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Sammanfattning
Denna litteraturstudie är en kunskapsöversikt av den forskning som finns om risker och hinder för barn som

tillhör resursstarka familjer och vilka konsekvenser materiella och sociala resurser kan skapa inom barnavården.

Diskursen inom barnavården är att klienterna oftast är låginkomsttagare vilket leder till att barn och ungdomar

inom höginkomsttagande familjer osynliggörs. Barn och ungdomar som tillhör höginkomsttagande familjer

löper dock högre risk för depression, ensamhetskänslor och substansbruk. Vanvård och försummelse av denna

grupp ter sig dock vara svårare att uppmärksamma inom socialtjänsten vilket kan leda till att de faller mellan

stolarna.

Nyckelord

Höginkomsttagande familj • Psykisk ohälsa • Psykisk misshandel • Sociala barnavården • Hinder • Riskfaktorer
• Social status

Antal ord: 3173
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Barn som far illa är ett ämne som diskuteras allt mer världen över (Munro, 2020). Den 1 januari 2020 blev

barnkonventionen svensk lag och verktyg för riskbedömningar inom socialtjänstens verksamhet är i en ständig

utveckling. Inom barnavården finns det även vissa grupper av klienter som ses som överrepresenterade, vilket

framförallt är ensamstående mödrar samt familjer som är låginkomsttagare (Lundström och Sallnäs, 2017).

Suniya och Bronwyn (2002) belyser hur ungdomar och barn från höginkomsttagare familjer osynliggörs inom

det sociala arbetet samt att forskningen är tunn inom området.

Munro (2020) påpekar att individer använder sig av generalisering för att få en regelbundenhet i vardagen. Detta

görs genom att reducera alla olika upplevelser och omvandla dem till en generalisering av ett fenomen så att

fenomenet blir mer begripligt och hanterbart för individen. Detta tankesätt kan ge en förklaring till varför det

omtalas om en viss klientgrupp inom barn och unga i socialtjänsten samt varför fattiga familjer har lättare att

hamna hos socialtjänsten. Munro (2020) menar dock att generalisering kan leda till konsekvenser eftersom

händelser som inte tillhör individens generalisering registreras inte i hjärnan.

Våld mot barn är ett begrepp som har utvidgats på senare tid. Munro (2020) påpekar att det inte är enbart det

fysiska våldet som skadar barn utan även det psykiska våldet. Psykiskt våld är varaktig psykisk misshandel som

kan skada barns psykiska hälsa avsevärt. Exempelvis kan barn uppleva trauma efter skador i

anknytningsrelationen med sin anknytningsperson genom att barnet upplever långvarigt känslomässigt

övergivande från sin vårdnadshavare (Wennerberg, 2010). Tidigare forskning påpekar även en allvarlig

konsekvens av barn som far illa, vilket är försämrade skolresultat och skolfrånvaro (Forsman, 2019., Kääriälä

och  Hiilamo, 2017,. Lundström, och Sallnäs, 2019).

Munro (2020) argumenterar för att våldsbegreppet är en social konstruktion och är i ständig rörelse. Våld mot

barn har alltid lett till negativa konsekvenser men det är först på senare tid som forskning har påvisat att våld

skadar barn och ungdomars utveckling vilket har ökat medvetenheten i samhället. Östberg (2010) menar även att

det finns vissa kategorier som ses som mer allvarliga utifrån en professionell diskurs oavsett om familjer

befinner sig i liknande situation. En av dessa kategorier som ökar professionellas antagande av

allvarlighetsgraden i ett ärende är resurssvaga familjer. Det finns flertal empiriska underlag som påpekar att en

riskfaktor för att barn far illa är om föräldrarna är låginkomsttagare (Forsman, 2019., Sallnäs, Wiklund,

Lagerlöf, 2010). Å andra sidan påpekar Parrish (2010) att vanvård av barn inte har ett samband med en familjs

låga socioekonomiska status. Han menar istället på att de föräldrar som har god ekonomi har förutsättningarna

att förhindra att missförhållanden i hemmet upptäcks. Parrish (ibid.) argumenterar även för att de föräldrar som

använder sig av fysisk misshandel har överdrivna förväntningar på sina barn och använder sig av en auktoritär

uppfostringsstil.
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1.2 Problemformulering

Caralee (2006) upplyser att den grupp som befinner sig i högst risk för beroendeproblematik, depression och

ångest av barn och ungdomar är de som tillhör medel och överklassen. Författaren påpekar att ungdomar från

denna socioekonomiska grupp tycks ses som om de har allting. De har de dyraste kläderna, nyaste teknologin

och bäst betyg i skolan. Samtidigt upplever gruppen en känsla av tomhet, höga krav från den sociala

omgivningen, ångest, ilska och sorg. Ungdomar från medel- och överklass familjer löper tre gånger högre risk

för psykisk ohälsa. Oavsett om gruppen besitter materiella resurser kan dessa inte likställas med emotionella

resurser (ibid.).

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, utgav en fackbok år 2016 med

namnet Djursholm, Sveriges ledarsamhälle. Boken bygger på ingående forskning om Djursholm, vilket är det

rikaste området i Sverige. Holmqvist (2016) upplyser i sin forskning att sociala relationer i Djursholm bygger på

ytlighet och distans där den sociala prestigen är central. Holmqvist argumenterar även för att barnen i Djursholm

är prioriterade på distans ur ett socialt perspektiv av sina föräldrar, där barnen bär rena kläder och får bra betyg i

skolan, men att den känslomässiga närheten mellan barn och föräldrar är nästan obefintlig.

Diskursen inom det sociala arbetet gällande barn som far illa är att barn inom resurssvaga familjer löper högre

risk att hamna hos socialtjänsten samt att faktorn resurssvag ökar synen på allvarlighetsgraden för

socialsekreterare som startar utredningar på barnenheten i socialtjänsten (Östberg, 2010). De diskurser som finns

inom barn och ungdom på socialtjänsten samt samhällets förväntningar kan riskera att barn och ungdomar som

tillhör medel- och överklass familjer osynliggörs.

Syfte

Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur barn och ungdomar i höginkomsttagande familjer kan riskeras

att skadas i deras hem utan att Sveriges välfärdssamhälle misstänker det. Om generaliseringen av klienter i

socialt arbete inom barnavård är låginkomsttagare med låg utbildningsnivå, hur påverkar det då barnen som

växer upp i familjer som inte besitter dessa faktorer?

1.3 Frågeställning

- Vilka hinder finns inom socialtjänsten för att uppmärksamma barn som far illa från höginkomsttagande

familjer?

- Vilka specifika negativa konsekvenser kan barn uppleva som lever i höginkomsttagande familjer?

5



1.4 Teorier

Harts delaktighetsstege
Roger Harts utformade en delaktighetsstege vars syfte är att identifiera graden av barns delaktighet i sitt liv samt

barns förutsättningar till beslutfattande. Stegen är utformad i åtta steg där de tre första stegen belyser barns

icke-delaktighet. De fem ytterligare stegen belyser barnens delaktighet och delaktigheten ökar för varje steg

(Vandenhole 2015:192).

Matteuseffekten
Matteuseffekten myntades år 1968 av sociologen Robert Merton och handlar om familjer som är

höginkomsttagare drar mer nytta av välfärdsresurser än låginkomsttagare. Teorin belyser även att införandet av

välfärdsresurserna kostar mer för låginkomsttagare än för höginkomsttagare (Vandenhole et al. 2015:103).
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2. Resultat

2.1 Hinder inom socialtjänsten för att upptäcka barn som far illa
Det finns flertal hinder inom Sverige som försvårar socialtjänstens arbete med att uppmärksamma barn som far

illa. År 2018 var det 180.000 barn som anmäldes till socialtjänsten i Sverige. Polis och förskola/skola stod för

40% av anmälningarna vilket är den största grupperna som genomför orosanmälningar (Socialstyrelsen, 2019).

Barnavården inom socialtjänsten arbetar utifrån den så kallade barnavårdstratten när en anmälan inkommer till

socialtjänsten. De antal anmälningar som inkommer till socialtjänsten utgör trattens övre del. Under processen

avsmalnas tratten och barn försvinner genom olika processer till slutpunkten som är insatser och är trattens

minsta del (Wiklund, 2006). Samhället lägger dock stor press på socialtjänsten och uppmanar att socialtjänsten

inte ska missa ett barn som far illa. Munro (2010) upplyser om så kallade falska negativa fel, vilket utgör att

socialsekreterare antar att familjer inte utsätter sina barn för vanvård och därav rensas föräldrarna bort inom

barnavårdstrattens process.

Majoriteten av de barn som blir aktuella inom socialtjänsten är barn från fattiga familjer. Barn från fattiga

familjer är även överrepresenterade i dygnsvård. Dock är det inte fattigdom i sig som skapar aktualisering inom

socialtjänsten, utan fattigdomen samverkar med beroendeproblematik och psykiska sjukdomar som leder till att

föräldrar söker hjälp från socialtjänsten (Lundström och Sallnäs, 2017).

För att bedöma skyddsbehov och riskfaktorer i barnutredningar krävs både analytisk och intuitions förmåga.

Intuitionen sker automatiskt av omedvetna processer grundade på tidigare erfarenheter (Munro, 2010). Dessa

processer kan utgöra ett hinder inom bedömning om barn far illa eftersom socialsekreterare kan tendera att anta

att barn från höginkomsttagande familjer inte far illa vilket leder till att intuitionsbedömningen blir felaktig..

Munro (2010) definierar det psykiska våldet mot barn genom att föräldrar utsätter sina barn för varaktig psykisk

misshandel som orsakar allvarlig skada för barnens utveckling. Föräldrar kan exempelvis förmedla till barnen att

de är värdelösa, otillräckliga och enbart värdiga när de tillgodoser visst behov i familjen. Författaren påpekar

även att det psykiska våldet är svårare att lokalisera för socialtjänsten, eftersom skadorna skapas inuti

människan och visas inte genom blåmärken eller andra yttre skador. Vidmakthållande är även en faktor av

psykisk misshandel som är vanligare inom höginkomsttagare familjer (ibid.). Makten utgörs av att föräldrarna är

starkt auktoritära där den kognitiva utvecklingen värdesätts före den emotionella utvecklingen och utbildning är

kärnfaktorn för att föräldrarna ska se sina barn som lyckade. Detta kan te sig problematiskt eftersom en

riskfaktor för att barn far illa är försämrade skolresultat (Forsman, 2019., Kääriälä och  Hiilamo, 2017,.

Lundström, och Sallnäs, 2019). Eftersom utbildning ofta värdesätts i höginkomsttagare familjer kan det resultera

i att ungdomarna presterar goda resultat i skolan och detta utgör då inte en riskfaktor för socialtjänsten när de

7



ska ta beslut om att inleda en utredning. Då kan så kallat partisk feedback ske, vilket är när socialsekreterare

underskattar allvarlighetsgraden i ett barns situation (Munro, 2010).

Munro (2010) lyfter även upp faktorer som påverkar socialtjänstens beslut om att inleda en utredning. En av

dessa faktorer är att en professionell som uttrycker oro för ett barn tas på större allvar hos socialtjänsten än om

en privatperson uttrycker oro. Barn från höginkomsttagande familjer kan då möta hinder, eftersom det kan

finnas svårigheter för professionella att upprätta en orosanmälan mot socialt mäktiga familjer. Holmqvist (2016)

påpekar att flera lärare i Djursholm väljer att inte upprätta en orosanmälan eftersom lärarna kan erhålla

konsekvenserna när de anmäler en socialt mäktig familj. Detta kan ge förödande konsekvenser för barnen,

eftersom majoriteten av barnen som avslöjar våld gör det till skolpersonal (Linell, 2017). En lärare som anmäler

en familj med hög social makt riskerar att bli av med sitt arbete då familjerna i exempelvis Djursholm har ett

stort inflytande över skolorna och de anställda. Även Suniya (2003) påpekar rädslan hos lärare när det kommer

till anmälningsplikten av barn som far illa i resursstarka familjer. Lärarna undviker anmälningar för att förhindra

tvister mellan lärare och föräldrar med makt.

Även ett hinder för socialtjänsten att uppmärksamma barn som far illa är bristen på ekonomiska resurser inom

verksamheten. Välfärdssamhället i Sverige har genomgått en marknadisering där ansvaret från staten av

socialtjänsten har övergått till kommunerna. Detta leder till att kommunernas ekonomiska resurser styrs av

kommunpolitiker och kommuninvånare (Sallnäs och Wiklund (2018). Holmqvist (2018) påpekar att Danderyd

är styrt av en stark kapitalistisk och marknadsekonomisk politik. Detta leder till att socialtjänst och även andra

verksamheter såsom omsorg för barn och ungdomar med funktionsvariationer inte prioriteras i kommunen.

Detta kan leda till att socialtjänsten inte har de resurser de behöver i rika kommuner eftersom utsatta barn inte

prioriteras.

Bernard och Greenwood (2019) belyser de komplikationer socialsekreterare behöver ta hänsyn till när de

upptäcker att barn vanvårdas i rikare familjer. Det finns en diskurs inom det sociala arbetet att barn från

välbärgade familjer har lägre risk för vanvård. Höginkomsttagare familjer har även resurser som leder till att de

glider förbi socialarbetares radar och detta kan försvåra för socialarbetare att upptäcka försummelse. Familjens

höga sociala klass utgör även en rädsla hos socialarbetare att starta en utredning samt den sociala statusen

förhindrar att lokalisera riskfaktorer för barnet. Socialarbetare uppgav även att dessa föräldrar ifrågasätter

besluten i högre utsträckning vilket skapar stress för socialarbetare. Vissa av föräldrarna anlitar även advokater

som bestrider besluten. I Sverige bygger barnavården på familjeservice vilket är samarbete mellan socialtjänst

och familjen (Heimer, Näsman  och Palme 2018). De strategier som höginkomsttagande familjer kan använda

sig av kan utgöra hinder för samarbetet. Fokuset på beslut och bedömning tar även för mycket plats i ärendet

vilket leder till att fokuset på barnet minskar. Heimer et al. (2018) påpekar vikten av barnets delaktighet i

utredningar. När barnet inte är delaktigt tenderar insatserna att bli sämre och inte matcha det faktiska problemet.
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2.2 Konsekvenser för barn från familjer som är höginkomsttagare

Hög socioekonomisk stress är en riskfaktor som kan öka tendensen av våld mot barn (Munro, 2010). Holmqvist

(2018) belyser att socioekonomisk stress är väldigt förekommande hos de familjer som bor i Djursholm.

Föräldrarna är oftast väldigt frånvarande och arbetar mycket. Barnet besitter inte brister av materiella eller

ekonomiska resurser men föräldrarna är fortfarande stressade över den ekonomiska situationen eftersom de

materiella och ekonomiska resurserna i Djursholm är det viktigaste för att vara inkluderade i samhället. När

föräldrarna inte arbetar deltar de på sociala tillställningar för att upprätthålla sin social status vilket leder till att

barnen känner sig ensamma. Detta resulterar i sin tur i att ungdomarna är ute sent på nätterna och blir

självständiga i tidig ålder. Eftersom föräldrarna ofta är frånvarande söker sig ungdomarna till varandra för att få

social närhet. Frånvarande föräldrar resulterar även till att villor runt om i området står tomma och ungdomar

från Danderyd brukar alkohol och narkotika i tidig  ålder (ibid.). Missbruket kan även vara varaktigt tills

ungdomarna blir vuxna.

Caralee (2006) belyser att vissa höginkomsttagande familjer ser sina barn som produkter där utbildning och

aktiviteter värdesätts före den psykiska hälsan. Författaren påpekar även att barnen redan har ett givet livsmål

från födsel där barnets delaktighet och inflytande på framtiden är lågt. Holmqvist (2016) belyser liknande i sin

faktabok utifrån lärares utsagor. Lärarna påpekar att barnen i skolorna ofta är i behov av kramar och att de tyr

sig starkt till personalen. Barnen upplevs även väldigt stressade och uttrycker att de har höga krav på att prestera

i skolan från föräldrarna. Både Caralee och Holmqvist påpekar även att ungdomar i höginkomsttagande familjer

löper högre risk för ensamhetskänslor och brist på nära emotionella relationer.

Suniya och Bronwyn (2002) och Suniya (2003) påpekar att barn och ungdomar i höginkomsttagande familjer

löper högre risk för ångest samt alkohol- och narkotikaanvändning. Missbruket används på grund av två

faktorer, dels för att självmedicinera ångest och ensamhetskänslor men även för att prestera i skolan genom bruk

av centralstimulerande medel. Det är även förekommande att ungdomarna upplever att deras värde som

individer utgår från deras prestation och inte för det dem är. Författarna påvisar även att närhet mellan barn och

föräldrar minskar desto högre månadsinkomst föräldrarna får.

Suniya (2003) belyser att dessa ungdomar även försummas, inte enbart av sina föräldrar utan även av samhället.

Eftersom tillgången till materiella och ekonomiska resurser ses som ett privilegium osynliggörs ungdomars

psykologiska problematik i samhället och av välfärden. Bernard och Greenwood  (2018) upplyser även om att

våldet mot barn i välbärgade familjer inte är lika synligt. Föräldrarna värdesätter ofta de yttre attributen vilket

leder till att barnen ofta ser välklädda ut offentligt. Författarna påpekar dock att den emotionella försummelsen

ter sig vara högre för barn i höginkomsttagande familjer, eftersom föräldrarna ofta prioriterar arbete och sociala

sammanhang än fokus på barnen. Holmqvist (2016) stärker detta påstående, exempelvis genom att barnflickor är

eftersträvat i Djursholm. Familjer eftersträvar god social status och perfektion. Alla handlingar och omsorg för
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barnen utåt sett görs utifrån ett socialt perspektiv. De mammor som är hemmafruar använder sig ändå av

barnflickor eftersom de arbetar med det sociala nätverket.

3. Diskussion
Höginkomsttagande föräldrar är mindre benägna att söka hjälp från socialtjänsten för deras barn psykiska

ohälsa. Detta på grund av att dels upprätthålla den sociala fasaden för familjen men även rädslan att möte med

socialtjänsten kommer distrahera ungdomarnas akademiska utveckling (Suniya, 2003). Forskning på området

gällande barn som far illa bland välbärgade familjer är även tunn vilket leder till att det finns svårigheter att göra

en empirisk slutsats om dessa ungdomar (Suniya 2003, Suniya och Bronwyn 2002, Caralee 2006 och Bernard

och Greenwood 2019, Bernard och Greenwood, 2018).

Caralee (2006) upplyser om att föräldrarna ser sina barn som produkter som ska nå akademiska mål. Bernard

och Greenwood (2018) och Holmqvist (2016) belyser välbergades familjers fokus på barns utseende och klädsel

för att uppnå en social prestige. Harts delaktighetsstege indikerar på att barns delaktighet kan vara låg inom

dessa familjer. Familjer vars fokus är på social prestige tenderar att använda sina barn som dekoration och

symbolvärde vilket är stegen för icke-delaktighet för barnen i sina liv (Vandenhole 2015:192).

Matteuseffekten menar på att höginkomsttagande familjer utnyttjar välfärdssresurser i högre grad än

låginkomsttagande (Vandenhole et al. 2015:103). Detta är inte en absolut sanning, speciellt inte för de barn som

försummas i rikare familjer. Suniya (2003) påpekar att samhället försummar barn med psykisk ohälsa inom

resursstarka familjer eftersom god ekonomi ses som ett privilegium vilket gör att försummelsen inte tas på

allvar. Holmqvist (2016) belyser att omsorgen för barn med funktionsvariationer är låg i Djursholm vilket även

är en indikation på när denna grupp inte får möjlighet att utnyttja välfärdsresurserna.

Även anknytningsteorin kan appliceras på barn från höginkomsttagande familjer. Känslor av ångest, ensamhet

och depression är högre bland ungdomar och barn i välbärgade familjer (Suniya och Bronwyn 2002, Suniya

2003, Holmqvist, 2016 och Caralee, 2006). Författarna påpekar att ungdomarna i tidig ålder tvingas bli

självständiga och vuxna samt att den emotionella relationen med föräldrarna minskar desto högre månadslön

föräldrarna får. Det är även av vikt att uppmärksamma att Holmqvist (2016) belyser hur barnen i Djursholm har

från tidig ålder barnflickor som omsorgspersoner men även att barnen knyter an till förskolepersonal och lärare

senare i ungdomsåren. Anknytningsteorin skulle mena på att dessa barn har utvecklat otrygga

anknytningsmönster, framförallt undvikande anknytning. Barnen lär sig i tidig ålder att de inte kan få sina

emotionella behov tillgodosedda när de närmar sig sina föräldrar samt att de lär sig att deras värde som individer

skapas när de presterar.
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Forskningen är tunn gällande vanvård på barn och ungdomar som tillhör höginkomsttagande familjer. Forskning

inom socialt arbete tenderar att belysa vikten av materiella och ekonomiska resurser för ungdomar. Exempelvis

kan materiella resurser ge status tillhörighet för ungdomar (Sallnäs, 2010). Trots att barnen och ungdomarna

som beskrivs i denna litteraturstudie besitter ekonomiska och materiella resurser likställer inte dessa resurser

med emotionellt välbefinnande och psykisk hälsa. Det ter sig problematiskt att generalisera klientgrupper inom

socialtjänsten eftersom potentiella klienter hamnar mellan stolarna då de inte uppfyller de normer som

socialtjänsten arbetar utifrån. Barnavårdens mål är att arbeta för att inget barn ska hamna mellan stolarna inom

välfärdsstaten. Även om generalisering kan öka effektiviseringen av det sociala arbetet visar forskning på att

detta kan leda till förödande konsekvenser för de barn som tillhör resursstarka familjer. Därav behöver

barnavården arbeta aktivt för att täppa igen de hål som finns inom det sociala arbetet för att säkerställa att inget

barn hamnar mellan stolarna. Det är även av vikt att mer forskning görs inom detta område för att kartlägga

problematiken.
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