


Rapporter & filmer



Visning av filmen Våld löser inget!

https://www.youtube.com/watch?v=If_NIXbVoM0

https://www.youtube.com/watch?v=If_NIXbVoM0


Utsatthet för någon form av barnmisshandel



Multiutsatta barn

Totalt 8,4 % av eleverna var multiutsatta 

= utsatta för tre eller fler former av 

barnmisshandel 



Konsekvenser av multiutsatthet

• Ohälsa

• Självskadebeteende och suicidförsök

• Ökat bruk av tobak, alkohol och narkotika

• Upplever sämre skolprestation

• Oftare mobbad

• Mobbar oftare andra

• Försvarar oftare våld i uppfostringssyfte



Avslöjande och stöd 

Kommentar från elev: 

Som barn vågar man sällan berätta om t.ex. 

ens förälder slår en eftersom man älskar 

den och vill inte att den ska råka illa ut. 

Man är samtidigt rädd och känner ingen 

tillit till föräldern.



Faktorer kopplade till 
multiutsatthet 

• Kön 

• Ekonomi

• Födelseland

• Placering 

• Tvist om boende eller umgänge

• Funktionsnedsättning, kronisk sjukdom



De främsta riskfaktorerna

• Barn som någon gång bott med en 

vuxen som har problem med alkohol 

eller narkotika, psykisk sjukdom, 

suicid eller kriminalitet 
(oddskvot: 8.66, konfidensintervall: 6.15-12.21) 

• Barn som inte själva får bestämma sin 

framtida partner 
(oddskvot: 8.97, konfidensintervall: 4.26-18.86)



Kommentar från elev:

Jag har endast blivit utsatt för det när jag var liten. Jag bodde då med både pappa 

och mamma. Pappa har och hade alkoholproblem. Det var alltid stressigt hemma, 

och jag har minnen när pappa o mamma skriker på varandra, mamma grät alltid. 

Det var sällan vi kunde äta alla tillsammans vid matbordet, för pappa började alltid 

kasta tallrikar, bestick, mat och liknande. Ibland drog han mig och min syster i hår 

eller öra. 



Fritt efter Annerbäck



Kommentar från elev: 

Det finns väl inget specifikt jag har att säga som inte redan har uttryckts av andra, 

men enkäten i sig har fått mig att inse att det finns vissa saker jag har varit med om 

som jag aldrig berättat för någon och mängder av detaljer som jag utlämnat för att 

inte göra saken värre. Min biologiska pappa körde bil med mig när han var 

alkoholpåverkad och jag fick inte lov att ringa mamma. Det är väl inte direkt 

misshandel, men det är den detaljen att jag inte vågat berätta som stör mig, mycket 

lämnas ute just på grund av att man är rädd, och det suger. Kan man inte ta hand 

om ett barn så ska man inte ha något.



Privatpersoner behöver stöd att agera

• Ge barn information om vad våld och vart de kan vända sig om de 

eller en kompis är utsatta i skola och förskola

• Lättillgänglig information till föräldrar och andra vuxna på webben

• Möjlighet för både barn och vuxna att ställa frågor vid behov 

(telefon, webb och fysiska möten)



Professionella behöver fråga om våldsutsatthet

• Tydliga rutiner för hur personal inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 

tandvård ska ställa frågor om våldsutsatthet

• Alla barn ska få frågan 

• Möjlighet för personal att rådfråga specialister när de misstänker våld eller 

behöver rådgivning i sin handläggning

• Ge barnahusen ansvar för att koordinera och samordna resurserna för 

rehabilitering av våldsutsatta barn i sitt område



Rehabiliteringen behöver fungera bättre

• Stöd och information direkt vid anmälan om våld

• Bedömning om fortsatt behov av stöd och behandling

• Möjlighet att söka stöd när behov uppstår i efterhand

• Stöd och behandling som bygger på evidensbaserad praktik

• Konsultationsstöd till personal 

• Stöd och information till viktiga personer i barnets närhet



Föräldrar med riskbeteenden behöver uppmärksammas

• Föräldrar med riskbeteenden behöver uppmärksammas tidigt, innan 

barnmisshandel startat

• Genom att stärka, kompensera, informera och skydda kan barnmisshandel 

förebyggas

• Kunskap bland professionella om den ökade risken för barnmisshandel och för 

multiutsatthet är nödvändig



Tack! 

Carolina Jernbro Åsa Landberg
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