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Dödligt våld mot barn inom familjen 

 
Abstrakt 

 

Bakgrund: Varje år avlider 1,4 miljoner människor till följd av våld i världen, varav 34000 är 

barn. I Sverige rapporteras i genomsnitt 95 fall av dödligt våld där tre av dessa fall är dödligt 

våld mot barn. Det dödliga våldet mot barn sker till stor del i hemmet, av en familjemedlem. 

Det övergripande syftet med den systematiska litteraturstudien var att redogöra för dödligt 

våld mot barn inom familjen. Följande frågeställningar skulle besvaras: redogöra för vilka 

förövarna var vid dödligt våld mot barn inom familjen, redogöra för vilka dödsorsakerna var 

vid dödligt våld mot barn inom familjen, redgöra för ålder på offret vid dödligt våld mot barn 

inom familjen. Metod: Sökord och inklusions- och exklusionskriterier valdes ut innan 

sökningar utfördes i databaserna PsycInfo och PubMed. Tio artiklar valdes ut till den 

systematiska litteraturstudien och granskades, även en kvalitetsgranskningsmall utformades. 

Resultat: Det visade sig att de biologiska föräldrarna var den mer förekommande förövaren 

vid dödligt våld mot barn inom familjen. Det förekom även andra förövare, så som 

styvpappa/styvmamma och syskon, men dessa förövare var inte lika förekommande. 

Dödsorsakerna varierade, men de vanligaste dödsorsakerna skedde utan vapen, så som 

kvävning och fysisk misshandel. Diskussion: De valda studierna utfördes i olika länder och 

urvalsgrupperna skiljde sig åt, men studierna påvisade ändå liknande resultat. Slutsats: Med 

hänsyn till detta världsproblem och dessa resultat bör det forskas vidare inom området dödligt 

våld mot barn. För att kunna sätta in och utveckla de rätta preventiva åtgärderna för dödligt 

våld mot barn skulle framtida forskning kunna riktas mot riskfaktorer.  

 

 

Bakgrund 
 

Enligt World Health Organization [WHO] (2014a) dör 1,4 miljoner människor varje år till 

följd av våld. Det har visat sig att det i genomsnitt sker 95 fall av dödligt våld per år i Sverige, 

under 2012 var den siffran 68 fall (Mörk, 2013; BRÅ, 2014). Enligt Rying (2003), Granath 

(2011), Westfelt (2012) och Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2014) definieras dödligt våld 

som misshandel med dödlig utgång, dråp eller mord.  

 

Eftersom det förekommer så pass många fall av dödligt våld per år så rapporteras det i media 

om ett antal av dessa fall. Ett uppmärksammat fall som har rapporterats i svenska medier, 

gällande dödligt våld inom familjen, inträffade den 11 maj 2010, där en 21-årig man med 

bland annat en yxa dödade sina två yngre syskon, en bror på 15 år och en 12-årig syster och 

sin före detta styvpappa som var 49 år (Sohlander, 2012, 12 maj). Ett annat uppmärksammat 

fall gällande dödligt våld inom familjen inträffade den 19 september 2011, där en moder 

dränkte båda sina barn, fyra och åtta år, i en sjö vid Munkholmen, Sigtuna (Hjertén 2012, 6 

januari). 

 

Begreppet familj kan vara svårt att definiera då det finns många olika åsikter om vad en familj 

är, dessa åsikter kan enligt McKie (2005) väcka ett antal problematiska frågor. Trots dessa 

meningsskiljaktigheter definierar Crow (2001), McKie (2005) och Nationalencyklopedin 

(2014a) begreppet familj på liknande sätt. Enligt Crow (2001), McKie (2005) och 

Nationalencyklopedin (2014a) kan familjen definieras som individer med någon form av 
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släktskap. Dessa släktskap kan definieras som blodsband, vilket består av relationerna mellan 

föräldrar, barn, mor- och farföräldrar samt syskon. Begreppet familj inbegriper även giftermål 

och familjemedlemmar som inkluderar styvföräldrar eller styvsyskon. Denna gemenskap 

utformar grunden för begreppet familj.  

 

Det dödliga våldet utförs vanligtvis av en förövare som offret känner eller är släkt med 

(Sommander & Rammer, 1991; Rying, 2003; Granath, 2011; Westfelt, 2012). Av de 644 fall 

av dödligt våld som utfördes mellan 2002 och 2008 skedde 232 fall antingen inom familjen 

eller i en partnerrelation (Granath, 2011). Den vanligaste typen av dödligt våld inom familjen 

är riktat antingen mot en partner eller ett barn (Liem & Koenraadt, 2008), där begreppet barn 

enligt Socialtjänstlagen (SoL, 1 kap, §2) kan definieras som alla individer i Sverige som är 

under 18 år.  

 

Av de 1,4 miljoner människor som dör till följd av våld i världen varje år (WHO, 2014a) är 

ungefär 34000 av dessa dödligt våld mot barn under 15 år (WHO, 2014b). Det påvisades att 

förekomsten av dödligt våld var lägre i höginkomstländer (WHO, 2002), vilket gäller både för 

dödligt våld generellt och för det dödliga våldet mot barn. Risken för dödligt våld mot barn är 

högst i Afrika regionen. Det finns dock ett stort mörkertal gällande dödsfall på barn, det kan 

till exempel registreras som drunkning eller plötslig spädbarnsdöd istället för dödligt våld 

(WHO, 2002, 2014b). I Sverige har det har skett en halvering av det dödliga våldet mot barn 

sedan 60- och 70-talet fram till 1990-talet (Rying, 2003), från 1990-talet och framåt har det 

skett ytterligare en minskning av det dödliga våldet mot barn under 15 år i Sverige (Granath, 

2011; Westfelt, 2012). Denna minskning blir tydlig då det hade rapporterats tio fall av dödligt 

våld mot barn per år mellan 1990 och 1995 till att det endast rapporterades tre fall per år 

mellan 2005 och 2010 (Westfelt, 2012). Det finns ytterligare studier som påvisade att det 

fanns en minskning i antal rapporterade fall av dödligt våld mot barn (Rying, 2003; 

Socialstyrelsen, 2007, 2011).  

 

Enligt Lehti, Kääriäinen och Kivivuor (2012) kan minskningen av det dödliga våldet bero på 

olika faktorer som har bidragit till att det inte fanns lika många tillfällen att begå denna typ av 

brott och motivationen för dessa brott var inte längre densamma. Det faktum att 

barnomsorgen har utvecklats och att barnafödandet till stor del sker på sjukhus kan vara 

faktorer som har påverkat att både motivationen och möjligheten att begå dödligt våld mot 

barn minskade (Rying, 2003; Lehti et al., 2012). En annan faktor som kan ha påverkat 

minskningen av det dödliga våldet mot barn är det faktum att abort har blivit lagligt. Detta 

stärks av Sorenson, Wiebe och Berk (2002) som menade på att det fanns ett samband mellan 

minskningen av det dödliga våldet mot barn och det faktum att det har blivit lagligt med abort.  

 

Enligt Merrick och Morad (2002) påvisades det att den mer förekommande dödsorsaken för 

barn i ett antal länder var dödligt våld. På grund av detta är det av stor vikt att lägga fokus på 

detta område. Det dödliga våldet mot barn utförs ofta av någon inom familjen (Sommander & 

Rammer; 1991; Rying, 2003) och därav var det övergripande syftet med den systematiska 

litteraturstudien att redogöra för dödligt våld mot barn inom familjen.  
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Frågeställningar:  

 

1. Redogöra för vilka förövarna var vid dödligt våld mot barn inom familjen. 

 

2. Redogöra för vilka dödsorsakerna var vid dödligt våld mot barn inom familjen. 

 

3. Redgöra för ålder på offret vid dödligt våld mot barn inom familjen. 

 

Metod 
 

Som grund och inspiration för den systematiska litteraturstudien användes Torgerson (2003), 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013). 

Innan sökningarna i databaserna PsycInfo och PubMed utfördes valdes ett syfte och passande 

inklusions- och exklusionskriterier ut. Inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut med 

Torgerson (2003) som grund.  

 

Inklusionskriterium 
 

För att artiklarna skulle inkluderas i den systematiska litteraturstudien krävdes det att de 

uppfyllde följande krav: 

 

 Primärforskning 

 Vetenskapligt skrivna 

 Skrivna på engelska 

 Fokus på båda könen hos offren och förövarna 

 Förövare inom familjen 

 Peer Reviewed 

 Barn under 18 år 

 Innehöll homcide i titeln  

 

Exkluisionskriterium 
 

Om artiklarna fokuserade på något av följande punkter exkluderades de:  

 

 Psykisk ohälsa 

 Ej fulltext 

 Fokus på homicide-suicide 

 Dödligt våld mot barn som var under 24 timmar gamla 

 

Sökorden som valdes ut reflekterade både syftet, inklusions- och exklusionskriterierna och 

området dödligt våld mot barn. De sökord som valdes ut var: perpetrator*, offender*, 

homicide* och child*. För att utöka en sökning kan sökorden efterföljas av asterisk (Eriksson-

Barajas et al., 2013), vilket skedde i detta fall. Artiklarna skulle vara peer reviewed då det 

påvisar om de var vetenskapligt granskade och i de fall där detta inte framgick användes dels 

databasen Ulrichsweb och information från tidskrifternas hemsidor. Detta skedde när 

artiklarna hade valts ut och efter att de hade blivit lästa. Det förekom ingen avgränsning i den 

systematiska sökningen gällande årtal på artiklarna, dock valdes artiklarna ut med hänsyn till 

de antal artiklar som skulle inkluderas i den systematiska litteraturstudien. Artiklarna som 
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valdes ut till den systematiska litteraturstudien avgränsades till de artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som hade utförts från 1998 och framåt. 

 

Utförande av sökning 
 

Efter sökning #4 i PubMed, titelgranskning och läsning av abstrakten exkluderades sju artiklar 

då de inte fanns i fulltext. Efter läsningen av artiklarna exkluderades ytterligare två artiklar. 

En exkluderades då fokus var på föräldrar som var förövare och inte förövare generellt inom 

familjen. Den sista artikeln utfördes på början 1990-talet och eftersom det bara skulle 

förekomma tio artiklar i den systematiska litteraturstudien exkluderades den. Efter sökning #6 

i PubMed, titelgranskning och läsning av abstrakt exkluderades nio artiklar då de inte fanns i 

fulltext. Ytterligare en artikel exkluderades då den inte fokuserade på förövare inom familjen 

utan endast förövare som var barnets föräldrar och de tre sista artiklarna exkluderades då de 

var utförda antingen på 1980-talet eller i början av 1990-talet. 

 

Efter sökning #4 i PsycInfo, titelgranskningen och läsningen av abstrakten exkluderades två 

artiklar. Dessa två artiklar exkluderades på grund av att de inte fanns tillgängliga i fulltext. 

Efter att resterande elva artiklar hade blivit lästa exkluderades ytterligare fyra artiklar. En 

artikel blev exkluderad på grund av att fokuset enbart var på föräldrarna som förövare, en 

artikel exkluderades på grund av att den var utförd på 1980-talet och en artikel exkluderades 

på grund av att det inte var primärforskning. I sökning #6 efter titelgranskning och läsning av 

abstrakten exkluderades en artikel då den inte var tillgänglig i fulltext. Efter att resterande åtta 

artiklar lästs exkluderades ytterligare fyra stycken. En artikel exkluderades på grund av att det 

inte var primärforskning, två exkluderades på grund av att de var utförda innan 1998 med 

hänvisning till att det endast skulle inkluderas totalt tio artiklar i studien och en exkluderades 

på grund av att i artikeln enbart redgjordes för föräldrarna som förövare.  

 

Av de 24 artiklar som valdes ut var 14 dubbletter, varav två återfanns i både sökning #4 och 

#6 i PubMed och ytterligare tre artiklar återfanns i samtliga sökningar. De valda artiklarna 

genomgick både en artikelgranskning och en kvalitetsgranskning. De tio artiklarna 

inkluderades på grund av att de stämde överens med de inklusionskriterier som framtagits. Se 

Tabell 1 för en översikt över antal träffar och antalet valda artiklar som sökningarna 

resulterade i.  

 
Tabell 1 

      Artikelsökning om dödligt våld mot barn i Pubmed (2014-02-28) 
   Sökning Sökord Antal träffar Kvar efter titelgranskning Kvar efter abstrakt Lästa artiklar Granskade/valda artiklar 

#1 Child* 2037173 
    #2 Homicide*     12956 
    #3 Offender*         232 
    #4 1 AND 2 AND 3           84 16 9 9 7 

#5 Perpetrator*         466 
    #6 1 AND 2 AND 5           88 19               17            10 6 

      
(fortsättning) 
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Tabell 1 
(fortsättning) 

      Artikelsökning om dödligt våld mot barn i PsycInfo(2014-02-28) 
   Sökning Sökord Antal träffar Kvar efter titelgranskning Kvar efter abstrakt Lästa artiklar Granskade/valda artiklar 

#1 Child* 724438 
    #2 Homicide*       187 
    #3 Offender*   28896 
    #4 1 AND 2 AND 3         24 13 13 11 7 

#5 Perpetrator*   10186 
    #6 1 AND 2 AND 5       244                         9                   9               8 4 

 

 

Kvalitetsgranskning 
 

Vid utformningen av kvalitetsgranskningsmallen användes Eriksson - Barajas et al., (2013) 

och Willman et al., (2011) som grund och inspiration. I en kvalitetsgranskning av artiklar kan 

ett poängsystem användas för att bedöma om kvaliten är låg, medel eller hög (Willman et al., 

2011). Det finns både fördelar och nackdelar med detta poängsystem. I ett poängsystem blir 

kvalitetsbristerna tydliga, men föreställningen om en exakthet i kvalitetsbedömningen kan 

vara falsk. Enligt Torgerson (2003) är det inte optimalt att använda ett poängsystem gällande 

kvalitetsgranskning av artiklar, en kvalitetsgranskning behöver inte nödvändigtvis vara 

objektiv. Resultatet av en kvalitetsgranskning kan variera beroende på vilka delar fokuset 

ligger på. En artikel skulle kunna bedömas med hög kvalitet enbart för att den har fått många 

poäng på ett antal av de utvalda kriterierna. I detta fall ansågs fördelarna med poängsystemet 

dock vara av större vikt och valdes därför till den systematiska litteraturstudien. 

 

Varje fråga i kvalitetsgranskningsmallen kunde besvaras med antingen ett ja eller ett nej. I 

detta fall kodades “ja” med ett poäng och om svaret var “nej” kodades frågan med noll poäng. 

För de specifika frågorna, se Bilaga 1. För att en artikel skulle bedömas med låg kvalitt 

krävdes ett till två poäng, för en medelhög kvalitet krävdes tre till fyra poäng och för att 

artikeln skulle bedömas med hög kvalitet skulle den totala poängen vara mellan fem och sju 

poäng. Två separata kvalitetsgranskningar utfördes på varje artikel för att undersöka huruvida 

kvalitetsgranskningen var replikerbar, innan artikeln bedömdes med låg, medel eller hög 

kvalitet. Av de tio utvalda artiklarna var det fem som bedömdes ha en medelhög kvalitet 

medan de fem resterande artiklarna hade hög kvalitet. Ingen artikel bedömdes med en låg 

kvalitet.   

 

Resultat 
 

För det övergripande resultatet som artiklarna presenterade gällande de mer förkommande 

förövarna vid dödligt våld mot barn inom familjen (Se Tabell 2).
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Tabell 2 
      Övergripande resultat gällande den mest förekommande förövaren 

   Studie Deltagare N Metod Statistisk analys Resultat Kvalitet 

       
Alsaif, Alsowayigh, Barn under 18 år som 60 Retrospektiv Ingen Av de 60 fallen var fadern  Medel 

Alsahamsi, Madadin & blivit utsatta för dödligt 
   

förövare i 30 % av fallen  
 

Kharoshan (2013) våld, Cairo, Nordafrika 
   

styvpappan i 20 % av fallen 
 

     
modern i 17 % av fallen. 

 

       
Baralic, Savic,  Barn under 14 år som 46 Retrospektiv Ingen Av de 46 fallen var modern Hög 

Alempijevic, Jecmenica, blivit utsatta för dödligt 
   

förövaren i 52.2 % av fallen. 
 

Sbutega-Milosevic & våld, Serbien 
     

Obradovic (2010) 
      

       
Fujiwara, Barber, Barn under två år som 71 Retrospektiv Fisher's exact test Av de 71 fallen var fadern Hög 

Schaechter & blivit utsatta för dödligt 
   

förövare i 33,8 % av fallen 
 

Hemenway (2009) våld, USA. 
   

modern i 22,5 % fallen och 
 

     
i 5,6 % av fallen var det  

 

     
andra manliga familje- 

 

     
medlemmar som förövare. 

 

       
Kajese, Nguyen, Pham, Barn under 18 år som         170 Retrospektiv Ingen Av de 170 fall var den  Hög 

Pham, Melhorn & blivit utsatta för dödligt 
   

biologiska fadern i  26,6 %  
 

Kallail (2011) våld, Kansas. 
   

av fallen och modern i 24 % 
 

     
av fallen.  

 

       
      (fortsättning) 
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Tabell 2       

Övergripande resultat gällande den mest förekommande förövaren (fortsättning) 
   

Studie Deltagare N Metod Statistisk analys Resultat Kvalitet 

Lee & Lathrop (2010) Misshandel relaterade 142 Retrospektiv Chi2, Fisher's exact  Av de 142 fallen var  Hög 

 
mord mot barn under 

  
test, Wolcoxon rank släktingar involverade i  

 

 
18 år, New Mexico.  

  
sum test. 80 % av dessa. Av dessa  

 

     
80 % var fadern förövare i  

 

     
36 % av fallen,  

 

     
båda föräldrarna i 30,6 % 

 

     
av fallen, modern i 16,7 % 

 

     
av fallen och  

 

     
styvppan i 8,3 % av fallen  

 

     
och styvmamman 5,6 %  

 

     
av fallen.  

 

       
Lyman, McGwin, Malone, Barn under 6 år som  28 Retrospektiv Pearson's Chi2,  I dessa 28 fall var förövaren  Medel 

Taylor, Brissie, Davis & blivit utsatta för dödligt 
  

Fisher's exact test identifierade i 26 fall.  
 

Rue Ill (2003) våld, Jefferson County, 
   

Av dessa var föräldrarna  
 

 
USA.  

   
förövare i 14 fall. I fem av  

 

     
dessa var modern 

 

     
förövaren i fem fall, 

 

     
fadern i två fall,  

 

     
båda var förövare i fyra fall 

 

     
och i de resterande var det 

 

     
föräldrarna tillsammans  

 

     
men en annan person. 

 
      (fortsättning) 



Johanna Ström och Frida Sundelin 2014-03-19 

 

9 

 

        

Tabell 2 
      Övergripande resultat gällande den mest förekommande förövaren (fortsättning) 

   Studie Deltagare N Metod Statistisk analys Resultat Kvalitet 

Makhlouf & Rambaud, Barn under 15 år som 70 Retrospektiv Ingen Av de 70 fallen var det Medel 

2014 blivit utsatta för dödligt 
   

föräldrarna som var 
 

 
våld, Frankrike.  

   
förövare i 78,6 % av fallen. 

 

     
Av dessa fall var fadern 

 

     
förövaren i 38,6 % av  

 

     
fallen, modern i 34,3 %  

 

     
av fallen och i 1,4 % var det 

 

     
styvpappan.  

 

       Mathews, Abrahams,  Dödligt våld mot barn       1018 Retrospektiv Pearson X₂-test,  Av de 1018 fall var  Hög 

Jewkes, Martin &  under 18 år, Sydafrika 

  
Taylor linearization modern förövare i 30% 

 Lombard (2013) 
 

   
av fallen, fadern i 5,8%, 

 
  

   
annan släkting i 7,8% 

 
  

   
och en styvförälder i 

 
  

   
3% av fallen.  

 

       
Smithey (1998) Barn under 34 månader        380 Retrospektiv Multipel regression, Av de 380 fallen var Medel 

 
som blivit utsatta för 

  
Fisher's exakt test, modern förövare i 30% 

 

 
dödligt våld, Texas 

  
Cramer's V 32,4% av fallen, fadern 

 

     
i 24% och styvpappan  

 

     
i 16%. 

 

      

(fortsättning) 
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Tabell 2 
      Övergripande resultat gällande den mest förekommande förövaren (fortsättning) 

   Studie Deltagare N Metod Statistisk analys Resultat Kvalitet 

Vanamo, Kauppi, Barn under 14 år som 292 Retrospektiv Ingen Av de 292 fallen var Medel 

Karkola, Marikanto & blivit utsatta för dödligt 
   

förövaren en individ  
 

Räsänen (2001) våld av någon inom  
   

inom barnets familj i 
 

 
familjen, Finland.  

   
71 % av fallen. Av dessa 

 

     
var 69% förövarna en 

 

     
förälder eller en styv- 

 

     
förälder. Av dessa var 

 

     
modern förövare i 41% 

 

     
av fallen,  fadern i 26%  

 

     
av fallen, styvpappa i 

 
     

1% av fallen.  I 1% av de 

 
     

71% hade förövaren 

 
     

varit ett syskon. 
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Förövare 
 

Som det påvisades i Tabell 2 var den mer förekommande förövaren inom familjen någon av 

barnets föräldrar  (Smithey, 1998; Vanamo, Kauppi, Karkola, Merikanto & Räsänen, 2001; 

Lyman et al, 2003; Fujiwara, Barber, Scaechter & Hemenway, 2009; Baralic et al., 2010; Lee 

& Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; Mathews, Abrahams, Jewkes, 

Martion & Lombard, 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014). En del av dessa studier hade 

påvisat ett resultat där barnets föräldrar hade begått det dödliga våldet tillsammans (Lyman et 

al., 2003; Lee & Lathrop, 2010; Makhlouf & Rambaud, 2014).  

 

Det framkom varierande resultat på huruvida fadern (Fujiwara et al., 2009; Lee & Lathrop, 

2010; Kajese et al., 2011; Alsaif et al., 2013; Makhlouf & Rambaud 2014) eller modern 

(Smithey, 1998;  Vanamo et al., 2001; Baralic et al., 2010; Kajese et al, 2011; Mathews et al., 

2013) var den vanligaste förövaren. Det framkom även att det fanns andra förövare inom 

familjen, även fast det inte var fullt lika förekommande (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; 

Lyman et al, 2003; Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et 

al., 2011; Asaif et al., 2013; Mathews et al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014). Dessa 

familjemedlemmar kunde till exempel vara ett syskon (Vanamo et al., 2001), mormor/farmor 

(Vanamo et al., 2001), en styvpappa eller styvmamma (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; 

Lyman et al., 2003; Lee & Lathrop, 2010; Fujiwara et al., 2009;  Alsaif et al., 2013; Kajese et 

al., 2013; Mathews et al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014).  

 

I de fall där någon av föräldrarna var förövare var modern den mest frekventa förövaren när 

det dödliga våldet utfördes av en ensam förövare (Smithey, 1998;  Vanamo et al., 2001; 

Lyman et al., 2003; Baralic et al., 2010; Kajese et al, 2011; Mathews et al., 2013). Det visade 

sig även att kön på barnen hade en betydelse för vilken förövaren var (Mathews et al., 2013). 

Om barnet var en flicka var det större risk att modern skulle vara förövare än om barnet hade 

varit en pojke. Det påvisades även att majoritet av barnen blev utsatta för det dödliga våldet i 

hemmet (Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010).  

 

Förövarna och ålder på barnen 
 

Det har visat sig att det var olika förövare beroende på vilken ålder det utsatta barnet hade vid 

tidpunkten för brottet (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Makhlouf & Rambaud, 2014). 

Yngre barn hade större risk att bli utsatt för dödligt våld av sin moder (Smithey, 1998; 

Vanamo et al., 2001). Makhlouf och Rambaud (2014) påvisade även ett resultat där modern 

var den mer frekventa förövaren om barnet var yngre, men barnet var då antingen under ett år 

eller mellan två till fem år. Det påvisades mer tvetydiga resultat gällande barnets ålder när 

fadern var förövaren (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Makhlouf & Rambaud, 2014). 

Enligt Vanamo et al (2001) var barnet mellan fem till fjorton år när fadern var förövare. 

Makhlouf och Rambaud (2014) påvisade ett liknande resultat där fadern var den mer 

förekommande förövaren om barnet var mellan sex och 15 år. Medan Smithey (1998) 

påvisade ett resultat där barnet var mellan fyra till ungefär tio månader, vilket även Makhlouf 

och Rambaud (2014) påvisade. Det förekom även tvetydigt resultat gällande vilken ålder 

barnet hade då styvpappan var förövare (Smithey,1998; Vanamo et al., 2001; Makhlouf & 

Rambaud, 2014). I de fall där en styvpappa var förövare påvisade Makhlouf och Rambaud 

(2014) ett resultat där barnet var mellan två och fem år medan Smithey (1998) påvisade ett 

resultat där barnet var mellan tio till ungefär 25 månader då styvpappan var förövaren.  
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Dödsorsaker 
 

Det förekom olika dödsorsaker när det dödliga våldet mot barn skedde av en individ inom 

barnets familj (Smithey, 1998; Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 2010). Den vanligaste 

dödsorsaken när förövaren var en individ inom barnets familj, var skador till följt av trubbigt 

våld (Baralic et al., 2010). Enligt Fujiwara et al., (2009) hade föräldrarna slagit, puttat, klämt, 

kvävt eller utsatt barnet för ett ospecifierat trubbigt våld vilket resulterade i att barnet avled. I 

en annan studie var kvävning, vanskötsel, fysiskt våld mot huvudet eller buken den vanligaste 

dödsorsaken för barn när föräldrarna var förövare (Smithey, 1998).  

 

Diskussion 

 

Det påvisades att det dödliga våldet mot barn mer frekvent utfördes av någon inom familjen 

(Sommander & Rammer; 1991; Rying, 2003) och därav var det övergripande syftet med den 

systematiska litteraturstudien att redogöra för dödligt våld mot barn inom familjen. Den 

systematiska litteraturstudien hade följande frågeställningar: redogöra för vilka förövarna var 

vid dödligt våld mot barn inom familjen, redogöra för vilka dödsorsakerna var vid dödligt 

våld mot barn inom familjen samt att redgöra för ålder på offret vid dödligt våld mot barn 

inom familjen. 

 

Det framkom i de valda studierna att föräldrarna var de mest förekommande förövarna 

gällande dödligt våld mot barn inom familjen (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Lyman et 

al, 2003; Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; 

Asaif et al., 2013; Mathews et al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014). I ett fåtal av studierna 

framkom det vilka dödsorsakerna var (Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 2010) och ålder på 

det utsatta barnet (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Makhlouf & Rambaud, 2014).  

 

Förövare 
 

Det påvisades i 50 % av de valda artiklarna att fadern var den mer förekommande förövaren 

(Fujiwara et al., 2009; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Alsaif et al., 2013; Makhlouf 

& Rambaud 2014) och att modern var den mer förekommande förövare i de resterande 50 % 

av artiklarna (Smithey, 1998;  Vanamo et al., 2001; Baralic et al., 2010; Kajese et al, 2011; 

Mathews et al., 2013). Detta stärktes även till viss del av Liem och Koenraadt (2008) som 

menade på att den mer förekommande typen av dödligt våld inom familjen var riktat antingen 

mot en partner eller ett barn. Det förekom även andra förövare inom familjen (Smithey, 1998; 

Vanamo et al., 2001; Lyman et al, 2003; Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 2010; Lee & 

Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; Mathews et al., 2013; Makhlouf & 

Rambaud, 2014), där styvpappan var en av de mer förekommande förövarna förutom 

föräldrarna (Smithey, 1998; Fujiwara et al., 2009; Lee & Lathrop, 2010; Alsaif et al., 2013).  

 

Dödsorsaker 
 

Det dödliga våldet mot barn sker i huvudsak i hemmet (Rying, 2003; Baralic et al., 2010; Lee 

& Lathrop, 2010) och i hög utsträckning utan vapen (Rying, 2003). Detta påstående stärktes 

av Smithey  (1998),  Fujiwara et al. (2009;) och Baralic et al. (2010) som hade påvisat ett 

resultat där föräldrarna utsatte barnet för kvävning och fysiskt våld. Det framkom även att 

föräldrarna bland annat utsatte barnen för trubbigt våld (Fujiwara et al., 2009; Baralic et al., 
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2010). Det faktum att majoriteten av det dödliga våldet mot barn sker i hemmet (Rying, 2003; 

Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010) kan vara på grund av att barnet och förövarna är 

ensamma i hemmet och att det därmed inte finns någon som kan hindra förövaren från att 

begå brottet (Rying, 2003).  

 

Urvalsgrupperna 
 

De valda studierna hade olika urvalsgrupper där en del av studierna bland annat undersökte 

barn under 18 år (Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Alsaif et al., 2013; Mathews et 

al., 2013), medan andra studier endast undersökte barn under sex år (Smithey, 1998; Lyman et 

al., 2003; Fujiwara et al., 2009). Trots dessa skillnader kunde ett liknande resultat gällande 

förövare påvisas (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Lyman et al, 2003; Fujiwara et al., 

2009; Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; 

Mathews et al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014).  

 

Det har dock visat sig att ålder på det utsatta barnet hade en betydelse för vilken förövaren var 

(Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Makhlouf & Rambaud, 2014). När barnen var yngre var 

risken större att modern var förövaren (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001) medan fadern var 

den mer frekventa förövaren då barnet var äldre (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; 

Makhlouf & Rambaud, 2014). Smithey (1998) påvisade ett resultat där barnet var mellan fyra 

till ungefär tio månader medan Vanamo et al., (2001) kunde påvisa ett resultat där fadern var 

en mer frekvent förövare om barnet var mellan fem till fjorton år, vilket till viss del stärktes 

av Makhlouf och Rambaud (2014) som påvisade ett liknande resultat. Denna skillnad skulle 

kunna bero på urvalsgruppen då Smithey (1998) undersökte barn under 34 månader medan 

Vanamo et al (2001) undersökte barn under 14 år och Makhlouf och Rambaud (2014) 

undersökte barn under 15 år. Skillnaden på dessa resultat skulle med andra ord kunna bero på 

att åldern på de undersökta grupperna inte var likvärdiga. De olika urvalsgrupperna skulle 

även kunna vara en orsak till att det påvisades olika resultat gällande ålder på det utsatta 

barnet när styvpappan var förövare (Smithey, 1998; Makhlouf & Rambaud, 2014).   

 

De valda studierna påvisade alla ett liknande resultat gällande förövaren och att det till stor 

del begicks av föräldrarna (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Lyman et al, 2003; Fujiwara 

et al, 2009; Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; 

Mathews et al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014) trots att storleken på det använda samplen 

var olika. Storleken på samplen i studierna varierade men påvisade dock ett representativt 

resultat (Nationalencyklopedin, 2014b) då alla studier använde ett totalurval (Smithey, 1998; 

Vanamo et al., 2001; Lyman et al, 2003; Fujiwara, Barber, Scaechter & Hemenway, 2009; 

Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; Mathews et., 

2013; Makhlouf & Rambaud, 2014).  

 

Trots att de valda studierna utfördes i olika länder påvisades liknande resultat gällande 

förövare (Smithey, 1998; Vanamo et al., 2001; Lyman et al, 2003; Fujiwara et al., 2009; 

Baralic et al., 2010; Lee & Lathrop, 2010; Kajese et al., 2011; Asaif et al., 2013; Mathews et 

al., 2013; Makhlouf & Rambaud, 2014). I de valda studierna var modern generellt sett en mer 

förekommande förövare (Smithey, 1998;  Vanamo et al., 2001; Lyman et al., 2003; Baralic et 

al., 2010; Kajese et al, 2011; Mathews et al., 2013), vilket generellt sett var mer 

förekommande för de studier som hade utförts i Europa och USA. Det fanns svårigheter att 

dra en slutsats gällande den mest förekommande förövaren utifrån de resultat som påvisades i 
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de två studier som utfördes i Afrika, då fadern var den mer förekommande förövaren i 

Nordafrika (Alsaif et al., 2013) medan modern var den mer förekommande förövaren i 

Sydafrika (Mathews et al., 2013).  

 

Slutsats 

 

Det har påvisats att över 34 000 barn blir utsatta för dödligt våld varje år i världen (WHO, 

2014b) och att majoriteten av det dödliga våldet utförs av barnens föräldrar, vilket gör att det 

är av intresse att utveckla preventiva åtgärder som först och främst riktar sig mot dem. Det har 

även påvisats att välfärden bland annat barnomsorg kan minska det dödliga våldet mot barn 

(WHO, 2002; Rying, 2003; Lehti et al., 2012). Medvetenheten kring detta problem är 

möjligtvis inte speciellt uppmärksammat och därför är det viktigt att utbilda och informera 

bland annat personal inom skola, vård och omsorg. Ett samarbete mellan dessa aktörer skulle 

kunna förhindra och hjälpa barn som har blivit eller riskerar att utsättas för våld och dödligt 

våld inom familjen. Med hänsyn till detta världsproblem och dessa resultat bör det forskas 

vidare inom området dödligt våld mot barn. För att kunna sätta in och utveckla de rätta 

preventiva åtgärderna för dödligt våld mot barn skulle framtida forskning kunna riktas mot 

riskfaktorer.  
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Bilaga 1 

 

 
Fråga Ja Nej 

1 Framkommer det i abstraktet vad studien innehåller?     

2 Finns det någon hypotes i studien?     

3 Finns det några inklusionskriterier?     

4 Finns det några exklusionskriterier?     

5 Anges det när studien genomfördes?     

6 Anges det var studien genomfördes?     

7 Förekommer det några etiska överväganden i studien?     

 

Antal poäng: 

Låg: 1-2 poäng 

Medel: 3-4 poäng 

Hög: 5-7 poäng 
 

Kvalité:  Låg    Medel    Hög  

 

 


