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”Perspektiv på ACE (Adverse Childhood Experienses) 
och dess påverkan på barn, familjer och behandling”
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Liv Nilhede

• Socionom 

• Leg Psykoterapeut

• Handledare

• En del av Humanas metodgrupp 
(handledning, forskning och 
utbildning)
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Innehåll

• Påfrestningar i barndomen; stress, utvecklingstrauma och ACE-
faktorer

• Varför är det viktigt att ha kunskap om ACE i arbete med barn och 
familjer?

• ACE-studien

• Hjärnsmart och traumamedveten behandling

• Era frågor och reflektioner
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Vad tänker vi på när vi pratar om 
påfrestningar i barndomen?



Påfrestning, från stress till trauma (Liberman 2010)

• Förväntad, 
utvecklingsmässig 
stress

• Ex. få ett syskon, 
börja skolan

Positiv 
stress

• Emotionellt 
påverkad

• Ex. föräldrars 
skilsmässa

Tolererbar 
stress

• Traumatisk, 
upprepad

• Ex återkommande 
våld mellan 
föräldrar

Toxisk 
stress



ACE-studien

• ACE = Adverse Childhood Experiences, (Vincent Fellitti mfl. 1998)

• Amerikansk longitudinell studie som omfattar 17 337 individer, mäter 
10 faktorer (upplevelse av trauma och försummelse) och sedan följer 
upp hur detta korrelerar med framtida hälsa/ohälsa

• Studien har replikerats bland annat i Frankrike. Finns även svenska 
data



ACE-faktorer

1. Psykisk misshandel

2. Fysisk misshandel

3. Sexuella övergrepp

4. Psykisk försummelse

5. Fysisk försummelse

6. Bevittnat våld mot förälder

7. Missbruk i hemmet

8. Psykisk sjukdom hos förälder

9. Separation eller förlust av förälder

10. Förälder som är frihetsberövad



Resultat från den första ACE-studien (Felitti mfl 1998)

• 36% hade inte exponerats för någon ACE-faktor

• 51% hade exponerats för 1-3 

• 20% hade exponerats för 3 eller fler 

• Det var vanligare att kvinnor exponerats för psykisk misshandel och 
sexuella övergrepp

• Det var vanligare att män utsatts för fysiskt våld



ACE-faktorer och folk(o)hälsa

Om 4 av 10 faktorer = ökad risk

• 160% Diabetes

• 220% Ischemisk hjärtsjukdom (minskad blodtillförsel)

• 240% Stroke

• 390% Kronisk bronkit

• 490% Depression senaste året

• 760% Alkoholism

• 1030% Injektionsmissbruk

• 1220% Suicidförsök

Om 6 av 10 faktorer = 20 års kortare beräknad livslängd



ACE-pyramiden



Slutsatser från ACE-studien

• Negativa barndomshändelser är vanliga, men beaktas ofta inte i 
tillräcklig utsträckning.

• Deras samband med problem senare i livet är hög, proportionerlig 
och logisk.

• De utgör samhällets mest basala hälsoproblem.

• Vad som tycks vara ”problemet” kan vara ett lösningsförsök.

• Trots kunskap om ACE är det fortfarande ovanligt att denna kunskap 
får styra vad gäller prioriteringar av samhällsresurser.



Lite hjärnkunskap
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Vad trauma och försummelse gör med 
hjärnan

https://www.youtube.com/watch?v=xyxzSKQB6Ks
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Toleransfönstret (Daniel Siegl)



Toleransfönstret



De delar av hjärnan som används kommer att 
växa



Hos spädbarn i vaket tillstånd:
250 000 nya uppkopplingar per timme!
Varje neuronnät är ett tecken på inlärning



Våra upplevelser formar hjärnan
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Hjärnsmart behandling
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Vad ska vi inte göra?!
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Vad hjälper?

Regleringsstöd/god omsorg

Nya neurala kopplingar

Ett vidare toleransfönster

Bättre relationer

Bättre kognitiva funktioner

21



Våld och försummelse i familjer måste förstås 
och behandlas i en systemisk kontext
• För att våldet ska upphöra måste dess omfattning och funktion förstås 

så att rätt insats kan ges.

• Föräldrars individuella sårbarheter tenderar att underskattas. 

• Våldets funktion kan vara i uppfostrande syfte men i en svensk 
kontext är det vanligare att det handlar om föräldrars egna 
regleringssvårigheter, här kan egen psykisk ohälsa, missbruk, 
obearbetade trauman spela en central roll (Barnafridscenter 2017)
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”Kids in stress create in adults their
feelings and, if not trained, the adults
will mirror their behaviour”
(Long & Fecser, 2000)

Relationellt gensvar Relationellt avvisande



Att tänka på…

• Att ge omsorg till någon som ger relationellt gensvar kräver ingen 
speciell kunskap men att ge omsorg till någon som inte ger relationellt 
gensvar kräver special kompetens och kontinuerligt stöd

• Utan stöd kommer troligen processen leda till att barnet/den unga 
exkluderas 



Självomhändertagande – en förutsättning för 
att kunna ge regleringsstöd och behandling



Tid att reflektera!

Era reflektioner och frågor…



Mer material om ACE mm.

https://www.ncjfcj.org/sites/default/files/Finding%20Your%20ACE%20Score.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk

https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-utsatta-
barn-Barndomstrauma-paverkar-livet

Felitti, V. J. (2019). Health Appraisal and the Adverse Childhood Experiences Study: 
National Implications for Health Care, Cost, and Utilization. Permanente Journal, 
23(1), 54–61. 

Larkin, H., Felitti, V., & Anda, R. (2014). Social Work and Adverse Childhood 
Experiences Research: Implications for Practice and Health Policy. Social Work in 
Public Health, 29(1), 1–16. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf

https://www.ncjfcj.org/sites/default/files/Finding%20Your%20ACE%20Score.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk
https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-utsatta-barn-Barndomstrauma-paverkar-livet
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf


Tack för
idag!

liv.nilhede@humana.se


