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M
ånga av oss som varit på be-
sök i till exempel England
eller Frankrike har med hä-
pen avsmak sett föräldrar

helt ogenerat lappa till sina små barn.
Svenskarnas attityd till barnaga är
mycket negativ. Men det är inte länge se-
dan synsättet var ett helt annat.

– Det är ur historiskt perspektiv en i
det närmaste blixtsnabb förändring.

Det säger barnläkaren Staffan Jan-
son, professor i folkhälsovetenskap vid
Karlstads universitet samt docent i pedi-
atrik och hälsovårdsöverläkare i Värm-
land.

För 40 år sedan var ett kok stryk var-
dagsmat för svenska barn. Fortfarande
på 1970-talet blev hälften av alla barn
slagna av sin föräldrar mer eller mindre
regelbundet. Idag är det inte ens en pro-
cent av mellanstadiebarnen som blir
agade regelbundet, även om 4 procent
alltjämt blir mer allvarligt slagna någon
gång. Utvecklingen verkar också ha in-
neburit att de barn som får stryk, får det
mindre ofta nuförtiden. Enligt Staffan
Janson handlar det om attityder som för-
ändras i takt med att välfärdssamhället
utvecklas. 

I Sverige lagstiftades 1979 om för-
bud mot barnaga (se citat), men Staffan
Janson tycker att det är viktigt att poäng-
tera att attitydförändringen hade börjat
redan innan anti-aga-lagen kom.

– Lagen var mer ett sätt att befästa hur
svenska staten såg på föräldrars våld mot
barn.

I Sverige började barnmisshandel upp-
märksammas som fenomen och problem
på 1950-talet.

– Tidigare hade man haft alla möjliga
idéer om att barn med upprepade ben-
brott till exempel skulle haft ämnesom-
sättningssjukdomar. Först på 1950-talet
fick man klart för sig att barn som var
svårt slagna vid många tillfällen såg ut
på det viset när man röntgade. 

På 1950-talet blev också Sverige ett
modernt välfärdsamhälle. Staffan Jan-
son säger att det är vad som gjort det

möjligt för oss att ta barnen på allvar.
– Så länge majoriteten av alla männi-

skor stred för sitt uppehälle under svåra
förhållanden, då gällde det att utnyttja
även små barn som arbetskraft så tidigt
som möjligt och då slog man dem för att
få dem att göra det man ville. Det var en
del i en sorts överlevnad som kan vara
lite svårt för oss att förstå.

Staffan Janson poängterar också att
hela samhället ända in på 1900-talet var
hårt hierarkiskt.

– Fattiga människor var själva väldigt
hårt hållna av överheten. Hela samhälls-
systemet var ju uppbyggt på det viset att
man slickade uppåt och sparkade neråt.
Och kvinnor och barn stod längst ner …

Det betyder att få, om ens någon, i början
på 1900-talet reflekterade om huruvida
det var rimligt att slå barn. Fortfarande
på 1960-talet ansåg mer än hälften av
svenskarna att kroppslig aga var ett
omistligt redskap i barnuppfostran,
1971 var 35 procent positiva till aga och
tio år senare delade ungefär var fjärde
den uppfattningen.

– Så man hade mer än halva befolk-
ningen med sig redan innan lagen kom-
mer. Lagen blir en bekräftelse på attityd-
förändringen.

I attitydundersökningar som gjorts på
2000-talet anger endast drygt var tionde
svensk förälder att kroppslig bestraff-
ning av barn skulle kunna vara bra.
Bland barn är motståndet mer kompakt.
Endast ett par procent av tillfrågade mel-
lanstadiebarn svarar oreserverat ja på
frågan om det är okej med en örfil om ett
barn gör en förälder arg. 

Staffan Janson ser ett tydligt sam-
band mellan barnens attityder till aga
och den systematiska undervisning om
FNs barnkonvention som skett i skolor-
na sedan Sverige ratificerade konventio-
nen 1990. 

Han säger att om det skulle börja gå
dåligt för Sverige och de svenska barn-
familjerna skulle komma under hård
ekonomisk och social stress, då kanske
föräldrarna i värsta fall skulle svikta i sitt
förhållande till aga.

– Men om då barnen vidhåller den
väldigt kraftfulla attityden att de vet vil-
ka rättigheter de har, och en av rättighe-
terna är att inte behöva bli slagen, så är
det en säkring för framtiden.

Staffan Janson tror att den positiva ut-
vecklingen kommer att fortsätta när de
medvetna barnen växer upp.

– Ja, vi får hoppas det, men sådana
här utvecklingskurvor kan inte falla lika
mycket hela tiden. Det kommer att plana
ut. 

Fortfarande finns det alltså en liten
grupp barn som upprepat blir misshand-
lade av sina föräldrar. Staffan Janson sä-
ger att det förmodligen betyder att man
nu nått huvudparten av de föräldrar som
går att nå med upplysning och informa-
tion.

– Men nu börjar vi närma oss någon
sorts kärna av människor som verkar re-
presentera en hårdare attityd, som
kanske också är mer socialt utsatta eller
har psykiska störningar.

Även om Staffan Janson inte har nå-
got svar på hur det ska gå till att minska
barnmisshandeln ytterligare i Sverige
finns det ingen anledning att ge upp.

– De förändrade attityderna verkar ha

Välfärdssamhället hjälpte  
barn att slippa stryk

Barnläkaren Staffan Janson har ägnat hela sitt liv åt att hjälpa utsatta barn.
Engagemanget väcktes när han var bara 18 år och arbetade på ett mental-
sjukhus i England och såg hur de intagna barnen behandlades väldigt illa. Nu,
många år senare, har han bland annat varit rådgivare åt en delegation från
delstatsparlamentet i Wales, där man vill införa en lag mot aga.

”»Barn har rätt till omvård-

nad, trygghet och en god

fostran. Barn skall behand-

las med aktning för sin per-

son och egenart och får inte

utsättas för kroppslig be-

straffning eller annan krän-

kande behandling.«
(Föräldrabalk 6 kap. 1§)



en effekt även på dem som fortfarande
slår sina barn, de påverkas på det sättet
att de slår dem vid färre tillfällen, så opå-
verkbar verkar ingen vara. Men det blir
svårare och det behövs större insatser för
att nå den här lilla gruppen som blir kvar,
den gruppen kräver mer.

Enligt Staffan Janson finns många som
anser att det inte lönar sig att arbeta fö-
rebyggande, att man sliter ihjäl sig och
att det ingenting händer. 

– Men det är inte sant, det är bara det
att det kanske tar hela ens yrkesliv. Jag

har fått leva i en tid när man har haft
enorma framgångar tycker jag på barn-
området, inom trafikolycksfall, amning
och barnmisshandel.

Staffan Janson drar en parallell till ett
annat område inom pediatriken. När han
själv utbildade sig till specialist i barn-
och ungdomsmedicin i början på 1970-
talet, då drömde hans lärare om att en dag
nå ner till 1 procents spädbarnsdödlighet.

– Idag är vi nere i 3,2 promille! Det
fanns ingen som i sin vildaste fantasi
hade kunnat tänka sig att man skulle
kunna komma så långt. 

Därför vill Staffan Janson uppmana
oss alla att inte göra misstaget att tro att
det inte går att komma längre beträffan-
de barnmisshandel. Han menar att vår
egen fantasi är det främsta hindret för
nya framsteg.

– Vem vet, om vi får ha en väldigt god
utveckling då kanske man om 50 år inte
kan förstå att man slog barn i Europa i
början på 2000-talet, »hur kunde man
göra det?« •

Fotnot: Hela barnkonventionen kan läsas på
Barnombudsmannens webbplats www.bo.se
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S
taffan Janson blev specialist i
barn- och ungdomsmedicin på
1970-talet och har under hela sitt

yrkesverksamma liv bedrivit aktivt opi-
nionsarbete om framför allt barnmiss-
handel men också barnsäkerhet och
flyktingbarn både i Sverige och interna-
tionellt. Han har på regeringens uppdrag
gjort utredningar och suttit med i kom-
mittéer med fokus på barnmisshandel
och barnsäkerhet. 

På 1980-talet arbetade han med barn-
hälsovård i Jordanien och väckte där frå-
gan om barnmisshandel, vilket på 1990-
talet resulterade i arabvärldens första
kongress i ämnet. 

Nu har Staffan Janson, som expert
från föregångslandet Sverige, bland an-
nat varit rådgivare åt en delegation från
delstatsparlamentet i Wales. Där vill
man införa en lag mot aga och behöver
professionellt stöd för sin argumente-
ring. Nyligen fick han Solstickepriset
för sitt kraftfulla och osjälviska engage-
mang för de utsatta barnens sak (se Lä-
kartidningen nr 21–22/2004).

– Jag utbildade mig i en tid när man
började ta barnen på allvar, i samhället
och i sjukvården. Till exempel började
man ge smärtlindring också till små
barn, fram till dess hade man i väldigt
hög grad haft föreställningen att ju

mindre ett barn var, desto mindre smär-
ta kände det. I alla fall var uppfattningen
att barnen inte kom ihåg något efteråt.

Han säger också att även om det gjor-
des flera viktiga studier om barnmiss-
handel i Sverige på 1960-talet så var det
egentligen inte förrän på 1970-talet som
ämnet kom in i fortbildningsverksamhe-
ten inom hälso- och sjukvården. 

– Väldigt länge hade man inte velat tro att
vanliga svenska föräldrar kunde slå sina
barn sönder och samman. Men det som
kom att inspirera oss – svenskarna – väl-
digt mycket det var Henry Kempe, pro-
fessor i Denver i USA som skrev om

Hela yrkeslivet ägnat åt utsatta barn

Barnläkaren Staffan Janson har under hela
sitt yrkesverksamma liv bedrivit aktivt
opinionsarbete om framför allt barnmiss-
handel. Han säger att det finns många som
anser att det inte lönar sig att arbeta
förebyggande. »Men det är inte sant, det är
bara det att det kanske tar hela ens yrkesliv«.



»The battered child syndrom«. Det var
en bok som fick en våldsam ge-
nomslagskraft i hela världen och det tror
jag väckte många.

– Vi var några stycken som också var
lite socialpolitiskt medvetna som drev
på det här frågorna. Många av oss är ju
68-studenter och vi formades av de åren. 

När Staffan Janson själv var barn på
1940- och 50-talet så fick han en del
stryk. Även om han tyckte det var av-
skyvärt så var det inget som han uppfat-
tade som särskilt konstigt.

– Det var så många andra som hade
det likadant, men visst begrep jag vad
det som man idag kallar kränkning hand-
lade om.

Staffan Janson säger att det inte var
ovanligt att barn på den tiden blev agade
utan att de ens fick reda på orsaken.
Trots sina egna upplevelser av aga är det
inget han nämner när han är ute och fö-
reläser om barnmisshandel.

– Jag vill inte hamna i en situation där
folk säger att jag gör det här för att få
upprättelse, jag tror nämligen inte det är
vad saken gäller, för det här är ju ett öde
jag delar med så många andra i min ge-
neration. Men min generation har ju
samtidigt visat att vi trots våra barn-
domsupplevelser har kunnat låta bli att
slå våra egna barn.

Men Staffan Janson har andra erfarenhe-
ter som väglett honom i hans arbete mot
barnmisshandel. Som 18-åring arbetade
han på en barnavdelning vid ett mental-
sjukhus i England för både vuxna och
barn.

– De här barnen blev oerhört illa be-
handlade av personalen, de blev slagna
och de blev sexuellt utnyttjade.

Staffan Janson arbetade på mental-
sjukhuset under en höst och mot slutet
stod han inte längre ut med kränkningar-
na barnen fick utstå utan gick tillsam-
mans med en holländsk kollega till led-
ningen och protesterade mot behand-
lingen av barnen.

– Det som hände var att vi blev för-
flyttade till en annan avdelning. Man
kunde inte riktigt kritisera sådant 1964.

Staffan Janson säger att upplevelser-
na i England gjorde honom väldigt med-
veten om föraktet för de svaga, och hur
vuxna människor tog sig rättigheter att
både bestraffa och att leka med utsatta
barn på ett helt oacceptabelt vis.

I Sveriges har synen på barnaga de senas-
te 50 åren genomgått en remarkabel ut-
veckling (se artikel ovan). Från att ha va-
rit en självklar del i barnuppfostran till
att ses som något avvikande och förkast-
ligt. Staffan Janson tror att det har med
välfärd att göra. Det svåra är att förklara
varför inte samma utveckling skett i alla
västeuropeiska länder.

– Generellt har det blivit bättre även i
Tyskland, England och Frankrike men
inte så radikalt som hos oss. Basen för
förbättringen är välfärdssamhället, men
i Sverige har vi också haft en fördel-
ningspolitik som skiljer sig från de andra
länderna.

Staffan Janson är full av tillförsikt in-
för framtiden och tror att nästa stora po-

litiska fråga är en utveckling av barnper-
spektivet.

– När jag började läsa till läkare bryd-
de man sig inte alls om vad barn sa eller
vad de tyckte eller om de hade ont. Nu
börjar ju barn få komma med i planering-
en av samhället också. Jag tror att det är
alldeles rätt. De påminner oss ibland om
hur stela i huvudet vi vuxna har blivit!

Samtliga texter: Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Foto: Øyvind Lund
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Enligt Brottsförebyggande rådet an-
mäldes förra året 1 196 fall av miss-

handel mot barn upp till 6 år till polisen.
Det är en kraftig ökning, 17 procent,
jämfört med 2002. Även anmälda fall av
misshandel mot barn mellan 7 och 14 år
ökade något, 3 procent, till 6 428 år
2003. 

I statistiken ingår dels föräldrars våld
mot sina barn, men också till exempel
våld mellan barn.

I en regeringsrapport från 2001 (SOU
2001:18) specialstuderade man polisan-

mälningar av misshandel mot barn upp
till sex år och konstaterade att de ökat
under 1990-talet, men att det beror på en
ökad vaksamhet. För detta resonemang
talade enligt rapporten bland annat att
antalet svåra skador minskat i proportion
till misshandel som resulterat i ringa el-
ler inga skador. En ökning i absoluta tal
fanns emellertid, och den gällde bitmär-
ken. Denna typ av skada anmäldes inte
alls före 1990.

Rapporten bygger på utredningar
som barnläkaren Staffan Janson gjort.

Han säger att en ökad anmälningsbenä-
genhet innebär att statistiken blir mer
verklighetstrogen.

– Den avspeglar det som sker, och att
vi har en tuffare attityd mot misshandel
av barn.

Våren 2000 gjorde Kommittén mot
barnmisshandel, som står bakom rege-
ringsrapporten, bland annat en enkätstu-
die bland 1 764 mellanstadiebarn. Av
dem uppgav 4 procent att deras föräldrar
någon gång utsatt dem för svårare
kroppslig bestraffning med tillhyggen. •

Staffan Jansons egen lista över

förklaringar till minskningen av

barnmisshandel i Sverige:

• Den svenska välfärden med god
ekonomisk jämställdhet och en
ökande jämställdhet mellan kvin-
nor och män.
• En politisk enighet om att man
inte skall slå barn är också un-
derstödd av inflytelserika organi-
sationer, kulturpersonligheter och
föreningar. (I Svenska barnläkar-
föreningen är alla emot fysisk be-
straffning, medan ungefär hälften
av de amerikanska barnläkarna
anser att aga är okej.)
• Svenska barn vistas i mycket
stor utsträckning i det offentliga
rummet (dagis, förskola, skola)
och kan inte gömmas undan vare
sig i hem eller på institutioner.
• Svenska barn vet själva om att
de inte behöver ta emot stryk, ge-
nom undervisning om anti-aga-la-
gen och FNs barnkonvention i
skolorna.
• Sambandet mellan barnmiss-
handel och våld i hemmen,
särskilt kvinnomisshandel, har
tydliggjorts på senare år. Kom-
mittén mot barnmisshandel (SOU
2001:18)

Fler anmälda fall av barnmisshandel

Staffan Janson, som själv fick stryk under
sin uppväxt, är full av tillförsikt inför
framtiden och tror att nästa stora politiska
fråga är en utveckling av barnperspek-
tivet.


