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Att vara barn är 
att befinna sig i 
en riskgrupp

Att utsättas för våld eller övergrepp från någon i sin familj 
är att vara särskilt utsatt – barnet bor med sin förövare. Det 
är svårare att prata om sin utsatthet.

◦ Mindre möjlighet till stöd och hjälp

◦ Andra vuxna vill inte lägga sig i

◦ Barn vill inte anmäla sina föräldrar

Våga se – våga fråga – våga agera



Vi lever i en 
historisk tid…

40 år sedan anti-agalagen 

30 år sedan FN antog 
konventionen om barnets 
rättigheter –
Barnkonventionen 



Barnkonventionens 
tre P

Protection – rätt till skydd och omvårdnad

(artikel 19)

Provision – erhålla stöd från samhället

(artikel 26)

Participation – rätt till delaktighet (artikel

12)

Det räcker inte bara med att vi agerar – det är 
också viktigt hur vi agerar.



Vikten av att anmäla

14 kap. 1 § SoL

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn 
far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso-
och sjukvården eller på socialtjänstens område.



Det kan vara svårt att anmäla

Studier visar att förskolelärare och sjuksköterskor bara anmäla 30 % av de fall 
där de känt oro för ett barn (Svensson, 2013; Svärd, 2016).

Vanliga anledningar;

• ”spelar ingen roll – socialtjänsten gör ju inget ändå”

• ”jag vill inte riskera relationen till föräldrarna”

• ”tänk om jag har fel”



Främja kontakten med anmälaren

1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den 

som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets 

bästa är lämpligt. Lag (2012:776).

1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om 

att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan 

information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till 

omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag (2012:776).

SoL 14:1
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År 2020 anmäldes sammantaget 
24 700 misshandelsbrott mot barn 
under 18 år. Det motsvarade 30 
procent av alla anmälda 
misshandelsbrott. Totalt sett 
minskade antalet anmälda 
misshandelsbrott mot barn (0–17 
år) med 3 procent (−796 brott) 
mellan 2019 och 2020, och jämfört 
med 2011 hade dessa ökat med 29 
procent (−5 620 brott).

https://bra.se/statistik/statistik-
utifran-
brottstyper/barnmisshandel.html

https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/barnmisshandel.html


Barn som själva skattar att de varit 
utsatta
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Polisanmälningar Barn som svarar att de varit våldsutsatta

Bara ett fåtal av avslöjandena som når professionella



Få avslöjande når vuxna

 En tredjedel av alla barn som varit utsatta avslöjar för en vuxen, bara 7 
% av dem till en professionell.

 1/3 berättar inte för någon (Annerbäck et al., 2010). 

 Personal i skolan är ofta de viktigaste vuxna som barn vänder sig till 
med ett avslöjande (Jobe & Gorin, 2013; Linell, 2015). 



Det finns en rädsla för att avslöja – och den 
består efteråt

 Om barnet inte får veta vad som ska hända kan rädslan vara lika stor efteråt 
(Foster & Hagedorn, 2014). 

 En del barn beskriver att de inte blir betrodda eller att vuxna förminskar deras 
upplevelser (Alaggia, 2010; Jensen et al., 2005; Lorentzen et al., 2008). Det kan 
öka känslan av stigmatisering, men också att barnet känner sig förådd och 
misstrodd. Känslor som kan öka upplevelsen av traumatisering (Lorentzen et al., 
2008). 

 För en del barn blir trycket från familjen eller den utökade familjen starkare 
efter avslöjandet. Barnet kan bli hotat och känna ånger, skam och rädsla. En del 
barn blir anklagade för att ha ljugit, av såväl våldsutövaren som andra i familjen 
(Linell, 2015). 



Att få vara delaktig i beslut

• Barn vill vara delaktiga i beslut som rör dem (van Bijleveld, et al., 
2015). 

• Att få vara delaktig kan öka känslan av välmående och att barnet 
känner sig tryggare (van Bijleveld, et al., 2015). 

• Insatser som planeras och beslutas tillsammans med barnet har 
större sannolikhet att leda till en positiv förändring (Vis, Strandbu, 
Holtan, & Thomas, 2011). 



Barnets väg genom den sociala barnavården –
delar som inte alltid sitter ihop

Anmälan
Utredning/

bedömning
Insats

Misstanke om 
våld i 57 % av 
alla ärende*

Gränssättning och 
struktur

Upp till föräldrar att tacka 
ja/föräldrarna är med och 
formulerar insatsen

* Heimer, Palme & Näsman (2017)



Möjliga konsekvenser av att utsättas för 
våld

Tidigare studier har uppvisat samband mellan att ha varit utsatt för fysisk misshandel 
och depression, ångest, PTSD, ätstörningar, beteendeproblem, uppförandestörning, 
framtida alkohol- och droganvändning, självmordsförsök och sexuellt riskbeteende. 

Ett barn som utsatts för våld löper större risk att utsättas för fler typer av trauma. 
Fysisk misshandel korrelerar med sexuella övergrepp, omsorgssvikt, psykisk 
misshandel och våld mellan föräldrarna.

Barn har sämre skolresultat, sämre hälsa, sämre ekonomi och riskerar att dö i förtid.



Vägen in till mitt forskningsintresse

14 % av alla barn*
Våld förekommer i 57 
% av alla ärende till 

socialtjänsten**

Våldet kan få 
långtgående 

konsekvenser***

* Jernbro & Janson (2017)
** Heimer, Palme & Näsman (2017)
*** Norman et.al (2012); Finkelhor et al. 2009)



Två studier om barns delaktighet och 
upplevelse av våld
20 barnintervjuer

11 bor med båda sina föräldrar och 9 bor med en 
förälder eller växelvis med båda. 

14 flickor, 6 pojkar M= 11,9 år

I studie II deltog tio barn, varav två syskonpar. De 
hade fått behandling vid sex olika kommuner i 
Sverige. 

Sju av barnen är flickor och tre är pojkar och de 
var mellan sju och 13 år vid intervjutillfället (M = 
9.8 år). 

De deltagande barnen hade minst en förälder 
född utanför Norden. Sex av barnen hade 
föräldrar födda i länder inom Europa och för tre 
av barnen uppgavs föräldrarna vara från länder i 
Asien. För ett barn rapporterades endast att 
föräldern var född ”utanför Europa”. 



Teman och kategorier
Tema Kategori

Att avslöja en 
hemlighet –
avslöjandet som en 
process

Avsiktliga 
avslöjande

Oavsiktliga avslöjande

Aktörskap/
delaktighet

”Jag kände mig
säkrare med henne” 
– välja vem som kan 
lyssna

Att förlora 
kontrollen över sin 
berättelse

”Vuxna ska lyssna 
på barnen” – råd till 
vuxna

Upplevelser av 

behandlingen

Helhetsintryck Vi fick skriva ett brev Att få ett brev

Förändringar i 

livssituationen

Familjelivet nu och 

då

Nya förmågor Strategier för 

framtiden



Hur det var innan behandling

Eh dom, varje gång jag gjorde någonting som dom inte 
tyckte om så slog de mig men ibland när, ibland slog de mig 
inte ibland var dom eh arga bara men sen alltid när jag gick 
nära så var hon arg och så kom nära mig så trodde jag att 
hon skulle slå mig så jag duckade och sånt. Flicka 7 år 



Upplevelser av fysiskt våld
Alltså, det kunde vara till exempel att vi började tjafsa om någon liten
sak, ah och så blev det bara större och större och större och så slutade
det med, ibland, att mamma kunde slå mig eller något sådant. …
Ibland så satte hon sig på mig och ibland så… typ höll hon tag i mig
någonstans typ så här på armen eller någonting sånt. Ja och sånt, och
en gång, bara en gång så typ halvt ströp hon mig. Och då, alltså, det
var då som jag började bli väldigt rädd för mamma. Flicka 9 år



Upplevelser av fysiskt våld – känslor

Och efter det, … jag har så här stängd dörr, och så då kom mamma in bara när som helst
och kunde öppna och vara jättearg och så typ så här kunde slå mig eller någonting sånt.
Och så då efter att hon gjort så några gånger då vart jag jätterädd att hon skulle komma in
igen och så jag försökte bara ligga och försökte sova och så jag skulle komma till nästa dag
för att jag inte ville vara med om det där. Flicka 9 år

Jag mådde så illa när pappa gjorde så, så när jag kom hem kände jag mig lite otrygg med
pappa. För han är så stor och så stark. Mamma försvarade mig lite grann. Hon sa till
honom, men hon sa inte till honom på så där starkt sätt. Inte typ skrika och ta tag i honom
eller försvara mig. Hon är så lös… hon gjorde så där tyst och då pratade jag och mamma när
pappa var ute i landet, han brukar vara ute i landet då. Då fick jag chansen att prata med
mamma och då sa hon till mig förlåt mig, jag borde vara lite mer starkare men jag säger så
här: mm, men jag förlåter inte henne för jag blir så ledsen när hon inte försvarar mig, hon
försöker men det är inte ett bra försök. Flicka 13 år



Att avslöja en hemlighet – avsiktliga 
avslöjande

Ja det var en speciell händelse som stack ut ganska mycket då det var
ganska tydligt att det var fel och så berättade jag det för kuratorn så
anmälde hon det. Flicka 14 år



Oavsiktliga avslöjande

Jag gick i fyran och vi pratade om någonting i skolan och sen så 
helt plötsligt så kom det bara liksom ut att min mamma slog 
mig och så … Jag hade inte alls, alltså jag ville inte ens berätta 
för jag … typ tänkte hur arg min mamma … skulle kunna bli och 
att typ hon inte kommer gilla mig mer och sånt och sen, men det 
kom bara ut så och då fick det vara som det var. Flicka 11 år



Att avslöja en hemlighet – barnen 
förhandlar med sig själva

En gång när jag kom hem blev jag lite otrygg, det har hänt typ i 
flera år och sen kände jag att jag måste berätta det här till 
någon. Flicka 13 år 



Syskon kan vara anledningen till 
att berätta

Och sen var det (systerns namn) som sa till mig, säg till någon, våga 
… (systerns namn) bodde hos oss och hon slog (systerns namn) också. 
… Flera gånger försökte jag men men sist orkade jag inte då sa jag. 
Pojke 10 år 



Ibland behövs det att någon 
ser – och vågar fråga

Ehm hon ställde en fråga till mig 
och sen jag tänkte, bara nej sen 
frågade hon hur det är hemma 
och sen sa jag dåligt och sen så 
frågade min lärare varför för att 
mina föräldrar slår mig och sen 
frågade min lärare hur och sånt. 
Flicka 7 år 



En del barn får berätta flera gånger

Jag började först med mamma, sedan började jag att berätta 
för kuratorn, sen började hon berätta för en massa lärare sen 
vet jag inte vem hon mer pratade med, jag vet egentligen inte. 
Sen var jag typ hos polisen och blev förhörd och det var också 
rätt så jobbigt att vara där. Flicka 13 år



Efteråt kan det vara motstridiga känslor

För att jag var glad för att jag fick säga det och 
jag var lite ledsen för att jag tänkte på att jag 
skulle bo med andra föräldrar för min mamma 
har sagt det att jag ska, om jag säger det. Flicka 
7 år 



Delaktighet – Att välja vem man kan berätta för

För jag kände mig säkrare med henne än vad någon annan lärare. Flicka 9 år 

Barnen beskrev hur den som fick ta emot ett avslöjande skulle vara snäll, inte stressad 
utan ta sig tid att lyssna, inte vara arg, gå att lita på och inte ”skvallra” samtidigt som en 
del barn poängterade att den vuxna skulle kunna agera. 

Bra, snälla … Ärliga, fråga hur du känner dig och så. … Ah jag kände mig pirrig i magen. 
Fast jag gjorde det bara eftersom jag ville ha ett socialmöte. Pojke 9 år 



Barnen får inte veta vad som kommer att hända
IP. Det var så roligt för hon lurade min lärare att hon och jag skulle bara gå ut och leta efter en 
jacka. 

J. Jaså? 

IP. Men så gick vi till biblioteket och jag bara vad gör vi här? Och hon bara vi ska, vi ska åka till 
ett ställe och vi, jag bara ska jag inte vara på skolan? Och hon bara nej vi ska åka bil och jag bara 
Bil? Ja! (skratt) 

J. Berättade hon vad stället hette då? 

IP. Eh neh, nej, så kom en vit bil och då kom en polis ut, alltså inte en riktig polis då en sån polis 
från barnahuset. 

J. Okej. 

IP. Mm och skjutsade oss hit och då berättade hon på vägen dit vart vi skulle och då sa hon 
Barnahuset och jag fattade inte vad hon menade. 



Prata om våldet – Att prata med professionella

Sen var jag typ hos polisen och blev förhörd och det var också rätt så jobbigt
att vara där. Liksom jag fick också missa en massa grejer. Vi skulle liksom
presentera en grej och då missade jag… och jag fixade mig fin och så. Och så
sa dom, min lärare och så, att du kan inte få vara här för du måste bli förhörd
igen av polisen och jag berättade allt. Jag berättade liksom allt. Då ville dom
att jag skulle komma tillbaka. Men så förstår jag inte varför och så säjer dom
kan du… vi vill att du ska förklara igen om den här saken. Så jag vart … lite så
här… ok då, men det var så jobbigt, tyckte jag. Flicka 13 år



Låta barnet få veta vad som ska hända

Jag känner mig jätteorolig varje dag alltså så fort jag kom till
skolan så typ så blev jag så himla rädd för att något skulle hända
eller att de skulle ringa till mamma och säga det så jag tänkte på
det varje dag nästan, och till slut så ringde de till mina föräldrar en
dag, och jag var jätterädd och så. Flicka 11 år



Avslöjandet sker i steg

• Barnen väljer en trygg vuxen – men får invänta personens agerande

• En del barn hämtas till Barnahus där de lämnar ett formellt 
avslöjande

• För en del barn informeras inte föräldrarna förrän dagar eller veckor 
efter att barnet varit på förhör. När förälder informeras blir det ett 
nytt avslöjande.

• Processen kan fortsätta vid exempel rättegång eller när andra 
familjemedlemmar får veta. 



Hur vuxna ska vara – vuxna ska lyssna på 
barnen
De ska lyssna på barnen. De kanske inte behöver säga ja till allting 
som barnet frågar om men något får också vara nej. … Barn och 
vuxna har lika mycket rättigheter. … Ja man ska fråga barnen lika 
mycket som vuxna. Pojke 10 år 

De ska vara snälla. De ska inte ställa för många frågor. Flicka 7 år 



Råd till vuxna

Hm, att kanske förklara för föräldern varför den inte får slå barnet och vad som
kan hända när det slår barnet och berätta för barnet att det liksom inte är ditt
fel och att du inte ska bli ledsen för att du sagt till någon lärare, eller så att tro
att det är ditt fel för att du har sagt till läraren att din mamma blir arg på dig
till exempel, att det är inte ditt fel. Det är egentligen förälderns fel. Flicka 11 år

Att typ ta det lugnt att inte bli alltså inte ta saker för fort och att det inte ska
vara länge, alltså man kan inte sitta hur lång tid som helst för man klarar inte
av det för då blir man bara irriterad och sånt och att de inte ska ta åt sig om
man blir irriterad för man menar inte det man säger. Flicka 15 år



Upplevelser av behandlingen -
helhetsintryck
Det var perfekt. Jag tyckte detta var, bra, jättebra … Tummen upp till den som
har kommit på det kan man väl säga! Pojke 16 år

Typ allt i princip. Alltså typ alla de olika momenten har hjälpt en på olika sätt och
att man typ, alltså de stunderna i slutet på varje KIBB att man sitter samlade i
familjen och liksom lär sig typ ge beröm och alltså gör saker tillsammans, det lär
ju familjen att umgås mer. Det är typ det som varit det bästa egentligen. Flicka
15 år



Upplevelser av behandlingen – Vi fick skriva ett brev 
(traumaberättelsen)

Breven vi gjorde, det gjorde en rejäl, en djävulusisk stor skillnad alltså det,
alltså det, alltså om kurvan gick från noll till tio så var väl det åtta direkt
alltså det var precis som att det behövdes bara det… Det blev liksom en
lättnad, alltså det var ju precis som att nu fick jag ju säga det som de hade
förträngt eller inte vill komma ihåg … Ja man såg det på dem att de tog åt
sig. Nu i efterhand, då när jag satt där trodde jag att de inte brydde sig
men de gjorde de … Man märker på dem, de hade nog inte varit så
annorlunda alltså om vi inte gått här. Då hade jag väl inte ens förmodligen
bara bott med dem. Pojke 16 år



Upplevelser av behandlingen – att få ett brev

Det kändes bra för att då kunde ju också han typ berätta att han typ han ångrade
det jättestort och så men då kunde jag också berätta att jag tyckte det var fel och
att jag hoppas att han inte ska göra om det. Flicka 12 år

Alltså innan så tyckte jag att det skulle bli jättejobbigt och jag tror att jag blev
mer så här tagen av pappas brev eftersom han varit den som varit så himla
stängd innan, för mamma har ju kunnat vara lite känslosam och det var ju
väldigt, jag ville ju höra hennes brev också men man, jag blev väldigt förvånad
över pappas brev för han liksom beskrev det så som, alltså han sa typ att själv
skämdes över att han gjorde det, och han har aldrig gjort det innan utan han har
alltid flyttat över problemet på barnen typ. Flicka 14 år



Förändringar i livssituationen –
familjelivet nu och då

Pappa blev, man kan vara mer öppen för ibland pappa var också så här, det känns som
han stängde sig efter ett tag och liksom han ville vara Stalin typ och men nu känns det
mer som att han kan han är lite mer öppen. Flicka 14 år

Ja de är mycket bättre… jag vet inte de är helt annorlunda, de diskuterar inte likadant
och ja de kan prata utan att börja bråka och grejor … Ja mycket lugnare. De tänker väl
innan de börjar … Vi gör mer saker tillsammans, vi hittar på någonting nån helg och
kollar på film mycket tillsammans och ja äter tillsammans … Nu är det skönt att komma
hem. Pojke 14 år

Nu alltså nu pratar hon lugnt med mig, men ja hon pratar lugnt med mig nu. Men om
jag inte lyssnar och liksom då kan hon höja rösten ibland men inte så här slå mig eller
höja upp handen eller något. Flicka 11 år



Så när jag tappar en massa saker blir han jättearg på mig och nu när 
syrran tappade sitt glas och jag råkade tappa min tallrik så vart han inte 
arg den här gången utan han var lugn och sa, ja men det är lugnt, jag 
plockar undan det här, olyckor händer. Så sa mamma till mig, pappa 
börjar få tag på det här, pappa börjar bli lugnare med det här, har du sett 
det. (skrattar) ja jag har sett det, pappa satt så här (andas djupt), så gick 
han och sa men det är lugnt och så var han tyst vid bordet, så satt jag och 
hade kul igen. När pappa gick i duschen så pratade jag och mamma en 
stund, och sa men märkte du det att pappa vart inte arg utan det där 
med KIBB hjälpte att han vart lugnare och sa jag, ja det är mycket bättre 
nu. Flicka 13 år



Förändringar i livssituationen – nya förmågor

Man blir typ lugn för att hon också är lugn. Flicka 12 år

Jag har alltid varit social säger de men jag har väl öppnat mer med mina känslor och
sånt. Jag har alltid velat ha mina känslor för mig själv för jag tycker det är inte så
många som behöver ha med det att göra men nu är det ju, men nu snackar jag med
mamma mycket om mina känslor och sånt. Pojke 16 år

Det känns mer som att man lärt sig hur man ska ta sig ur konflikter och jag har väl
innan varit så eller jag vet inte men jag har väl varit en sådan som bråkat ganska
mycket så jag har förstått att det kanske inte är riktigt värt det, det tar ganska
mycket energi. Flicka 14 år



Förändringar i livssituationen – strategier för 
framtiden

Det har vi sagt jättemycket i familjen. Det har vi, det är nästan
som att man repeterar så det gör vi, ungefär, att vi repeterar vad
vi lärt oss och vad man ska tänka. Och om vi säger min bror han
blir arg så ska vi säga så det är inte det här vi lärt oss och sånt …
Mamma säger rätt mycket det är inte det här vi har fått lära oss.
Säger hon samma till pappa när han blir arg så säger hon; detta
är inte det vi skulle göra. Pojke 16 år



”De ifrågasatte typ inte” – Vikten av att tro på barnet

När vi fick typ berätta själva typ alltså hur det typ var och sånt och de 
ifrågasatte typ inte ja alltså att det inte stämde och sånt. Flicka 12 år 

Att det är sanning ... De på KIBB måste tro på barnet. … Sen alltså de vuxna kan 
ju också ljuga för de som pratar med dem och sen så pratar de också med mig 
både ock för ibland så knackar de på de andra (som sitter i ett annat 
behandlingsrum), den andre som pratar med mina föräldrar så står de där och 
pratar och så får de höra helt olika saker om en och samma sak och då litar de 
mest på barnet för det är den som är utsatt. … Det känns bra att de litar på 
barnet och inte de vuxna. Flicka 9 år 



Protection – ge 
skydd och omsorg

Provision –
erbjuda en 

intervention

Participation –
agera tillsammans 

med barnet

Tillit/trygghet och delaktighet är avgörande för att 
efterleva barnkonventionen



Slutsatser
Det måste finnas trygga vuxna som inger förtroende för att barnet ska 
våga avslöja våldet.

•Viktigt att ställa frågor – våga prata om våld

•Vara på barnets sida – utredning och behandling ska fokusera på 
huvudproblematiken

•Agera tillsammans med barnet

Berätta för barn vad som ska hända

Våga se – våga fråga – våga agera



Tack!

johanna.thulin@lnu.se


