförhållanden rapporterats både år 1 och år 

2. Anmälningar till socialtjänsten gjordes endast i en minoritet av fallen, och då 

huvudsakligen när det fanns en bestående oro för barnets hemförhållanden (23 

procent). 

Tabell 3. Faktorer relaterade till ingen, tillfällig respektive bestående oro för barnets 
hemförhållanden.  

 Ingen oro 
 

Tillfällig oro 
(nytillkommen/upphörd 
oro) 

Bestående oro 
 

Vårdnadshavares 
utbildningsnivå 

Hög Medel Låg 

Vårdnadhavares 
inkomstnivå 

Hög Medel Låg 

Vårdnadshavare född 
utomlands 

16 % 29/27 % 41 % 

Oro för barnets hälsa 
och utveckling 

Låg Medel Hög 

Kontakt personal-
vårdnadshavare 

Bäst Bra Sämst 

Behov av stöd i 
förskolan 

7 % 20 % 40 % 

Anmälan till 
socialtjänst 

0.1 % 2 % 23 % 

 

Vid tillfällig oro för barns hemförhållanden (nytillkommen eller upphörande) 

skedde en tydlig förändring över tid, vad gäller personalens oro för barnens 

hälsa och utveckling liksom kvaliteten i kontakten mellan personal och 

vårdnadshavare. Vid ingen eller bestående oro för barns hemförhållanden var 

däremot nivåerna förhållandevis stabila (figur 4 och 5). 
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Figur 4. Förändring över tid avseende multipel oro för barnens hälsa och utveckling, i 
förhållande till oro för hemförhållanden. 

 

 

Figur 5. Förändring över tid avseende bristande kvalitet i kontakten mellan personal och 
föräldrar, i förhållande till oro för hemförhållanden. 
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Diskussion  

Omfattning och socioekonomiska skillnader 

Nationella studier om våld mot barn har visat att knappt femton procent av 

barnen i Sverige någon gång blivit slagna under sin uppväxt (Janson et al. 2007; 

Annerbäck et al. 2010; Janson et al. 2011). Tio procent av barnen i Sverige 

bedöms befinna sig i en riskzon för att fara illa och riktigt allvarliga problem 

uppskattas röra två till fem procent av barnen (Lundberg 2005). Delstudie I, III 

och IV bekräftar sammantaget dessa nivåer. Resultaten i delstudie III och IV är 

särskilt intressant eftersom de visar på en möjlig skillnad mellan barn i riskzon 

och barn som lever under mer allvarliga hemförhållanden. I jämförelse med 

tidigare studier om förskolepersonals misstankar om barn som far illa i sin 

hemmiljö (Sundell 1997; Lundén 2004) visade delstudie III något lägre 

omfattning.  

Sociala och ekonomiska förhållanden har visat sig ha stor betydelse när det 

gäller förekomsten av barnmisshandel (Gilbert et al. 2009A; Janson et al. 2007). 

Som tidigare beskrivits har de nationella kartläggningarna om våld mot barn 

sedan 1980-talet konsekvent visat på ökad risk för utsatthet för barn bosatta i 

låginkomstområden, utlandsfödda barn och  barn till ensamstående föräldrar 

(Janson et al. 2011). Resultaten i delstudie I, III och IV visar sammantaget på 

samma mönster. Noterbart i delstudie III var att hälften av de barn som 

förskolepersonalen misstänkte for illa kom från ett och samma skolområde, 

vilket tyder på segregation när det gäller social problematik. Det är samtidigt 

viktigt att reflektera över om det är så att förskolepersonalen har lättare för att 

uppmärksamma barn i socialt utsatta områden och utrikesfödda barn, vilket 

tidigare studier har lyft fram som ett dilemma (Loseke 2005).  

Ett viktigt resultat i delstudie I var att risken för våld mot barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning ökade ytterligare om barnet var fött utanför 

Sverige och/eller om barnet kom från ett låginkomstområde. En jämförelse 

med internationella studier visade att uppgifter om demografiska och 
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socioekonomiska faktorer finns i flera studier, men de har sällan använts för 

vidare analys. Sullivan och Knutson (1998; 2000) pekar på sambandet mellan 

misshandel och svag ekonomi men har inte studerat interaktionseffekter.  

Enligt Jaudes et al. (2008) löpte barn med funktionsnedsättning i 

låginkomstområden en ökad risk för övergrepp och vanvård jämfört med 

övriga barn i samma område, vilket stöder våra resultat. Den studien är dock 

begränsad eftersom resultaten inte går att jämföra med andra inkomstområden. 

Resultaten i delstudie I understryker vikten av att studera både hälsotillstånd 

och socioekonomisk bakgrund i alla studier om våld mot barn, i syfte att 

identifiera särskilt utsatta grupper. 

 

Samspel mellan flera faktorer 

Samspel mellan faktorer på olika nivåer i det ekologiska systemet är 

grundläggande i den teoretiska förståelsen av orsaker till barnmisshandel 

(Garbarino 1977; Belsky 1980; Belsky 1983; SOSFS 2006:12; Gilbert et al. 

2009A; Algood et al. 2011). Förutom de socioekonomiska skillnaderna, som 

beskrivits ovan, visade delstudie II-IV att ytterligare faktorer relaterade till 

risken för våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning liksom 

till förskolepersonalens oro för barnets hemförhållanden.  

Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

Delstudie I visade att barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning löpte 

ökad risk att utsättas för våld i hemmet jämfört med övriga barn. Risken för 

barnet att enbart bli slagen eller både bli slagen och bevittna våld mellan vuxna 

ökade i takt med antalet sjukdomar/funktionsnedsättningar som barnen 

rapporterade. Barn med mer än två rapporterade sjukdomar/ 

funktionsnedsättningar var den mest utsatta gruppen. Däremot framkom att 

barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning inte löpte ökad risk för att 

enbart bevittna våld mellan vuxna, jämfört med övriga barn. Detta resultat kan 
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tyda på att barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning är särskilt utsatta 

för våld riktad mot dem själva, men inte nödvändigtvis för partnerrelaterat våld. 

En förklaring till resultatet skulle kunna vara, att de ökade krav som ställs på 

föräldraskapet när ett barn har en långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

först och främst ökar risken för våld mot barnet (Greenwald et al. 1998; 

Hauser-Cram et al. 2001), medan partnervåld i viss utsträckning kan förklaras 

av andra faktorer såsom aggressivitet och bristande empati kopplat till 

kontrollbehov i vuxenrelationen (Ellsberg 2000). 

I delstudie I framkom samband mellan ett stort antal olika långvariga 

sjukdomar/funktionsnedsättningar och en ökad risk för våld. Trots vissa 

variationer i utsatthet kan vi därför anta, att det finns vissa våldsutlösande 

faktorer som är gemensamma för föräldrarna, oavsett typ eller grad av 

sjukdom/funktionsnedsättning hos barnet. Detta var också utgångspunkten i 

delstudie II där vi sökte en fördjupad förståelse för stressutlöst våld med fokus 

på relationen mellan familjesituation och det professionella stödet.  

Det visade sig framgångsrikt att i intervjusituationen utgå från föräldrarnas syn 

på gränser i konfliktsituationer för att få en bild av ett stressrelaterat 

kontinuum. Detta kontinuum bestod av känslor och tankar om att ”vilja” slå, 

upprepade kränkningar och/eller okontrollerat fysiskt våld. I specifika 

konfliktsituationer, där föräldrarna upplevde att de varit för hårda mot barnet 

genom verbalt eller fysiskt våld, liksom när de har haft tankar på att slå barnet, 

hade de förutom ilska även känt frustration och maktlöshet. Denna 

känslomässiga påfrestning i särskilt utsatta situationer är att betrakta som en 

direkt och utlösande riskfaktor för våld som ligger i linje med tidigare forskning 

om negativa affekter i relationen mellan föräldrar och barn (Mammen et al. 

2000; Mammen et al. 2002). Det kan tolkas dels som situationer med hög nivå 

av föräldrastress (Knutson et al. 2004, Rodrigues & Murphy 1997), dels som en 

provocerande interaktion mellan förälder och barn med eskalerande utfall 

(Mash & Johnston 1990; Rodrigues & Green 1997; Whipple 1991).  
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I studien framkom också indirekta riskfaktorer. Intervjupersonerna beskrev en 

komplicerad praktisk och emotionell väg till insatser, vilket även visats i tidigare 

studier (Skau 2007; Dickens et al. 2011; Jeglinsky et al. 2012; Hedov et al. 2002). 

Sammantaget ställde detta stora krav på föräldrarnas förmåga att hantera 

känslor av besvikelse och frustration samt att rent praktiskt klara av att initiera 

olika stödinsatser till sig själva och till barnet. Föräldrarna uttryckte önskan om 

ett mer proaktivt förhållningssätt hos de professionella. Tydligare information 

framkom som ett förbättringsområde. Enligt tidigare studie behöver 

information ges både initialt och kontinuerligt med stor lyhördhet för 

föräldrarnas mottaglighet (Jeglinsky et al. 2012). Viktigt är också att utveckla 

bättre strategier för professionellas samverkan och samordning av stöd 

(Socialstyrelsen 2012). 

Det stora ansvarstagandet hos föräldrarna tycktes öka risken för ett emotionellt 

slutet klimat mellan föräldrar och professionella. Föräldrarna berättade inte om 

känsliga tankar eller svårigheter att hantera konflikter med barnet och de 

professionella ställde heller inga frågor. Det slutna klimatet verkade på så vis 

generera ett hinder för att kunna förebygga våld mot barnet. En betydelsefull 

faktor verkade här vara tabut att prata om våld. Förbudet mot aga, som i 

Sverige infördes 1979, har lett till en dramatisk minskning av kroppslig 

bestraffning av barn och kan i mångt och mycket betraktas som en barnrättslig 

succé (Janson et al. 2010). Samtidigt har en social norm skapats, där det numera 

betraktas som mycket skamligt att som förälder slå sitt barn (Dahlgren & 

Starrin 2004). I ett förebyggande perspektiv finns det anledning att fundera över 

om detta även lett till ett outtalat ”förbud” att prata om våld, vilket jag 

återkommer till längre fram.  
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Förskolepersonals oro för barns hemförhållanden 

I linje med tidigare studier (Sundell 1997; Lagerberg 2001; Lundén 2004) visade 

delstudie III och IV att förskolepersonalens oro för barns hemförhållanden och 

misstankar om att barn far illa relaterar till faktorer som rör barnets signaler, 

föräldrarnas beteende, samspelet mellan föräldrar och barn samt mellan 

föräldrar och personal. I majoriteten av fallen hade personalen i delstudie III 

angett mer än ett tecken på försummelse, vanvård eller övergrepp. Dessa mer 

specifika signaler på olika typer av misshandel som även använts i tidigare 

studier (Sundell 1997; Lundén 2004) har till viss del visat sig vara svåra för 

förskolepersonal att tolka som tecken på att barnet kan fara illa i sin hemmiljö. 

Därför var det betydelsefullt att i delstudie IV studera förskolepersonalens oro 

för barns hemförhållanden i ett bredare perspektiv.   

Genom att följa personalens oro över tid kunde tillfällig och bestående oro för 

barns hemförhållanden studeras på ett sätt som inte gjorts i tidigare studier. 

Framför allt framkom en tydlig bild av att förskolepersonals oro för barns 

hemförhållanden relaterar till oro för flera aspekter av barns hälsa och 

utveckling samt bristande kontakt och informationsutbyte mellan personal och 

föräldrar. Resultatet tyder på att det inte är tillräckligt, att enbart studera 

specifika signaler kopplade till olika typer av barnmisshandel för att förstå 

förskolepersonals oro för barns hemförhållanden. Bestående och multipel oro 

för barns hälsa och utveckling tycks vara av betydelse och kan anses ligga i linje 

med tidigare studier om förskolebarn med bekräftad historia av misshandel 

(Woodruff & Lee 2011; Mc Donald et al. 2012). Enligt dessa studier är 

internaliserade och externaliserade beteendeproblem, inlärningssvårigheter och 

språkförseningar typiskt för utsatta förskolebarn. Även samspelssvårigheter 

med jämnåriga och bristande förmåga att leka har visat sig vara vanligare hos 

förskolebarn som utsatts för misshandel jämfört med övriga barn (Darwish et 

al. 2001). Kvaliteten i kontakten mellan personal och föräldrar kan antas 

förstärka alternativt minska personalens oro för barns hemförhållanden, men 

behöver studeras närmare i relation till oro för barnens hälsa och utveckling. 
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Utmaningar i ett förebyggande perspektiv 

Emotionella hinder på vägen till stöd och skydd 

Sverige får i internationella sammanhang mycket beröm för sitt förebyggande 

arbete inom barnmisshandelsområdet, främst vad gäller lagstiftning och våra väl 

utbyggda basverksamheter, såsom förskola, BVC, skola och elevhälsa (Gilbert 

2012). Samtidigt beskrivs i svenska studier och rapporter, att barn som far illa 

inte får den hjälp de behöver i praktiken (Sundelin Wahlsten, 1997; Lindell, 

2005; Hindberg 2006; Cocozza, 2007; Leviner 2011). Flera forskare menar att 

emotionella blockeringar utgör det kanske största hindret för att barn som 

riskerar att fara illa i sin hemmiljö ska få adekvat stöd eller skydd (Pollack & 

Levy 1989; Heap 1984; SOU 2001:72). Det finns med all säkerhet också 

juridiska komplikationer, som ytterligare förstärker dessa blockeringar, där 

barnets vaga rättigheter står i konflikt med föräldrarnas betydligt starkare 

position (Leviner 2011). 

Att studera emotioner var inte ett uttalat syfte när avhandlingens studier 

planerades, men de framkom tydligt i både delstudie II och III. Emotionerna 

återfanns på olika nivåer i den ekologiska modellen; mellan föräldrar och barn, 

mellan föräldrar och professionella, mellan olika verksamheter och utifrån 

samhällets normer. Mellan föräldrar och barn identifierades föräldrarnas känslor 

av ilska, frustration och maktlöshet i konfliktsituationer med barnet (II). Mellan 

föräldrar och professionella identifierades dels otrygghet (III), dels en 

känslomässig resa bestående av skiftande känslor över tid (II). Mellan 

verksamheter framkom förskolepersonalens bristande tilltro till socialtjänsten 

(III). Och slutligen framkom, utifrån samhällets normer, tabu att prata om våld 

(II).  Sammantaget ger emotionerna ytterligare en dimension till det ekologiska 

systemet. Resultaten visar att det i ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är 

värdefullt att studera emotioner i ett större sammanhang för att nå en fördjupad 

kunskap om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö (Starrin et al. 2008; 

Barbalet 2001). 
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Emotioner har en roll i allt hjälpande, läkande eller stödjande arbete. De 

signalerar kvaliteten i de sociala banden mellan människor och består av två 

sidor. Den ena sidan utgör möjligheter medan den andra sidan utgör hinder 

(Starrin & Dahlgren 2004). I både delstudie II och III återfinns detta parvisa 

förhållande vad gäller tilltro och misstro. Tilltro är ett mellanmänskligt fenomen 

som visat sig vara en central aspekt för att nå framgång i samverkan och som 

lägger grunden till både ett mellanmänskligt förtroende och ett 

systemförtroende (Barbalet 2008; Huxham & Vangen 1996; De Cremer & 

Stouten 2003; Huxham 2005). I delstudie II beskrev föräldrarna en tilltro till 

professionella och de hade en föreställning om att de skulle få stöd och hjälp 

utifrån barnets sjukdom/funktionsnedsättning. När detta inte infriades kom 

istället känslor av besvikelse och misstro och ett behov hos föräldrarna att 

”klara sig själva”. Liknande bild gavs också i delstudie III när det gäller 

förskolepersonalens agerande vid misstanke om att barn far illa i sin hemmiljö.  

Istället för att göra en anmälan till socialtjänsten valde förskolan att ”klara sig 

själva” och hänvisade till att förskolan hade tillräckligt med resurser för att 

hjälpa barnet. Den bristande tilltron till socialtjänsten som framkom i studien 

och som även framkommit i tidigare studier (Gilbert et al 2009B; Lundén 2004; 

Sundell 1997), är ett emotionellt hinder som behöver tas på allvar.  

Den bristande tilltron tycks leda till ett känslomässigt slutet klimat mellan 

föräldrar och professionella i både delstudie II och III, där det blir svårt att 

prata om känsliga saker. Denna likhet är intressant eftersom delstudie II handlar 

om föräldrar som uppenbarligen vill ha hjälp medan delstudie III handlar om 

föräldrar som skulle kunna motsätta sig hjälp. I ett förebyggande perspektiv 

tycks tilltro kontra misstro vara ett centralt emotionellt dilemma oavsett om det 

rör sig om insatser tänkta att underlätta för föräldrar till barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning eller om insatserna handlar mer specifikt om att 

barnet misstänks fara illa i sin hemmiljö. Sett ur ett barnrättsligt perspektiv är 

båda aspekterna lika viktiga eftersom bristande tilltro riskerar att åsidosätta 

barnets rättigheter att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld 
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(artikel 19), och barnets lika rätt till stöd för att leva och utvecklas (artikel 2 och 

6) (FN 1989). 

Nyanserat och proaktivt förhållningssätt  

Delstudie III och IV om förskolan som upptäckande och stödjande arena 

visade att förskolepersonalen i mindre än hälften av fallen hade pratat med 

föräldrarna om sin oro och anmälan till socialtjänsten gjordes endast i en 

minoritet av fallen. Resultaten är likvärdiga i delstudie III och IV och ligger 

också i linje med resultaten från tidigare studier (Sundell et al 1992; Sundell 

1997; Lundén 2004). Delstudie IV visade sammantaget att av 1000 förskolebarn 

så oroade sig personalen för 100. Av dessa 100 barn fanns en bestående oro för 

40 barn. Av dessa 40 barn anmäldes 10 till socialtjänsten. Vidare, sett till de 

studier som gjorts om utredningar och insatser inom socialtjänsten, är det 

rimligt att anta att av dessa tio barn kommer möjligen sju att utredas och cirka 

fyra av dessa få insatser från socialtjänsten (Wiklund 2006; Cocozza 2007; 

Socialstyrelsen 2012). Det innebär alltså att en tiondel av de barn som sannolikt 

riskerar att fara illa i någon grad får stöd via socialtjänsten. Det här stämmer 

också väl med vad skolelever själva rapporterat i den nationella kartläggningen 

om våld mot barn som delstudie I bygger på. Där angav en av tio av de elever 

som blivit slagna att någon professionell känt till vad de utsatts för (Janson et al 

2007). Man kan också konstatera att ingen av de intervjuade föräldrarna i 

delstudie II hade uppmärksammats av professionella inom hälso- och 

sjukvården om risken för våld mot barn. Delstudie II, III och IV visar 

sammantaget att förskolan och hälso- och sjukvården inte arbetar förebyggande 

i den utsträckning som de skulle kunna göra, utifrån de behov som barnen har 

och vad de professionella ser och oroar sig för. Istället framkommer, i likhet 

med tidigare studier, tendenser till att professionella väljer att undvika 

problematiken (Heap 1984; Killén 1993; SOU 2001:72; Gilbert et al. 2009B).  

Den nya formuleringen kring anmälningsskyldigheten signalerar att anmälan ska 

göras kring fler barn än tidigare, vilket ska ses som en god intention från 
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lagstiftaren (Prop. 2012/13:10). Frågan är bara, om det är möjligt att förverkliga 

i praktiken. Internationella forskare menar att det är tveksamt om socialtjänsten 

i nuvarande form mäktar med att ta emot och utreda ett ökat antal anmälningar. 

Risken anses vara att det kommer att resultera i en allt större bortsortering av 

ärenden redan vid utredningsfasen (Gilbert et al 2009B). Baserat på ett fåtal 

studier tycks vi redan se den tendensen i Sverige (Socialstyrelsen 2012). 

Avhandlingen visar att det i ett förebyggande perspektiv, inte är rimligt att 

enbart fokusera på om anmälningsplikten följs eller inte. Det verkar snarare 

behövas ett mer nyanserat och proaktivt förhållningssätt för att kunna utveckla 

tidiga insatser och för att säkrare kunna avgöra skillnaden mellan allvarliga och 

mindre allvarliga fall. I både delstudie I och II framkommer att 

våldsproblematik är förhållandevis vanligt, men den behöver förstås som ett 

fenomen med variationer vad gäller både uttryck och allvarlighetsgrad. 

Detsamma gäller förskolepersonalens oro för barns hemförhållanden, där det 

finns skillnader mellan tillfällig oro, bestående oro och allvarliga misstankar om 

att barnet far illa i sin hemmiljö.  

I delstudie IV framkom vidare, att en stor andel av de barn, där personalen 

oroade sig för hemförhållanden, var i behov av särskilt stöd i förskolan. Det 

gällde särskilt de barn där oron för hemförhållanden var bestående över tid. 

Detta har inte tidigare studerats men resultatet ligger väl i linje med tidigare 

studier om barn i skolåldern (Jonson-Reid et al 2004; Lansford et al 2002; Perez 

et al 1994). Resultatet tydliggör betydelsen av tidiga samtal med föräldrarna 

kring hela orosbilden, för att säkerställa att rätt stöd ges utifrån barnets hela 

livssituation. Undantag är givetvis de fall, där det finns misstankar om att barnet 

utsatts för brott. När det gäller förskolans verksamhet verkar det finnas stöd för 

detta synsätt (Socialstyrelsen 2009). I en nationell inventering av förskolans 

metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn konstateras att det behövs en 

fördjupad analys av förskolans uppdrag och roll, mer systematiska insatser från 

förskolans sida och en utvecklad samverkan inte bara med socialtjänsten utan 

också med BVC.  
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Utifrån resultatet i delstudie II tycks det slutligen också vara viktigt att 

påminnas om den pedagogiska avsikten med agaförbudet. För att kunna bryta 

negativa mönster i ett tidigt skede och förebygga att barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning utsätts för våld eller annan kränkande 

behandling, behöver hälso- och sjukvårdspersonal samtala mer öppet med 

föräldrarna och tillsammans identifiera svårigheter såväl inom familjen som i 

relation till det professionella stödet. Ett mer nyanserat och proaktivt 

förhållningssätt skulle troligtvis också göra det lättare att identifiera de allra 

mest utsatta barnen och lägga en tydligare grund för när anmälan till sociala 

myndigheter måste göras.  

 

Metodologiska styrkor och svagheter   

En styrka med avhandlingens ansats är att både kvantitativa tvärsnittsdata och 

uppföljande data, liksom kvalitativa data användes. Ytterligare en styrka med 

avhandlingens studier är dess praktiska tillämpbarhet samt att både barn, 

vårdnadshavare och professionella varit respondenter. Avhandlingen har genom 

sitt upplägg och sin design bidragit med kunskap som dels kan användas i det 

praktiska arbetet med barn, dels som underlag i ett mer strukturellt 

förändringsarbete. 

Extern validitet och överförbarhet 

Svarsfrekvensen var hög i samtliga kvantitativa studier (delstudie I, III, IV). I 

delstudie I var urvalet nationellt, vilket ökar resultatens tillämparhet och 

generaliserbarhet. Delstudie III och IV genomfördes i samma organisation 

(förskolor i Karlstad kommun), vilket gjorde det möjligt att jämföra resultaten i 

de båda studierna. Dessutom är Karlstad kommun, sett till demografi och 

befolkningsstruktur, representativt för landet i övrigt. När det gäller 

intervjustudien (II) ska resultatet om interaktionen mellan de olika 

riskfaktorerna ses som en hypotes som behöver prövas i fortsatta studier. 
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Intern validitet och trovärdighet 

I samtliga studier har validerade mätinstrument eller frågor från tidigare studier 

använts. I vissa fall har även nya frågor konstruerats för att kunna ge svar på 

studiernas syfte, exempelvis frågorna om kontakten mellan personal och 

föräldrar i delstudie III och frågorna om personalens oro i delstudie IV. Dessa 

frågor har enbart testats i en begränsad pilotundersökning, vilket kan vara en 

svaghet. I delstudie II stärktes trovärdigheten i studiens resultat genom att 

intervjuerna genomfördes av två forskare som kontinuerligt jämförde varandras 

kodning och tolkning av materialet. 

Svårigheter som uppkommit under arbetets gång har bland annat handlat om 

definitionssvårigheter. I delstudie I var det en utmaning att hitta ett sätt att mäta 

förekomsten, som skulle vara möjligt för barnen att förstå. En diagnoslista över 

tretton vanligt förekommande sjukdomar och funktionsnedsättningar från 

tidigare nordiska studier om långvarig sjukdom/funktionsnedsättning användes 

(Gröholt et al. 2003). När resultatet analyserades fann vi dock brister i 

diagnoslistan, när det gällde frågor om synnedsättning och magsmärtor. Dessa 

borde ha preciserats närmare för att ge ett mer tillförlitligt resultat.  

I delstudie III och IV definieras barn som riskerar att fara illa på olika sätt, 

vilket innebär vissa begränsningar när det gäller att kunna jämföra resultaten. I 

delstudie III används en snäv definition kopplad till anmälningsskyldigheten 

medan en bredare definition (oro för barnets hemförhållanden) används i 

delstudie IV. Valet av den bredare definitionen i delstudie IV bidrog samtidigt 

till en mer differentierad bild av barn som riskerar att fara illa. 

I den kvalitativa studien fick intervjupersonerna själva definiera innebörden i att 

”gå över gränsen” i konflikter med sitt barn. Detta sätt att närma sig en så pass 

känslig fråga som våld mot barn visade sig ge en nyanserad bild av ett 

kontinuum bestående av tankar på att slå barnet, rädslan över att tappa 
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kontrollen i relation till barnet, upprepade verbala kränkningar och 

okontrollerat fysiskt våld.   

Reliabilitet och pålitlighet 

Risken för minnesfel måste anses särskilt stor, när det gäller barnens 

rapportering av våld i delstudie I och personalens misstankar om barn som far 

illa i delstudie III. Även i den kvalitativa studien fanns risk för minnesfel, när 

föräldrarna skulle beskriva tidigare konfliktsituationer med barnet.  

Mot bakgrund av delstudiernas känsliga ämnen, finns också risken att 

respondenterna inte lämnar sanningsenliga svar. I intervjustudien informerades 

intervjupersonerna om att vi ansåg oss skyldiga att ta kontakt med sociala 

myndigheter om vi misstänkte att barnet for illa. Detta kan ha påverkat 

intervjupersonernas beskrivningar, men deras berättelser upplevdes dock som 

högst trovärdiga utifrån syftet att studera stressutlöst våld mot barnet. I 

delstudie III ställdes personalen inför dilemmat att lämna uppgifter som skulle 

kunna visa, att de brutit mot anmälningsskyldigheten. Detta kan leda till en 

underrapportering av andelen barn som misstänktes fara illa. I delstudie IV 

svarar även vårdnadshavare på en enkät och har insyn i vilka frågor som ställs 

till förskolepersonalen. Dessutom kan en vårdnadshavare begära att få se hur 

förskolepersonalen svarat om det aktuella barnet. Denna insyn väckte oro hos 

några i personalen när SOFIA-studien startade. Extra information gavs därför 

till både personal och vårdnadshavare för att hantera denna osäkerhet, och det 

blev sedan aldrig något bekymmer. 

Objektivitet och konfirmerbarhet 

Målsättningen med samtliga delstudier har varit att bidra med ny och relevant 

kunskap inom området. Den nationella kartläggningen som låg till grund för 

delstudie I konstruerades inom ramen för ett regeringsuppdrag och har därmed 

inte påverkats av personliga intressen. Delstudie II konstruerades utifrån 

resultatet i delstudie I men också utifrån en förförståelse om att föräldrar till 
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barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning är i stort behov av 

fungerande samhällsstöd. Utgångspunkten i delstudie II var därför att det borde 

vara värdefullt att inte bara studera risken för våld mot barn med långvarig 

sjukdom/funktionsnedsättning utifrån relationen mellan förälder och barn utan 

också i relation till det professionella stödet, vilket inte tidigare studerats.    

Datainsamlingen till delstudie III genomfördes innan avhandlingsarbetet 

påbörjades och låg till grund för en magisteruppsats. Analysarbetet i delstudie 

III styrdes av vilka övergripande resultat som kommit fram i magisteruppsatsen 

och vad som ansågs tillföra ny kunskap inom området. Frågorna som användes 

i delstudie IV konstruerades utifrån tidigare studier och utifrån den kunskap 

som kommit fram i delstudie I och III.  
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Slutsatser  

 Barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning löper mer än dubbelt 

så stor risk att bli slagna i hemmet jämfört med övriga barn. Risken 

varierar i förhållande till socioekonomiska förhållanden.  

 Den ökade risken för våld mot barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning bör inte enbart förstås utifrån relationen mellan 

föräldrar och barn. Risken kan också indirekt relatera till familjernas 

professionella stöd, samt till föräldrars och professionellas svårigheter att 

prata öppet om våld mot barn.   

 Förskolepersonals oro för barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö 

kan inte enbart begränsas till personalens uppmärksamhet på specifika 

tecken på olika typer av misshandel, utan bör också förstås utifrån 

bestående oro över tid för flera aspekter av barns hälsa och utveckling 

liksom bestående bristfällig kontakt mellan personal och föräldrar.  

 De barn som förskolepersonal känner oro för på grund av barnens 

hemförhållanden har i betydligt större utsträckning behov av särskilt 

stöd i förskolan jämfört med övriga barn. Resultatet tydliggör betydelsen 

av tidiga samtal med föräldrarna kring hela orosbilden, för att säkerställa 

att rätt stöd ges utifrån barnets hela livssituation.  

 Barnets rätt till stöd eller skydd riskerar att åsidosättas på grund av 

bristande tilltro mellan föräldrar och professionella liksom mellan olika 

verksamheter. Detta gäller oavsett om det rör föräldrars behov av 

vardagligt stöd till barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning 

eller förskolepersonals beslut att göra en anmälan till sociala 

myndigheter.  

 Avhandlingen visar sammantaget att det i ett förebyggande perspektiv 

inte är rimligt att enbart fokusera på om anmälningsplikten följs eller 

inte. Det verkar snarare behövas ett mer nyanserat och proaktivt 

förhållningssätt för att kunna utveckla tidiga insatser till både barn och 

föräldrar. 
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Framtida forskning 

Avhandlingens resultat tyder på att det behövs fortsatt forskning om på vilket 

sätt barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan fångas upp inom förskola, 

skola och hälso- och sjukvård. Mer kunskap behövs om processer som leder till 

stöd i ett tidigt skede och hur detta stöd ska utformas.   

Resultatet i delstudie II om ett möjligt samspel mellan faktorer som involverar 

relationen mellan föräldrar och professionella behöver studeras vidare. 

Fördjupade studier behövs för att kunna identifiera riskfaktorer för upprepad 

fysisk och psykisk misshandel av barn med långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning. Dessa bör även inkludera partnervåld och ställas i 

relation till det professionella stödet som ges till barnet och familjen. 

Ett flertal frågor kommer att studeras vidare i SOFIA-studien för att bättre 

förstå vilka barn som fångas upp inom förskola och skola. Delstudie IV ska här 

ses som en förberedande studie, vars resultat kommer att följas upp med 

fördjupade analyser av olika utvecklingsvägar vad gäller både oro för 

hemförhållanden och stöd i förskola/skola. Delstudie IV lägger vidare grunden 

för flera forskningsfrågor som behöver studeras närmare, till exempel skillnader 

mellan pojkar och flickor, betydelsen av långvarig sjukdom/ 

funktionsnedsättning hos barnet, samstämmigheten mellan personals och 

föräldrars oro för barns hälsa och utveckling, betydelsen av särskilt stöd i 

förskolan och förskolans samverkan med andra verksamheter. 
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