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Kommer den som blir slagen också att slå?  Liina Navell 

Undersökning av samband mellan intergenerationell förekomst av och attityder till kroppslig bestraffning 

Material från en föräldraenkät, framtagen till en rapport om kroppslig bestraffning och 

uppfostran av barn som släpptes 2011, har använts i den här studien. Föräldern (hushållet fick 

själva välja vem) fick i enkäten, som skickades ut per post, svara på frågor gällande 

uppfostran av ett specifikt barn mellan 0-12 års ålder under de senaste 12 månaderna. 

Materialet användes här till att närmare undersöka kopplingarna mellan att vårdnadshavare 

själva kroppsligt bestraffats under uppväxten, att de har en positiv attityd till aga samt att de 

slagit sitt eget barn under det senaste året. Klara samband kan ses mellan alla de tre 

faktorerna, men den totala överlappningen av dem är mycket liten (0,4 % av samtliga 

svarande). Detta kan bero på att andelen som har slagit sitt barn är liten (3,1 %) och de som 

hade en positiv attityd till aga var ännu färre (1,7 %), trots att materialet är tämligen stort 

(1358 föräldrar har svarat) och en stor del av föräldrarna hade blivit agade under uppväxten 

(41,3 %). Den strikta lagstiftning och det starka tabu mot fysisk bestraffning av barn som 

finns i Sverige idag kan också ha bidragit till en underrapportering av våldsamma beteenden 

och åsikter. Undersökningar inom detta område är under rådande omständigheter viktiga, då 

tidigare trender med sjunkande acceptans för och användning av fysisk bestraffning nu planar 

ut eller till och med ökar. 

 

Will victims of child abuse become abusers themselves?   Liina Navell 

 Investigation of connections between intergenerational occurrence of and attitudes towards corporal punishment 

Material from a parent survey, produced for a report on corporal punishment and upbringing 

of children that came out in 2011, has been used in this study. In this postal questionnaire, the 

parent (the household chose whom) answered questions regarding the upbringing of a specific 

child 0-12 years of age during the last 12 months. The material was utilized to investigate 

correlations between the caretakers’ having been corporally punished themselves during their 

childhood, having a positive attitude towards corporal punishment and having hit the own 

child in the last year. Clear links can be seen between all the three factors, but the total 

overlap between them is very small (0.4 % of all respondents). This may be due to the small 

proportion of parents reporting having hit their child (3.1 %) or reporting a positive attitude 

towards physical punishment (1.7 %), despite a fairly large number of respondents (1358 

parents had answered the survey) a large proportion of whom had been exposed to corporal 

punishment during their upbringing (41.3 %). The strict legislation and the strong taboo 

against corporal punishment that exists in Sweden today may also have contributed to an 

underreporting of violent behaviors and opinions. Investigations in this area are important 

under the current circumstances, when previous trends of declining acceptance for and use of 

physical punishment are now leveling off or even increasing. 
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Inledning 

Olika syn på barnmisshandel i världen 

Om man ser till ett internationellt perspektiv har Sverige och de andra nordiska länderna 

troligen en jämförelsevis mycket låg förekomst av barnaga. Sådana jämförelser är dock svåra 

att göra då studier utförts på olika sätt och där barnmisshandel (child abuse) kan definieras på 

flera sätt.(1)(2) Dessutom är kroppslig bestraffning, inkluderande slag, knuffar, sparkar och 

spö, fortfarande socialt accepterat och legalt i de flesta länder i världen. I en stor studie som 

gjorts av WorldSAFE och som spänner över flera kontinenter ser man att olika typer av våld, 

hot och andra uppfostringsmetoder används i varierande grad av föräldrar i de olika länderna. 

(1)(3) 

För att förstå varför fysisk bestraffning är vanligare i vissa länder, samhällen eller familjer kan 

man titta på de kända riskfaktorerna. I WHO:s ”World report on violence and health” från 

2002 beskrivs “the ecological model”, som är den mest använda förklaringsmodellen vad 

gäller familjevåld. I denna innefattas t.ex. barnets, familjens och förövarens individuella 

egenskaper, lokalsamhällets struktur samt den sociala, ekonomiska och kulturella miljön. 

Andra riskfaktorer som nämns i rapporten är bland andra ålder, kön, handikapp, prematuritet, 

mångfödsel, familjestorlek och våld i hemmet. Att föräldern själv blivit misshandlad som barn 

nämns också som en egen riskfaktor men det poängteras att förhållandena är komplexa och att 

vissa studier pekar på att de flesta föräldrar som slår sina barn inte själva blivit slagna. Även 

om risken är bevisligen ökad så diskuteras det om det inte är så att detta har varit en 

överskattad riskfaktor historiskt sett och att andra relaterade faktorer egentligen har större 

betydelse.(1) 

Svensk forskning om ”nedärvd” barnmisshandel 

2011 släpptes rapporten ”Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en 

nationell kartläggning 2011” av stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen med 

huvudsyftet att följa upp tidigare års studier i samma ämne för att se om några förändringar 

har skett vad gäller förekomst av och attityder gentemot barnmisshandel. Detta för att i god 

tid kunna uppmärksamma sådana förändringar och anpassa de preventiva åtgärderna till det 

nya mönstret.(4) Flera liknande studier har gjorts tidigare. 1974 släpptes ”Barn som far illa” 

av socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset som fick mycket uppmärksamhet och bland annat 

ledde till bildandet av BRIS, barnens rätt i samhället.(5) 1980 kom SUSA-studien som 

undersökte utgångsläget för anti-agalagen som antogs i Sverige 1979 (FNs barnår). Sverige 

var då först i världen med en sådan lag, men många andra länder har, framför allt under senare 

år, följt exemplet.(4)  

Under 80- och 90-talet kunde man se en oroväckande ökning av antalet anmälningar av 

barnmisshandel och mot bakgrund av detta gjordes Kommittén mot Barnmisshandels studie 

som släpptes 2000. Där drogs slutsatsen att barnmisshandeln troligen inte hade ökat utan att 

det istället var anmälningsbenägenheten som stigit.(6)(7) 
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2006 gjordes studien ”Våld mot barn” av Allmänna Barnhuset och Karlstads Universitet.(8)  

I dessa studier, som sedan 2006 genomförts i enkätform beroende av ekonomiska orsaker 

(tidigare telefonintervjuer), ingår dels en elevenkät som fylls i på skolan under särskilt avsatt 

tid med särskild personal, dels en föräldraenkät som skickas ut per post.(6)(8)(4)  

I rapporten från 2011 anges en mängd risk- och skyddsfaktorer för kroppslig bestraffning, till 

exempel förälderns och barnets kön, om man är svensk- eller utlandsfödd, arbetslöshet, 

utbildningsnivå, oro över ekonomin och våld mellan föräldrarna. En annan riskfaktor man 

funnit är att om föräldern själv blivit fysiskt bestraffad som barn så ökar risken att de ska 

uppfostra sina barn på samma sätt. De har även i högre grad en positiv attityd till kroppslig 

bestraffning. Detta omnämns helt kort i rapporten:  

”Föräldrar som själva blivit slagna någon gång under uppväxten angav i mycket högre grad 

att de slagit, huggit tag i eller ruskat om barnet (p<0,001).”  

”Dessutom var föräldrar som själva blivit slagna någon gång under sin uppväxt mer positiva 

till örfilar och slag än de som aldrig blivit slagna, 5 procent jämfört med 2 procent 

(p<0,001).”(4) 

Även i hänvisningar till Solna-studien, en longitudinell studie från 1954 till 1968 om barns 

hälsa och livsvillkor som tyvärr inte publicerats ännu, konstateras att: ”Om föräldrarna själva 

blivit slagna var det vanligare att de själva slog sina barn”. Detta gäller också allvarligare 

former av bestraffning. Dessutom har man lagt märke till en viss könsskillnad. Mödrarna slog 

barnen (särskilt döttrarna) i högre utsträckning än fäderna, och de mödrar som blivit fysiskt 

bestraffade som barn hade en större tendens att slå framför allt sin dotter. Låg tolerans mot 

störande beteende var det som hade störst betydelse för om sönerna blev slagna av mödrarna. 

I familjer där mödrarna slog barnen var det vanligare att också fäderna fysiskt bestraffade 

barnen.(6) Detta är dock från en annan tid, om än inte så länge sedan, då attityden till 

kroppslig bestraffning var en helt annan i det svenska samhället. Alla barnen i Solna-studien 

hade någon gång blivit slagna av någon av sina föräldrar och ca 65 % blev slagna en gång i 

veckan upp till fem års ålder, detta att jämföra med siffror från 2011-rapporten där 13,8 % 

någon gång blivit slagna av en förälder varav 2,9 % hade blivit det många gånger.(4)(6) 

I SUSA-studien anges att agade föräldrar själva utför fysisk bestraffning i dubbelt så hög 

utsträckning som övriga och vad gällde våld med tillhygge var det tre till fyra gånger högre 

risk.(4)(9) 

I föräldraintervjun från 2000 svarade 48 % av föräldrar, varav de flesta födda mellan 1960- 

och 1980-talet, att de blivit agade som barn. Även här konstateras det statistiska sambandet att 

det var vanligare bland dessa föräldrar att slå sina barn än bland övriga. 12,2 % av dem hade 

under det senaste året kroppsligt bestraffat sitt barn jämfört med 4,8 % bland dem som inte 

hade blivit agade (p<0,001). Störst var skillnaden mellan dem som blivit fysiskt bestraffade 

av modern i tonåren, 24 % av dem agade sitt eget barn jämfört med 8 % (p<0,002). 

Motsvarande siffra för de som blivit agade av fadern i tonåren var 18 %, men för dessa 

föräldrar såg man en ökad tendens till att slå sitt barn oavsett när under uppväxten de själva 

blivit agade. Om man däremot blivit kroppsligt bestraffad av modern under förskoleåldern 

sågs inte någon säkert ökad risk.(6) 
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Även i föräldraenkäten från 2006 sågs skillnader mellan könen, här i attityder; de som blivit 

slagna av modern under uppväxten var i mycket högre grad positiva till fysisk bestraffning än 

de som inte blivit det, 10 % jämfört med 2,5 %. För de föräldrar som blivit slagna av fadern 

under uppväxten var skillnaden i attityd mindre, 6,5 % jämfört med 2,6 %. Det var i tonåren 

som det hade betydelse vilken förälder som man blivit kroppsligt bestraffad av. I 

småbarnsåren sågs ingen skillnad.(8) I elevenkäterna från 2006 och 2011 ser man att även 

barnen som blivit slagna eller vet om att föräldrar slagit varandra är mer positiva till kroppslig 

bestraffning. Mest positiva var de som blivit slagna flera gånger.(4)(8) 

Sjunkande trender ökar åter 

Det kan vara svårt att dra långtgående slutsatser av dessa siffror, attityder och 

uppfostringsmetoder har genomgått en enorm förändring i Sverige under de senaste 

decennierna. Dock är det intressant att elever som blivit slagna fortsatt är mer positiva till 

fysisk bestraffning än övriga trots det starka tabu mot barnmisshandel som föreligger i 

Sverige idag och den allmänna kännedom som finns kring förbud mot sådan bestraffning. 

Man kan även se att den trend som funnits med sjunkande acceptans mot barnaga nu stannat 

upp och ligger relativt stabil. 1994 var 32 % av eleverna positiva till aga, 2000 12 %, 2006 10 

% och 2011 12 %.  

Dessutom rapporterade föräldrarna en ökad frekvens av kroppslig bestraffning 2011 jämfört 

med tidigare. Framför allt har man knuffat, huggit tag i eller ruskat om i högre utsträckning än 

tidigare, 30,6 % jämfört med 22,9 % år 2006 och 12,0 % år 2000. 1980 hade 49,4 % av 

föräldrarna bestraffat barnen på detta vis. Vad gäller att ha slagit eller klappat till barnet var 

skillnaden mellan 1980 och 2000 stor, 27,5 % jämfört med 1,1 %. 2011 hade antalet fall dock 

mer än dubblerats och var då 2,8 %.(4)(6)(8) 

Så enligt vissa studier. men inte alla, finns således ett starkt samband mellan fysisk 

bestraffning under den vuxnes barndom och bestraffning av de egna barnen. Självklart beror 

detta åtminstone delvis på att studierna ser mycket olika ut. Vid en internationell metaanalys 

anges olika siffror, till exempel att mellan 7 % och 70 % eller 30 % +/-5 % av föräldrar som 

slår sina barn har själva blivit slagna.(10) I samma metaanalys konstateras att bland vuxna 

som blivit agade som barn slår mellan en tredjedel och en femtedel sina egna barn. I Sverige 

har vi ett lagförbud och nolltolerans mot alla typer av våld mot barn medan det i andra länder 

är kulturellt och legalt accepterat att t.ex. ge smisk på rumpan eller en örfil som bestraffning 

när barnet uppfört sig illa och då är det naturligt att högre gränser sätts för vad som är 

barnmisshandel i studier från dessa länder.(1)(11) 

Dissociation som mediator 

Andra studier konstaterar att det finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av 

fysisk bestraffning och egen användning av aga och försöker istället att utröna vad det beror 

på.(12)(13) Man har kunnat visa på att dissociation, en psykologisk försvarsmekanism som 

innebär att minne, beteende, känslor och identitet upplevs som frånkopplade från varandra, är 

vanligare hos de som blivit slagna som barn. Detta fungerar troligtvis som en slags 

copingstrategi i barndomen, men intressant här är att man kan se att dissociationen är 
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vanligare och starkare hos gruppen som sedan i sin tur slår sina egna barn. Dissociationen i 

sin tur påverkas av hur familjemiljön ser ut. En affektiv familjemiljö, med t.ex. depression, 

alkohol eller droger, ökar starkt risken för att dissociation ska uppstå och finnas kvar upp i 

vuxen ålder. En kärleksfull och icke-våldsam familjemedlem som stöd kan minska risken att 

dissociation uppstår. Denna riskminskning har dock inte visats vid mycket svår 

misshandel.(12)(13) 

Hypotes och syfte 

Enligt rapporten från 2011 så vet vi alltså att det i Sverige under denna tid fanns ett starkt 

samband mellan att ha blivit fysiskt bestraffad och att fysiskt bestraffa sina egna barn. 

Detsamma gäller kopplingen mellan att ha blivit fysiskt bestraffad och att ha en positiv attityd 

gentemot denna typ av uppfostringsmetod. Kan man då rimligen anta att det är den andel av 

de som blivit slagna själva och som vidhåller en positiv attityd mot kroppslig bestraffning 

som själva slår sina barn? Detta känns som en viktig fråga idag när vi kan se att attityderna 

kring aga i Sverige, där acceptansen och toleransen sjunkit mycket och snabbt under de 

senaste decennierna, nu verkar ha stannat upp och där frekvensen av fysisk bestraffning nu 

åter ser ut att öka.(4) 

 

Material och metoder 

Studiepopulationen och materialet från föräldraenkäten är insamlat sedan tidigare till 

rapporten från 2011. Urvalsramen skapades utifrån registret över totalbefolkningen (RTB) och 

bestod av alla i Sverige folkbokförda barn mellan 0-12 års ålder den 31 januari 2011, totalt 

1279396 individer. Föräldraenkäten skickades per post till 2500 hushåll i ett obundet 

slumpmässigt urval av barnen. Det är barnen som utgör urvalsgruppen, även om det är en 

vårdnadshavare till barnet som svarar på frågorna (hushållet väljer själva vem) och frågorna 

handlar bara om uppfostran av det specifika barnet under de senaste 12 månaderna. 

Anledningen till åldersbegränsningen är att tidigare studier har visat att om barnet inte blivit 

kroppsligt bestraffat före 12 års ålder är risken mycket liten att det ska ske därefter, samt att 

det framför allt är de yngre barnen som bestraffas fysiskt. På så sätt kunde man få med en 

större grupp av de yngre barnen medan de äldre istället själva fick svara på en elevenkät i 

skolan. 

Förutom 29 frågor, som inklusive delfrågor resulterade i totalt 69 frågor, fanns även ett 

informationsbrev där det stod om syfte, bakgrund etc. till studien samt information om 

sekretess och kontaktuppgifter till forskargruppen. 

Dessutom inhämtades information från Statistiska Centralbyråns register gällande 

föräldrarnas födelseland, födelseår, utbildningsnivå, inkomstnivå, civilstånd och kön samt 

barnets födelseår och kön. 

Enkäten postades den 13 april 2011. Tre påminnelser sändes ut, varav den sista 27 maj. Den 

13 juni 2011 avslutades materialinsamlingen. 
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Av de 2500 hushållen valde 54,4 %, (n=1358) att medverka i studien. Detta var en relativt 

god svarsfrekvens vid jämförelse med liknande studier de senaste åren, men en stor nedgång 

jämfört med 2006 års rapport då 77 % av de tillfrågade svarade på enkäten. Bortfallsanalys 

visade att de som inte svarade skiljde sig mycket litet från den grupp som valde att delta i 

studien. Det var dock färre utlandsfödda vårdnadshavare än förväntat som hade svarat, och av 

de med utländskt medborgarskap var andelen ännu lägre än väntat. Det var även färre än 

förväntat från storstäderna, men fler än man räknat med från förorter till storstäderna, som 

hade svarat på enkäten. 

För att få så sanningsenliga svar som möjligt trots ett värdeladdat ämne, användes i enkäten 

frågor från det väletablerade instrumentet ”Conflict Tactics Scale”.(14) Metodiken går ut på 

att man börjar med att fråga om barnuppfostran och familjeförhållanden i allmänhet. Man 

frågar sedan om konflikter och hur man gått till väga för att lösa dem. Först därefter frågar 

man om något hot eller våld förekommit, och i så fall av vilken typ det varit och om det 

upprepats. Stegvis närmar man sig alltså de mer tabubelagda områdena, vilket i studier visat 

sig ge ärligare svar i intervjuer och enkäter inom affektladdade områden.(4)(9)(14) 

I den här studien användes bara ett fåtal av de variabler som efterfrågades i föräldraenkäten. 

Här är de frågor vi använt för att få svar på:  

Förälderns kön 

”Du som svarar på den här enkäten, vilken relation har du till barnet?  

(Alternativ: Biologisk mamma, biologisk pappa, styvmamma, styvpappa, adoptivmamma, 

adoptivpappa, familjehemsmamma, familjehemspappa och ”Annat, Vad?”)  

Förälderns ålder  

”Hur gammal är du?” Jag är… år gammal 

Kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning hos barnet 

”Har ditt barn någon av nedanstående långvariga sjukdomar eller hälsoproblem där diagnos är 

fastställd av läkare, psykolog eller logoped?” Ja/Barnet har regelbunden behandling eller 

stödkontakt/Barnet har återkommande läkarkontakter/Nej mitt barn har inget av ovanstående  

(Alternativ: Diabetes, leukemi eller annan cancersjukdom, epilepsi, hörselskada (svårighet att 

höra utan hörapparat vad som sägs i ett samtal), hjärtfel, sjukdom/problem i nervsystemet 

(t.ex. cerebral pares, hydrocephalus, neuromuskulär sjukdom- EJ epilepsi), sjukdom i leder, 

muskler eller skelett (t.ex. barnreumatism, skolios), sjukdom i matsmältningsorganen (t.ex. 

glutenintolerans, Crohns sjukdom), störning av språk, tal eller läsförmåga, synskada 

(synskärpa <0,3 på bästa ögat efter korrigering med glasögon/linser), Downs syndrom eller 

annan kromosomavvikelse, utvecklingsstörning, trotssyndrom (ODD, trotsar, är ilsken etc.), 

uppförandestörning (CD), ADHD/ADD/DAMP, autism, autismliknande tillstånd, Aspergers 

syndrom, Tourettes syndrom, Ångest, depression eller annan psykisk sjukdom, ätstörning 

(t.ex. anorexi, bulimi), annan sjukdom/hälsoproblem, nämligen…)  

Alla ja tolkades som ett positivt utfall. 

Om föräldern fysiskt bestraffat barnet under det senaste året 

”Alla föräldrar och barn hamnar då och då i små eller stora konflikter med varandra. Det kan 
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bero på motstridiga viljor, att barnet gjort något utan föräldrarnas tillåtelse eller att man bara 

inte har kommit överens. Vad man då gör i dessa situationer varierar mellan olika tillfällen 

och/eller mellan olika personer. Det beror också på barnets ålder och/eller en rad andra 

omständigheter. Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du när det gäller 

barnet…(några andra delfrågor emellan) Ibland kanske man löser konflikter mer handgripligt. 

Hur många gånger har du…” Ingen gång/ 1-2 gånger/ 3-10 gånger/ mer än 10 gånger 

(Alternativ: Förolämpat honom/henne?, kastat, sparkat på eller slagit sönder något inför 

honom/henne?, hotat slå eller kasta något på honom/henne?, kastat något på honom/henne?, 

knuffat eller huggit tag i honom/henne?, ruskat om honom/henne?, bitit honom/henne?, 

slagit eller klappat till honom/henne?, sparkat eller slagit honom/henne med 

knytnävarna?, försökt slå honom/henne med något slags föremål?, slagit honom/henne 

med något slags föremål?)  

Alla de fetstilta ovan tolkades som positivt utfall om det skett 1-2 gånger eller fler. 

Om föräldern blivit slagen under uppväxten 

”Om du tänker tillbaka på hur det var när du var liten – så långt tillbaka som du kan minnas, 

och fram till och med 12 årsåldern. Kommer du ihåg om din mamma (styvmamma eller 

motsv.) eller pappa (styvpappa eller motsv.) använde fysiska bestraffningar, t.ex. klappade till 

dig eller slog dig?” och ”Kommer du ihåg hur det var i tonåren – från 13 år och uppåt, blev du 

då fysiskt bestraffad av din mamma (el motsv.) eller pappa (el motsv.)? mamma/ pappa 

(Alternativ [samma i båda frågorna]: aldrig, någon enstaka gång, ofta, jämt och ständigt, 

kommer inte ihåg, hade ingen mamma/pappa [el motsv.])  

Alla som någon gång fysiskt bestraffats, oavsett i vilken ålder och av vilken förälder, tolkades 

som positivt utfall i frågan. 

Om föräldern hade en positiv attityd till fysisk bestraffning 

”Hur ser du på följande situationer?”: ”Är det okej med en örfil om ett barn gör sin förälder 

arg” ”Är det okej att, som förälder, slå ett barn som inte lyder, om man förklarar varför man 

slår?” (Alternativ: Ja, det är okej, Ibland, ibland inte, Nej, aldrig, Har ingen åsikt) 

”Vad kan vara okej att göra som förälder om man blir arg på ett barn?” 

(Alternativ: Ge örfilar, stryk eller på annat sätt slå det, Hota med att förbjud a något eller 

hota med att slå barnet, dra in barnets vecko- eller månadspeng, förbjuda barnet att gå ut med 

kompisarna, som förälder får man inte göra något av detta vad barnet än har gjort, har ingen 

åsikt)  

Alla fetstilta svar tolkades som positivt utfall. 

Om minst en förälder var född utomlands 

”Är du själv eller din ev. make/maka/sambo född i ett annat land än Sverige?” 

(Alternativ: Nej, Ja jag, Ja min make/maka/sambo, Ja både jag och min make/maka/sambo). 

Alla Ja tolkades som positivt utfall. 

Om föräldern var orolig över familjens ekonomi 

”Hur bekymrad är du över din/er ekonomiska trygghet- som att bli arbetslös, få för stora 

utgifter osv.?” 

(Alternativ: Inte alls bekymrad/helt lugn, Lite bekymrad/ganska lugn, Ganska 
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bekymrad/bara lite lugn, Mycket bekymrad [ser ingen lösning/ inte alls lugn], Har inga 

åsikter om detta)  

De fetstilta alternativen ovan tolkades som positivt utfall. 

Barnets kön 

Hämtades från Statistiska Centralbyråns register. 

Analyserna har gjorts i programmet SPSS och metoderna Chi
2
 och binär logistisk 

regressionsanalys har använts. Till en början sågs grovt på de 3 variablerna: om föräldern har 

blivit slagen som barn eller ej, om dennes attityd till fysisk bestraffning är positiv eller negativ 

och om denne fysiskt har bestraffat sitt eget barn eller ej, för att se hur starka sambanden var 

mellan att själv ha blivit slagen under uppväxten, positiv attityd till fysisk bestraffning och att 

ha slagit sitt eget barn under de senaste 12 månaderna. Sedan urskildes om någon variabel 

påverkade utfallet för att ha slagit barnet. De variabler som valdes var, förutom att ha blivit 

slagen som barn och att ha en positiv attityd till fysisk bestraffning, kön (förälderns samt 

barnets), om man var född i Sverige eller utomlands, familjens socioekonomiska status, 

kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning hos barnet samt förälderns ålder (över eller under 

40 år). I en justerad analys undersöktes sedan om de variabler som i den första analysen 

visade sig signifikanta fortsatte att vara så.  

Etiskt tillstånd 

har givits av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, DNR 2010/1512-31/5. 

Resultat 

Om vi först granskar vilka som deltagit i studien (Tabell 1) så ser vi att majoriteten av 

föräldrarna som svarat på enkäten är kvinnor och att det allra vanligaste är att båda barnets 

föräldrar var födda i Sverige. Det kan också konstateras att könsfördelningen av barnen var 

mycket jämn men att en knapp majoritet var pojkar. Kronisk sjukdom eller kroniskt tillstånd 

hos barnet var mindre vanligt liksom att föräldern oroade sig för familjens ekonomi. Att 

föräldern som svarade var yngre än 40 år var något vanligare än att denne var 40 år eller äldre.  

Tabell 1: Av de som deltog i studien var 78,1 % kvinnor, 21,9 % män. Av barnen hade 21,2 % minst en förälder 

som var född utomlands medan 78,8 % hade 2 svenskfödda föräldrar. 50,3 % av barnen var pojkar och 49,7 % 

flickor. 13,4 % av barnen hade en kronisk sjukdom eller tillstånd. I 17,5 % av fallen hade föräldern oroat sig 

över familjens ekonomi. 62,1 % av föräldrarna var yngre än 40 år. 

Studiepopulation 
 

Förälderns kön kvinna 78,80% 

Minst en förälder född utomlands 21,20% 

Barnets kön pojke 50,30% 

Kronisk sjukdom hos barnet 13,40% 

Oro över ekonomin 17,50% 

Föräldern yngre än 40 år  62,10% 
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En mycket liten andel av föräldrarna som svarat på enkäten hade slagit sitt barn under det 

senaste året och en ännu mindre andel hade en positiv attityd till fysisk bestraffning. Däremot 

hade hela 41,3 % själva blivit kroppsligt bestraffade under sin uppväxt. (Diagram 2)  

 

  
Diagram 2: 1,7 % av respondenterna hade en positiv attityd till aga, 3,1 % hade slagit sitt eget barn under det 

senaste året och 41,3 % av de tillfrågade hade själva blivit slagna under sin uppväxt. 

Sedan analyserades vilka av ovanstående variabler som var signifikant korrelerade till att ha 

slagit sitt barn under det senaste året. De som visade sig vara det var att föräldern hade blivit 

slagen som barn (<0,001), att föräldern hade en positiv attityd till aga (<0,001), att minst en 

av föräldrarna var född utanför Sverige (<0,05) samt att barnet var kön pojke (<0,05) (Tabell 

1). 
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Tabell 1: I tabellen ovan ses kopplingar mellan att ha slagit sitt barn och ett antal faktorer. De faktorer som var 

signifikanta var om föräldern var positivt inställd till aga, om föräldern blivit slagen som barn, om barnet hade 

minst en utlandsfödd förälder samt om barnet var pojke. 

 

Om en eller båda föräldrarna var födda utanför Sverige var inte längre signifikant i den binära 

logistiska regression som inkluderade de faktorer som var signifikanta i den första analysen. 

Däremot var barnets kön (pojke) något mer signifikant. Även OR för att ha blivit slagen som 

barn och för att ha en positiv attityd till aga hade sjunkit, dessa två faktorer har troligen också 

överlappat (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Justerat odds ratio för de variabler som var signifikanta i den ojusterade analysen. Att någon eller båda 

föräldrarna fötts utomlands var ej längre signifikant, övriga variabler var fortsatt signifikanta. 

Faktorer kopplade till att ha slagit sitt barn (justerad 

odds ratio med 95 % konfidensintervall) 

   

 

OR* 95 % CI Signifikansnivå 

Föräldern slagen som barn 5,099 2,283 - 11,387 <0,001 

Föräldern positivt inställd till aga 7,527 2,349 - 24,121 <0,001 

Barnets kön (pojke) 2,359 1,171 - 4,751 <0,05 

Minst en förälder född utanför Sverige 1,227 0,584 - 2,580 n.s 

 

*Odds ratio justerat i binär linjärregression för variablerna som i den ojusterade analysen visade statiskt 

signifikanta samband  

Kopplingar mellan att ha slagit sitt barn och faktorer hos föräldern, barnet och familjen (odds 

ratio med 95 % konfidensintervall) 

 

OR* 95 % CI Signifikansnivå 

Föräldern slagen som barn 6,02    2,751 - 13,173 <0,001 

Föräldern positivt inställd till aga 11,2    3,883 - 32,280 <0,001 

Förälderns kön (man) 1,693    0,865 - 3,312 n.s. 

Minst en förälder född utanför Sverige 2,275    1,188 - 4,356 < 0,05 

Förälderns ålder (≥40) 1,089    0,573 - 2,071 n.s. 

Barnets kön (pojke) 1,974    1,026 - 3,798 < 0,05 

Kronisk sjukdom hos barnet 1,356    0,592 - 3,107 n.s. 

Oro för familjens ekonomi 0,831    0,345 - 2,004 n.s. 

    *Ojusterat odds ratio  
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Nästa steg blev att undersöka hur de tre variablerna att ha slagit sitt barn, att ha en positiv 

attityd till aga samt att själv ha blivit slagen i barndomen korrelerade och hur de påverkades 

av varandra. I Diagram 3 illustreras att de föräldrar som hade slagit sitt barn under det senaste 

året själva blivit slagna i mer än dubbelt så hög utsträckning som de som inte hade slagit 

barnet, 80 % jämfört med 39,9 %. Om man vänder på resonemanget ser vi att av de 

vårdnadshavare som blivit slagna under sin uppväxt hade 6,1 % slagit sitt eget barn under det 

senaste året, jämfört med bara 1,1 % av de som inte blivit slagna själva. Att ha blivit slagen i 

barndomen gav alltså en 5,5 gånger ökad risk att slå sitt eget barn, även om den risken 

fortfarande var låg (Diagram 4). 

   
Diagram 3: De som slagit sitt barn hade själva blivit slagna som barn i dubbelt så hög utsträckning som de 

föräldrar som inte slagit sitt barn, 80 % jämfört med 39,9 %. 

 

  
Diagram 4: Av de vårdnadshavare som inte blivit slagna själva hade 1,1 % slagit sitt barn, jämfört med 6,1 % av 

de som hade blivit slagna själva.  

Respondentens attityd till kroppslig bestraffning var också något som visade sig vara kopplat 

till om man hade slagit sitt barn eller ej. Av de föräldrar som hade en positiv attityd hade 23,8 

% slagit sitt barn under de senaste 12 månaderna, vilket kan tyckas som en liten andel med 

tanke på att de ändå uttryckt just en positiv attityd till dylik bestraffning. Men detta ska 

jämföras med 2,7 % av de med en negativ attityd. En positiv attityd till aga gav alltså en 

nästan 9 gånger ökad risk för att ha slagit sitt barn (Diagram 5). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ej slagit Slagit

Ej blivit slagen

Blivit slagen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ej blivit slagen Blivit slagen

Ej slagit

Slagit



13 
 

I ett omvänt resonemang var det endast 1,3 % av de som inte kroppsligt bestraffat sitt barn det 

senaste året som hade en positiv attityd, jämfört med 12,5 % av de som hade gjort det 

(Diagram 6).  

  
Diagram 5: Av de föräldrar som hade en negativ attityd till fysisk bestraffning hade 2,7 % slagit sitt barn det 

senaste året, jämfört med 23,8 % av de föräldrar som hade en positiv attityd. 

 

 
Diagram 6: Av de vårdnadshavare som inte slagit sitt barn hade endast 1,3 % en positiv attityd till kroppslig 

bestraffning. För de som slagit sitt barn var motsvarande siffra 12,5 %. 

 

Om man först studerar hela materialet så ser man att av de föräldrar som hade en negativ 

attityd till aga hade 40,7 % blivit slagna själva under sin barndom jämfört med 81,8 % av de 

som hade en positiv attityd, det vill säga dubbelt så många av de med positiv attityd hade 

själva blivit slagna (Diagram 7). Om man däremot bara granskar den grupp som slagit sitt 

barn under det senaste året (totalt 34 stycken) hade hela 76,5 % av de med negativ attityd 

blivit slagna under uppväxten och alla de med positiv attityd till fysisk bestraffning hade 

blivit slagna själva (Diagram 8).  
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Diagram 7: Föräldrarna med negativ attityd hade 40,7 % blivit slagna som barn jämfört med 81,8 % av de med 

positiv attityd. 

 

  
Diagram 8: I det här diagrammet visas endast de föräldrar som hade slagit sitt barn det senaste året (34 stycken). 

Av dem hade 76,5 % av föräldrarna med negativ attityd blivit slagna som barn medan de med positiv attityd 

hade blivit det i 100 % av fallen. 

 

I en omvänd jämförelse bland alla föräldrar i studien hade 0,5 % av de som inte blivit slagna 

som barn en positiv attityd till aga. Av de som hade blivit slagna under uppväxten var 

motsvarande siffra 3,4 %. Som redan konstaterats hade mycket få deltagare i studien en 

positiv inställning till fysisk bestraffning men vi kan konstatera att utsatthet för att ha blivit 

slagen under uppväxten var klart överrepresenterat i denna grupp (Diagram 9). I gruppen av 

föräldrar som slagit sitt barn och som inte blivit slagna själva hade 100 % en negativ attityd 

till fysisk bestraffning. Av de vårdnadshavare som slagit sitt eget barn det senaste året och 

som dessutom blivit slagna själva under uppväxten var 16,1 % positivt inställda till aga 

(Diagram 10). 

Dessa 16,1 % motsvarade alltså den totala överlappningen mellan de föräldrar som själva 
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blivit slagna, slagit sitt barn samt hade en positiv attityd till aga. I realiteten var det en liten 

grupp, bara 5 personer, motsvarande 0,4 % av alla föräldrar i studien (Diagram 11). 

 

  
Diagram 9: 0,5 % av de respondenter som inte själva blivit slagna hade en positiv attityd till fysisk bestraffning. 

Av de som själva blivit slagna under uppväxten var 3,4 % positivt inställda till aga. 

 

 

 
Diagram 10: Här visas bara de föräldrar som slagit sitt eget barn det senaste året. Av de som inte blivit slagna i 

den här gruppen hade 100 % en negativ attityd. Av de som både slagit sitt barn och blivit slagna själva hade 16,1 

% en positiv attityd till aga. 
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Diagram 11: I venndiagrammet ovan ses, förutom frekvenserna av de som blivit slagna (41,4 %), slagit sitt barn 

de senaste 12 månaderna (3,1 %) och hade en positiv attityd till aga (1,7 %) även överlappningen av dessa tre 

faktorer, som var totalt 0,4 % (16,1 % av de föräldrar som slagit sitt barn).  

 

Diskussion 

Som synes i resultaten ovan kan vi alltså konstatera att de tre undersökta faktorerna, att ha 

blivit slagen som barn, att ha en positiv attityd till aga och att fysiskt bestraffa sitt eget barn 

hänger ihop och var för sig ökar de risken för de andra två faktorerna. Trots detta är dock den 

totala överlappningen av de tre variablerna mycket liten. Bara 5 föräldrar (0,4 %) av 1358 

hade blivit fysiskt bestraffade under uppväxten, hade en positiv inställning till dylik 

bestraffning samt hade slagit sitt eget barn under det senaste året. Att det är så få i den här 

gruppen kan bero på att trots att studiematerialet var tämligen stort och en ganska stor andel 

av föräldrarna blivit slagna under sin uppväxt så var det mycket ovanligt att ha slagit sitt barn, 

och ännu ovanligare att ha en positiv attityd till kroppslig bestraffning. Orsaken kan också 

vara en underrapportering av positiv inställning till aga och att ha slagit sitt barn då man inte 

vill erkänna detta på grund av det starka tabu och den strikta lagstiftning som finns mot detta i 

Sverige. Det skulle också kunna vara så, som man har sett i liknande studier i USA, att tilltro 

till myndigheter och sekretess minskat de senaste åren och att de föräldrar som då har 

avvikande åsikter eller uppfostringsmetoder inte vågar delta eller svara uppriktigt i sådana här 

studier.(15)  

Det är också intressant att skärskåda varför några av de undersökta faktorerna är signifikanta 

för att ha slagit sitt barn och några inte är det. Att det var signifikant att vårdnadshavarna 

blivit slagna under uppväxten och att de hade en positiv attityd till fysisk bestraffning är nog 

föga förvånande. Även att barnets kön (pojke) var signifikant var väntat då det 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat.(4)(9) 

I den justerade analysen var det inte längre signifikant att ha minst en utlandsfödd förälder 

medan att barnet var pojke istället blivit något mer signifikant, dessa faktorer har alltså 

överlappat. Kanske är det överraskande att variabeln att ha utlandsfödda föräldrar inte var 



17 
 

signifikant med tanke på att de flesta länder har en mer accepterande syn på barnaga och en 

mindre strikt lagstiftning än Sverige.(1) Trots att det var vanligare bland utlandsfödda 

föräldrar (58 %) rapporterade även en stor andel av de svenskfödda föräldrarna (37 %) egen 

utsatthet för fysisk bestraffning under barndomen (resultat redovisas ej här). 

Ingen signifikans sågs här vad gäller förälderns kön, vilket skiljer sig från tidigare studier där 

mödrarna utmärkt sig som de som framför allt kroppsligen bestraffar barnen.(4) En förklaring 

till det här kan vara att det förr var mödrarna som förväntades uppfostra barnen medan 

mannen arbetade utanför hemmet och att det sedan det börjat bli mer jämställt i samhället lett 

till att männen tagit över mer av barnets uppfostran och därmed också den eventuella agan 

som sker. 

Förälderns ålder var heller inte signifikant kopplat till att ha slagit sitt barn. Gränsen drogs vid 

40 år. De i den äldre gruppen var födda 1971 eller tidigare, innan anti-agalagen infördes 

(1979) och var därför mer sannolikt utsatta för fysisk bestraffning och en mer accepterande 

inställning till denna varför man kunde ha förväntat sig att det skulle vara en signifikant 

skillnad. Dock kan det vara så att det är för tidigt för att urskilja skillnaderna i attityder 

gentemot aga och frekvens av fysisk bestraffning då de föräldrar som växt upp helt utan denna 

företeelse och i en miljö av brist på acceptans för aga inte ännu i stor utsträckning hunnit bilda 

egen familj. Kanske kan man om 10 år se större skillnader vad gäller förälderns ålder. 

Inte heller att barnet hade en kronisk sjukdom eller att familjen hade en låg socioekonomisk 

status (om den svarande föräldern oroade sig för familjens ekonomi) var signifikanta för att ha 

fysiskt bestraffat barnet, i motsats till vad man kanske kunde ha trott. Detta beror troligen 

delvis på låga frekvenser av positivt utfall för att ha slagit barnet bland respondenterna, för 

man har tidigare kunnat se en skillnad vad gäller både föräldrar med barn med kronisk 

sjukdom och långtidssjukskrivna föräldrar vad gäller mildare former av fysisk bestraffning 

som att knuffa, hugga tag i eller ruska barnet.(4) 

De största styrkorna med studien är att den är populationsbaserad, att en jämförelsevis stor 

andel av de tillfrågade svarade på enkäten samt att den grupp som svarade inte skiljde sig 

påtagligt från den grupp som valde att inte svara. En annan styrka i studien är Conflict Tactics 

Scale som har visats ge fler sanningsenliga svar(4)(9)(14), men trots denna och andra verktyg 

som används kan man ju aldrig säkert veta om de svar man får är uppriktiga eller ej. 

De begränsningar som studien har är bland andra en ojämn könsfördelning och att färre 

utlandsfödda föräldrar och föräldrar med utländskt medborgarskap än förväntat hade svarat. 

Som nämns ovan är det också ett problem att de grupper vi ville undersöka närmare i denna 

undersökning var små. Det är dessutom svårt att veta vad detta berodde på. Det kan vara så att 

väldigt få föräldrar hade en positiv attityd till aga och hade slagit sina barn, men det kan också 

vara så att det fanns ett motstånd till att svara sanningsenligt eller att de som tillhörde dessa 

grupper i större utsträckning valde att inte delta i studien.  
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Slutsatser 

 En stor andel av föräldrar till barn 0-12 år i Sverige år 2011 hade egna upplevelser av 

att ha blivit slagna som barn.  

 Få föräldrar (3,1 %) rapporterade att de hade slagit sitt barn under det senaste året. 

 De flesta som rapporterade att de slagit sitt barn hade en negativ attityd till aga. 

 Det finns starka kopplingar mellan egna erfarenheter av och attityder till fysisk 

bestraffning, och att ha slagit sitt eget barn. I Sverige tycks denna grupp vara liten, 

bara 0,4 % rapporterade alla dessa fenomen. I länder där fysisk bestraffning är 

vanligare kan det tänkas att den överlappande gruppen är större. 

 Materialet i denna studie är för litet för att i detalj kunna analysera alla delfenomen 

som bättre skulle kunna förklara sambanden mellan egen utsatthet och att utsätta sitt 

barn för fysisk bestraffning. 

 

Framtida forskning 

Fler och större undersökningar i ämnet är nödvändiga, för att se varför trenderna med 

sjunkande acceptans för fysisk bestraffning och utövande av fysisk bestraffning som vi länge 

sett nu planar ut eller till och med stiger.(4) I framtida studier är det önskvärt att vända sig till 

en ännu större population. Alternativt skulle man också kunna titta bara på en grupp där man 

vet att föräldrarna slagit barnen och jämföra med en kontrollgrupp. En sådan studie skulle ju 

dock säkerligen få andra begränsningar, såsom rekrytering deltagare. Den skulle troligen 

också få många confounders på grund av ett icke representativt urval, som till exempel social 

problematik (det finns ett större motstånd mot att anmäla höginkomsttagare).(16) I så fall kan 

djupintervjuer med föräldrar som fysiskt bestraffat sina barn vara ett bättre alternativ för att 

kunna ta reda på mer djuplodande information. Det blir mer individuellt men kanske kan man 

på så sätt också hitta samband som kompletterar den information som funnits i den här 

studien. 

Det är också eftersträvansvärt att utveckla fler verktyg som ökar sannolikheten för uppriktiga 

svar, och strategier för att de föräldrar som nu eventuellt inte vill delta i dylika studier på 

grund av stigma ska våga göra det. 
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