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Räknas det 
här som våld? 
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Det finns en stor medvetenhet om förekomsten av våld mot barn, 
men problemet är komplext och mörkertalet är stort. Den statistik 
som finns att tillgå idag bygger på kartläggningar av barns och 
föräldrars egna erfarenheter av våld samt siffror över polisanmälda 
misshandelsbrott. Dock saknas statistik över de former av våld 
mot barn som inte föranleder en polisanmälan, eller som inte ryms 
under brottsrubriceringen misshandel – däribland många av de 
orosanmälningar som görs till socialtjänsten. Det är alltså svårt att 
säga exakt hur många barn som utsätts för våld hemma.

Däremot hade Bris förra året mer än 3 000 kontakter med barn 
och unga och över 400 med vuxna som alla på något sätt våld 
mot barn. I de siffrorna ryms både det våld som barn utsätts för 
av jämnåriga och våld som vuxna utsätter barn för i hemmet. I 
avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv”1 
framkommer det dessutom att 14-15 procent av skoleleverna 
i Sverige någon gång blivit slagna av sina föräldrar. Drygt fem 
procent har blivit allvarligt misshandlade. Många av dem som blivit 
slagna har också utsatts för försummelse, psykisk misshandel och 
har även bevittnat våld mellan föräldrarna. 

Vi har läst 505 mejl från barn som utsätts för våld hemma, 
dessa ligger till grund för den här rapporten. Med hjälp av deras 
egna beskrivningar av allt ifrån luggning, knuffar och hån till 
tortyrliknande behandlingar och grova sexuella övergrepp vill 
vi synliggöra våldet och få vuxna att våga se och agera. Den 
övergripande slutsatsen utifrån denna rapport är att åtgärder 
behöver vidtas för att skydda och värna de barn som lever i en 
miljö av och utsätts för våld. I rapporten presenteras ett antal 
förslag som ett första steg. Bris ser fram emot ett fortsatt arbete 
tillsammans med andra aktörer i civilsamhället, myndigheter och 
beslutsfattare för att säkerställa alla barns rätt att slippa våld.

 

Magnus Jägerskog 
Generalsekreterare Bris

1 Carolina Jernbro (2015, s 23) ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv”, Karlstad University Studies

FÖRORD
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld, det säger både barn-
konventionen och svensk lag. Hemmet ska vara en plats att vila och växa i, 
utan rädsla för att någon ska göra en illa. Barnets vårdnadshavare är de som 
ska se till att barnet får det som hen behöver och har rätt till för att må bra 
och kunna utvecklas.
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fall beskriver de en situation där det framför allt är 
den ena föräldern som är våldsam och den andra 
föräldern inte förmår att skydda barnet. I många av 
mejlen ser vi att barn som utsätts för våld ofta letar 
efter förklaringen hos sig själva. De beskriver sig 
själva som jobbiga eller berättar att de utsattes för 
våld när de gjorde något de inte fick göra.

Oavsett hur våldet ser ut och vilken omfattning det 
har så tar barnet skada. Den mest återkommande 
gemensamma känslan barn beskriver är ensamhet, 
både i relation till familjen och till andra. Många 
barn beskriver också ständig rädsla för att något 
farligt ska hända. För att undkomma våldet 
beskriver barnen olika strategier. En strategi är att 
försöka reglera förälderns aggressionsnivå genom 
att vara snäll, undvika att göra något som kan 
reta föräldern eller försiktigt be föräldern att inte 
dricka så mycket alkohol. 

Det finns många orsaker till att inte vilja berätta 
om våldet, det kan bland annat handla om att 
barn saknar kunskap om var gränsen går, vad 
som är tillåtet, många vet inte att allt våld är 
förbjudet. När det är en förälder som utsätter 
barnet för våld är ett avslöjande förenat med 
stora risker, familjen kan splittras och barnet kan 
förlora sin förälder.

En del av barnen berättar att de har haft kontakt 
med elevhälsa, barn - och ungdomspsykiatri (BUP)  
och socialtjänst men att de aldrig har pratat om 
våldet. Oftast är hjälpen fokuserad på symptomet 
och den bakomliggande orsaken, det vill säga 
våldet, kommer sällan fram. Barn berättar också 
om utredningar där alla vuxna får komma till tals, 
men ingen har gett barnet chans att berätta vad 
hen har varit med om.

Underlaget utgörs av samtliga mejl från barn 
och unga till Bris-mejlen, under perioden den 
1 september 2014 till och med den 30 april 
2015, som berört våld hemma. Under perioden 
skickades 5 372 mejl till Bris, varav 505 stycken 
berörde våld i hemmet. Barnen berättar både 
om enskilda händelser och om våld som pågår 
varje dag. De beskriver hur våldet påverkar dem, 
om skadorna det ger och om hinder för att 
berätta för någon och be om hjälp. Alla former 
av våld mot barn är förbjudna, alla barn har rätt 
att slippa våld och utsatta barn behöver vuxnas 
skydd och stöd. Ansvaret att uppmärksamma och 
hjälpa vilar på alla vuxna.

Resultat
Metoden som valts för bearbetning av mejlen 
kallas induktiv tematisk analys. Det är en 
metod som Bris alltid använder för kvalitativa 
fördjupningar och den innebär att en arbetar 
utan att bestämma frågeställningar och hypoteser 
på förhand. Tillvägagångssättet gör det möjligt 
att förhålla sig öppen till materialet, med syfte 
att minska risken för att bli styrd av förutfattade 
meningar om ämnet. Den övergripande frågan 
”Vad berättar barn för Bris om våld hemma?” 
var utgångspunkt för analysarbetet. Texterna 
lästes igenom, och de texter som på något sätt 
bedömdes kunna bidra till svaret på frågan 
sorterades ut. Efter det delades de utsorterade 
texterna in under ett antal övergripande rubriker: 
”Om våldet”, ”Barnets liv hemma”, ”Barnets 
förklaringar till våldet”, ”Skador som våldet 
framkallar”, ”Barnets strategier för att undkomma 
våldet”, ”Hinder för att berätta” och ”I mötet 
med professionella”. I sina beskrivningar om 
våldet berättar barnen bland annat om luggningar, 
nypningar, hån, trakasserier, grova sexuella 
övergrepp och tortyrliknande bestraffningar. 
Många barn beskriver också en kaotisk hemmiljö, 
ständiga konflikter och en hög stressnivå. I vissa 

SAMMANFATTNING
I den här rapporten ger vi röst åt de barn som berättat att de utsätts för våld 
hemma, av sina föräldrar eller av andra vuxna.

#slippavåld
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Åtgärdsförslag
För att råda bot på de brister som 
framkommit ur barns berättelser om 
våld ser vi flertalet åtgärder som måste 
vidtas för att förhindra våldet. 
Vi förelslår bland annat:

• fortbildningsinsatser till all personal som 
möter barn kring anmälningsplikten i 
socialtjänstlagen.

• att skolan och förskolan får ansvar för 
att återkommande lyfta frågor om våld.

• införande av nationell statistik av 
anmälningar till socialtjänsten som 
kan användas för att kartlägga i vilken 
utsträckning professionella anmäler, 
hur många anmälningar som görs och 
hur stor del som faktiskt leder till en 
utredning. 

• en nationell handlingsplan för arbetet med 
att förhindra våld mot barn, i enlighet med 
FN:s barnrättskommittés rekommenda-
tioner. Det är oerhört angeläget med en 
sammanhållen strategi som skapar ett 
enhetligt arbete med att förebygga våld 
mot barn i hela landet.

Vill du läsa våra åtgärdsförslag i sin helhet finner du dem på sidan 24.

Brister
Utifrån barnens berättelser och samlad 
kunskap om våld har vi identifierat ett 
flertal brister som måste åtgärdas för 
att förhindra att barn utsätts för vuxnas 
våld. Vi ser bland annat att:

• både barn och vuxna behöver mer 
kunskap om våld och om hur de ska 
agera när ett barn utsätts för våld. 

• det finns ett behov av ökad kunskap 
bland professionella om de faktorer som 
ökar risken för att ett barn ska utsättas 
för våld hemma liksom om tecken som 
indikerar att ett barn utsätts för våld. 

• det behövs kunskap, tid och rutiner för 
att få fler vuxna som möter barn i sitt 
yrke att prata med barn om våld, och 
ställa frågor om våld. 

• det finns en kunskapsbrist kring hur 
socialtjänstlagen ska användas och vad 
anmälningsplikten innebär.



#slippavåld
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BARNKONVENTIONEN
På Bris definierar vi våld mot barn i enlighet med barnkonventionen. Den 
innefattar alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada, övergrepp, vanvård, 
försumlig behandling, misshandel, utnyttjande och sexuella övergrepp.

Alla barn har rätt att slippa våld. Barn har rätt till 
stöd, skydd och behandling om de blivit utsatta 
för våld eller annan kränkande behandling. Det 
säger FN:s konvention om barnets rättigheter - 
barnkonventionen. Även rätten till information och 
rätten till delaktighet, att kunna påverka frågor och 
beslut som rör en själv, regleras i konventionen. 
Enligt konventionen har också barnets föräldrar 
rätt att få stöd för att kunna ta sitt föräldraansvar. 
Att staten och alla som fattar beslut som rör 
enskilda eller en grupp barn måste ta hänsyn 
till barnets bästa är en av grundprinciperna i 
barnkonventionen. Rättigheterna gäller alla barn 
oavsett ålder, kön och ursprung.

Sverige har skrivit under barnkonventionen och 
därmed har vi åtagit oss leva upp till den. Ytterst 
ansvarig för att barnkonventionen efterlevs är 
staten, men alla är skyldiga att följa den. Nu 
pågår ett arbete med att göra konventionen till 
svensk lag. Förhoppningen är att det kommer att 
stärka barnets rättigheter ytterligare. Ett förslag 
i utredningen om hur konventionen ska göras 
till lag är att misshandel av barn ska få en egen 
straffbestämmelse som tar större hänsyn till 
barnet än vad som görs i de lagar som finns idag.
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2.
Alla barn är lika mycket 
värda och har samma 
rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

18.
Barnets föräldrar har 
gemensamt ansvar för 
barnets uppfostran 
och utveckling. Staten 
är skyldig att hjälpa 
föräldrarna.

3.
Barnets bästa ska 
komma i främsta 
rummet vid alla beslut 
som rör barn.

19.
Varje barn har rätt att 
skyddas mot fysiskt 
eller psykiskt våld, 
övergrepp, vanvård eller 
utnyttjande av föräldrar 
eller annan som har 
hand om barnet.

12.
Varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor 
som rör barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets 
ålder och mognad.

39.
Ett barn som utsatts 
för övergrepp eller 
utnyttjande har rätt 
till rehabilitering och 
social återanpassning.

6.
Alla barn har rätt till 
liv, överlevnad och 
utveckling.

24.
Varje barn har rätt till 
bra hälsa och rätt till 
sjukvård.

2 UNICEF (2014) ”Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter”; UD (2006) ”UD INFO: Mänskliga rättigheter – 
Konventionen om barnets rättigheter”

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, består av 
54 artiklar och tre tilläggsprotokoll och ska ses som en helhet. Dock 
har Sverige inte ratificerat det tredje tilläggsprotokollet ännu. Fyra 
av artiklarna anger de grundläggande principer som ska genomsyra 
tolkningen av resten av konventionen, konventionens barnsyn2:

Utöver grundartiklarna finns fyra artiklar som är särskilt relevanta för barn 
som utsätts, eller riskerar att utsättas, för våld hemma:



Här presenteras det som barn berättar om våld hemma i sina mejl till Bris. 
Avsnittet är uppdelat i ett antal områden som berör olika aspekter av våldet.

BARNS 
RÖSTER  
OM VÅLD

6

HEJ BRIS.
Igår när vi åt middag berättade jag att 
jag hade tappat min mobil så att det 
blev en spricka på skärmen. Pappa 
blev jättearg och började skrika och 
kastade min tallrik i väggen. Jag sprang 
till mitt rum men han kom efter och 
tryckte mig mot väggen och höll för min 
näsa och min mun i typ en halv minut 
och skrek att jag måste hålla käften. 
Då kom mamma in och försökte ta tag 
i honom och ta bort honom från mig, 
men då tog han tag i mammas hår och 
drog henne ut ur rummet och puttade 
på henne så att hon ramlade, men han 
ramlade på henne. En bit av mammas 
hår åkte loss. När han är arg hotar han 
mig och mamma hela tiden och säger 
till mamma att han ska döda henne och 
förstöra hennes liv och mamma vågar 
inte säga något. Jag försöker vara så 
snäll jag kan och inte klaga och sånt, 
med det hjälper inte. Min lillasyster är 

jätterädd för pappa när han är arg och 
det är vår hund också. Det konstiga är 
att han också kan vara snäll och rolig. 
Men eftersom vi aldrig vet när han ska 
bli arg är alla liksom på helspänn hela 
tiden. Men vad ska jag göra? Kan man 
ringa polisen? Vad ska man säga? Om 
jag gör det kommer pappa att försöka 
döda mamma då? Och om han åker in 
i fängelse, vilket är ganska liten chans 
eftersom det inte var så ”mycket” 
han gjorde, så när han kommer ut så 
kommer han ju att leta upp oss. Och 
egentligen vill jag ju inte att han ska 
hamna i fängelse jag vill ju bara att det 
ska ta slut.

Kim 13 år

#slippavåld
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HEJ!
Vad bra att du skriver hit! Det är ju därför Bris 
finns, för att unga ska ha någon att vända sig till 
när man mår dåligt och behöver någon att prata 
med, eller är med om någonting som man själv 
inte kan reda ut utan behöver hjälp med.

Det är lätt att förstå att ni alla blir rädda och att du 
inte riktigt vet vad du ska göra. Jag vet att många 
skulle känna igen sig i det du berättar om att vara 
rädd för en förälder som blir våldsam när hen är 
arg, att vara på helspänn hela tiden och att undra 
hur det ska gå till att få det att ta slut. Många som 
vänder sig hit för att de har en förälder som gör 
dem illa beskriver som du, att de har liksom dubbla 
känslor för den föräldern, både hatar och älskar 
på samma gång. Och det är inte så konstigt. Barn 
behöver få älska och bli älskade av sina föräldrar. 
Att försöka göra det och samtidigt behöva vara 
rädd för, arg på och till och med hata sin förälder 
blir väldigt dubbelt.

Nu ska jag försöka svara på dina frågor.
Jag förstår att du vet det, men jag måste ändå 
säga att det din pappa gör och har gjort mot dig, 
din syster och din mamma är helt fel. Jag förstår 
att du vet, men jag vet också att det kan vara lätt 
att tvivla på det ibland. Jag vill också vara noga 
med att säga att det aldrig är barnets fel eller 
ansvar om en förälder hotar och slår. Du skriver 
att det inte var så ”mycket”, men jag håller inte 
riktigt med. Det han gör mot er är för mycket. Det 
är aldrig tillåtet att hota, skrämma, slå och knuffa 
någon, allt det räknas som våld. Och när det är en 
förälder som gör så mot sitt barn eller mot bar-
nets andra förälder är det extra allvarligt. Föräld-
rar ska ju skydda och ta hand om sina barn, när en 
förälder istället gör barnet illa så blir det svårt för 
barnet. Hemmet ska ju vara en trygg plats.

När man har det som ni så måste man be om 
hjälp, precis som du faktiskt gör nu när du skriver 
hit. Först och främst måste du, din syster och din 
mamma få skydd så att din pappa inte kan göra er 
illa, våldet måste ta slut. De som kan och ska hjälpa 
till i familjer där en förälder är våldsam är polisen 
och socialtjänsten. När socialtjänsten får veta 
att ett eller flera barn behöver hjälp är det deras 

uppgift att ta reda på mer, vad det är barnet är 
med om och vad som behöver göras för att det 
ska bli bra och sedan se till att det blir gjort. När 
de får veta att du behöver hjälp kommer du att få 
träffa någon som jobbar där och berätta.

Jag vet inte om ni har pratat om att söka hjälp 
och om hur det skulle kunna gå till, men jag vill 
berätta att både vuxna och barn kan ta kontakt 
med polis och socialtjänst. Om din mamma inte 
vill eller vågar så kan du göra det. Om man är barn 
kan det ofta kännas lättare att göra det tillsam-
mans med en vuxen som man litar på, som kan 
hjälpa till att ringa och vara med när man träffas 
och ska berätta. Fundera på om du har någon 
du litar på och skulle kunna be om hjälp. Det kan 
till exempel vara en kompis förälder, en lärare, 
kurator eller skolsköterska. Skolsköterskan och 
kuratorn i skolan är vana att hjälpa till när barn 
behöver hjälp, de vet hur det går till och är ofta 
bra på att prata och lyssna.

Vi på Bris kan också hjälpa dig att ta kontakt 
om du vill, men då behöver du ringa hit. 
Telefonnumret är 116111. Om du ringer får du 
prata med en av oss kuratorer så att vi kan 
bestämma tillsammans hur vi ska göra.

Det kan kännas svårt att be om hjälp. Svårt att 
veta vem man kan berätta för, vad man ska 
säga. Att be om hjälp är ju också att släppa 
kontrollen, att inte riktigt veta eller kunna styra 
över vad som kommer att hända nu. Det kan 
också kännas som att man avslöjar och sviker 
sin förälder när man berättar om de fel den 
gör och man är rädd att föräldern ska bli ännu 
argare. Men trots att det känns svårt måste 
man ibland göra det i alla fall och så är det för 
dig nu. Så som du och din familj har det nu kan 
det inte fortsätta. Och jag vet att det finns bra 
hjälp att få. 

Kom ihåg att du har rätt att slippa vara rädd och 
att må bra. Hör av dig till oss så pratar vi mer! 

Hälsningar, Lotta på Bris
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Våld kan se ut på många olika sätt, men allt våld 
skadar. I vissa fall har våldet ägt rum vid ett 
enstaka tillfälle medan det i andra fall har pågått 
under lång tid, kanske under hela barnets uppväxt. 
Vad barnen som blivit utsatta har gemensamt är 
att våldet är eller var en skrämmande upplevelse 
och att det försatt barnet i en känsla av vanmakt. 
Vilka konsekvenser det får för det enskilda barnet 
påverkas av flera faktorer, men gemensamt är 
att våldet och konsekvenserna av det är något 
som barnet känner att hen måste hantera ensam. 
Något som är försvårande är när barnets föräldrar 
eller andra vuxna, som ska vara barnets trygghet, 
är de som utsätter. 

Vilken hjälp och vilket stöd ett våldsutsatt barn 
behöver ser olika ut, men gemensamt för alla är 
att våldet måste upphöra och tillvaron bli trygg 
och förutsägbar. Barnet kan behöva samtalsstöd, 
men också hjälp att bearbeta sina upplevelser 
och eventuella psykiska trauman. Föräldrarna kan 
behöva hjälp att förändra och att hitta nya sätt 
att utöva sitt föräldraskap.

Om ett barn utsätts för våld av sina föräldrar 
behöver hen andra vuxnas hjälp. Många av oss 
möter dagligen våldsutsatta barn, ofta utan att 
känna till vad de är utsatta för. En del av barnen 
kommer aldrig att berätta för någon, men några 
har berättat eller kommer att göra det.

OM VÅLDET
Våldet som barn berättar om, det föräldrar och andra vuxna i hemmet utsätter 
dem för, är allt ifrån luggning, nypningar, hån och trakasserier till grova sexuella 
övergrepp och tortyrliknande bestraffningar. Barn beskriver försummande 
föräldrar som inte förstår och respekterar deras behov. Vi hör berättelser om 
hur barn blir hotade med straff, att överges eller bli dödade. Det finns föräldrar 
som hotar med att ta sitt eget liv. Många barn lever med våld mot andra 
familjemedlemmar, det är också en form av våld mot barn. De våldsutsatta 
barnen är ofta utsatta för flera av dessa handlingar, och risken att utsättas för 
flera typer av våld ökar om det förekommer våld i någon form i en familj.

Exempel på våld hemma som 
barn beskriver för Bris

Fysiskt våld: föräldrar eller andra vuxna som 
slår, sparkar, knuffar, biter, bränner, nyper 
barnet samt drar i armar, hår och öron.

Psykiskt våld: föräldrar eller andra vuxna som 
är hotfulla, skrämmer, kränker, bestraffar 
och hotar att överge barnet. Föräldrar som 
utsätter andra i familjen för våld eller är 
sadistiska mot husdjur.

Sexuella övergrepp: föräldrar eller andra 
vuxna som utsätter barnet för våldtäkt eller 
andra fysiska sexuella övergrepp. Kan även 
handla om sexuella anspelningar och inviter.

Försummelse och omsorgsbrist: föräldrar 
eller andra vuxna som inte ger barnet 
trygghet, omsorg, kärlek, rutiner, mat, 
kläder, hjälp med skola, läxor och fritids-
aktiviteter. Som inte ser till att barnet 
får sina mediciner och andra nödvändiga 
hjälpmedel.

Barns röster om våld#slippavåld
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Det finns faktorer som ökar risken att ett barn ska 
utsättas för våld, det visar en entydig forskning.3 
Exempelvis löper barn som blir känslomässigt 
försummade och/eller upplever våld i familjen 
en större risk att också utsättas för andra typer 
av våld.4 Om ett barn blivit utsatt för våld vid ett 
tillfälle ökar risken att det ska hända igen. Andra 
kända riskfaktorer är föräldrars missbruk, psykiska 
ohälsa, ekonomiska utsatthet, stress och oro. 
Små barn och barn med funktionshinder drabbas 
oftare av våld hemma än andra barn. Det vi vet om 
riskfaktorer genom forskning bekräftas av det som 
barn berättar om för Bris.

Barn som beskriver konfliktfyllda hemmiljöer 
berättar ofta om irritation och bråk mellan 
föräldrarna. Stressnivån i familjen är hög och 
barnet har svårt att få lugn och ro. Detta skapar en 
ond cirkel då hög stressnivå försämrar möjligheten 
att vara en bra förälder.

Den höga stressnivån kan förstås förklaras av flera 
samverkande faktorer. Barn berättar om föräldrars 
oro för ekonomin, om trångboddhet, föräldrar 
som saknar arbete eller arbetar för mycket. Andra 
belastande omständigheter är syskon med funk-
tionshinder som tar mycket av föräldrars tid och 
kraft. Många av barnen lever med en ensamstå-
ende förälder och kan beskriva förälderns stress 
över att bära allt ansvar för familjen själv.

Alkohol är en stor riskfaktor i många familjer. 
Flera barn berättar om föräldrar som dricker för 
mycket och som blir aggressiva, galna, av alkohol. 
En del barn beskriver sina föräldrar som omogna. 
I konflikter med barnet beter de sig som om de 

BARNETS LIV HEMMA
Våld mot barn förekommer i alla miljöer, men det finns förhållanden som ökar 
risken att barn ska utsättas för föräldrars våld. Många av barnen i rapporten 
beskriver sin hemmiljö som kaotisk, med ständiga konflikter och våld mellan 
både föräldrar och barn. Andra berättar om föräldrar som framförallt blir 
arga eller våldsamma när de dricker eller är stressade. En del barn vet att för-
äldern har en sjukdom som påverkar humöret.

3 Socialstyrelsen (2014, s 42) ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa"
4 Carolina Jernbro (2015, s 5) ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv”, Karlstad University Studies

själva vore ett barn i affekt. I vissa fall upplever 
barn sina föräldrar som direkt hotfulla och farliga. 
De beskriver arga föräldrar, som ”går på barnen” 
aggressivt. Det finns också berättelser från barn 
som lever med föräldrar som blivit dömda för 
misshandel av den andra föräldern och som nu slår 
barnets styvförälder. 

Våld förekommer i många olika familjekonstel-
lationer. Många av barnen lever med en ensam-
stående förälder, ensam eller med ett eller flera 
syskon. En del bor i styvfamiljer, ofta med mam-
ma och styvpappa medan andra med båda sina 
föräldrar. Vem i familjen som utsätter vem för 
våld ser olika ut. Ofta förekommer våldet i olika 
former mellan både vuxna och barn, ibland är 
det bara barnet som utsätts av en förälder eller 
styvförälder, med eller utan den andra förälderns 
vetskap. Många gånger är både barnet och en av 
föräldrarna offer för samma förövare. Andra gång-
er är det den våldsutsatta föräldern som i sin tur 
utsätter barnet för våld. 

Även om det framförallt är den ena föräldern som 
är våldsam får vi många exempel på hur den andra 
föräldern tycks oförmögen att skydda barnet från 
våldet. Barn beskriver hur en av föräldrarna valt 
att lämna familjen för att undkomma den andra 
förälderns våld, medan barnet blivit kvar. Få barn 
berättar att någon av de vuxna försöker skydda 
barnet, däremot händer det att syskon försvarar 
varandra. Många barn vet dessutom att den andra 
föräldern känner till våldet och övergreppen, men 
gör ingenting för att förhindra det. De barn som 
utsätts för fysiskt- och sexuellt våld är också ofta 
utsatta för psykiskt våld och försummelse.

Barns röster om våld#slippavåld
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"Vi bråkar hela tiden"

”Han är alltid arg, men det blir ännu värre när 
han dricker.” 

”Pappa är snäll men han säger inte emot 
mamma. Jag tror han är lika rädd som vi, hon 
är så aggressiv mot honom också.”

”Jag känner att han småhatar oss för att han 
måste jobba så mycket, han tar ut ilskan på 
oss och jag är så rädd hela tiden”
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”Men det var ju jag som började, jag slog först.” 

Barn som drabbas av andras handlingar letar ofta 
efter förklaringen hos sig själva, det ser vi i många 
av våra kontakter. De berättar att det var de själva 
som började bråket, att de slog först. Att barnets 
egna aggressionsutbrott är det som triggar igång 
mamma eller pappa tills båda skriker och börjar 
slåss. De beskriver sig själva som jobbiga eller 
berättar att våldet var en konsekvens av att de 
gjorde något de inte fick, till exempel tog godis 
utan att fråga. En annan förklaring kan vara att 
de helt enkelt inte kan försvara sig, att syskonen 
klarar sig för att de är större och starkare eller 
tuffare. För barnet som söker förklaringen hos 
sig själv kan det vara svårt att förstå varför våldet 
fortsätter fast de försöker göra allting rätt.

Det finns föräldrar som tar på sig skulden efter att 
ha gjort barnet illa. De ber om förlåtelse, säger 
att det de gjorde var fel, något de ångrar och inte 
ska göra om. Men det finns också föräldrar som 
villkorar ett eventuellt förlåt, som bara säger det 
om barnet först visar ånger och går med på att 
det är hen som orsakat den situation som ledde 
fram till våldet. Om bilden av barnet som bärare 
av skulden står oemotsagd ligger det förstås nära 
till hands för barnet att tro att det är så.

”Jag är ju inte bråkig, gör inte dumma grejer 
och säger inte emot för jag vågar inte.”

 

”Hon har gått in i väggen och är inte sig själv längre”

Vissa av de våldsutsatta barnen beskriver sina 
föräldrar som elaka, men många ser istället 
föräldrarna som offer för yttre omständigheter 
eller psykisk ohälsa. Det kan handla om föräldrar 
som är stressade, utbrända, deprimerade, bipolära 
eller har ADHD. Dessa yttre omständigheter gör att 
vissa barn förstår förälderns bristande tålamod och 
aggressivitet. Andra barn kan till och med förklara 
sambandet mellan förälderns ekonomiska stress, 
exempelvis att en mamma som har eget företag 
sliter så hårt att hon måste gå upp mitt i natten 
och jobba, och att den stressen och tröttheten gör 
att hon får en aggressiv attityd mot alla i familjen.

"Hon är nog alkoholist, eller kanske mer av 
en helgalkoholist. Kan man vara det?” 

Många ser tydligt kopplingen mellan föräldrarnas 
missbruk av alkohol eller tabletter och våld, 
att det blir värre när de dricker, att alkoholen 
gör föräldern extra lynnig och ilsken. Flera 
funderar över om det kan vara så att föräldern är 
alkoholist. Det kan vara ett sätt att försöka göra 
förälderns beteende mer begripligt, att förstå 
det utifrån en diagnos. 

 
”Han gör ju bara som hans föräldrar gjorde 
när han var liten.” 

Ett annat sätt att tänka kring framförallt våld i 
uppfostrande syfte är att föräldrarna inte vet 
bättre. Att de själva blivit slagna som barn eller 
att de kommer från kulturer där det är tillåtet och 
anses vara rätt att hota och straffa med våld.

BARNETS FÖRKLARINGAR 
TILL VÅLDET
Tillvaron måste vara begriplig, det gäller både barn och vuxna. Ett barn 
som inte får hjälp att förstå varför vuxna utsätter hen för våld söker ofta 
förklaringen hos sig själv, det ser vi i många av våra kontakter. En del kan 
dock se att orsaken är förälderns egna problem med till exempel stress, 
psykisk ohälsa eller missbruk.

Barns röster om våld#slippavåld
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Vilka skador våldet får varierar mycket från barn 
till barn, men något som är gemensamt för allt 
våld är att det skadar, både på kort och på lång 
sikt. Skadorna kan vara både fysiska och psykiska, 
påverka barnets intellektuella och känslomässiga 
utveckling samt rubba barnets självbild och 
relationer. 
 

”Att varje dag brottas med livet och göra det 
själv är inte så lätt. Jag känner mig så liten fast 
jag är 14 år.”

 

 

”Jag inser att vi är starka som överlevt detta, 
blivit hyfsade och snälla personer som vet vad 
som är rätt och fel. Det är bara det att jag tar 
åt mig så mycket nu och känner mig så ensam.”

 
”Jag kan inte bo med någon som inte pratar 
med mig, det känns som jag dör av det. Jag 
känner mig så ensam.”

Ensamhet
Den mest återkommande gemensamma känslan 
barn beskriver är ensamhet. Ensamhet både i 
relation till familjen och till andra. Många känner 
att de måste hantera tillvaron och sina tankar och 
känslor helt på egen hand, att de inte kan prata 
med någon. De kan inte berätta för någon utanför 
familjen om sin utsatthet hemma, men har inte 
heller någon att prata med hemma om utsatthet 
utanför hemmet, i skolan och bland jämnåriga.

 ”Han är så arg, irriterad och impulsiv så att jag 
knappt vågar prata med honom. Jag är jämt 
rädd att han ska bli arg.”

Rädsla

Att leva med våld i familjen är att ständigt vara 
på helspänn av rädsla för att någonting farligt ska 
hända, att någon ska säga eller göra något som får 
den våldsamma föräldern att explodera. Barnet är 
inte den enda som är rädd utan delar ofta rädslan 
med både en förälder, syskon och husdjur. 
 

”Jag känner inte igen mig själv längre. 
Plötsligt i skolan kan jag bara börja störtgråta.”

Även de egna tankarna och känslorna kan vara 
skrämmande. Det kan handla om stark rädsla, oro 
eller ilska, känslor barnet kanske inte känner igen 
och kan identifiera eller känslor som barnet känt 
förut, men inte i samma omfattning. Känslor som 
inte går att kontrollera, som kommer plötsligt 
eller med en sådan kraft att barnet inte förmår 
hantera dem.

”Jag känner mig helt värdelös, det känns som 
jag förtjänar det då folk i skolan är taskiga.”

 
”Jag är nog faktiskt rädd jämt, det enda säkra 
stället är hemma. Men ändå inte.”

SKADOR SOM VÅLDET  
FRAMKALLAR
Barn som berättar för Bris om att de utsätts för våld hemma beskriver ofta 
att de känner sig väldigt ensamma. Många har en låg självkänsla, tänker på 
sig själva som värdelösa och känner sig uppgivna. Tilliten till andra människor 
är ofta stukad. Flera av barnen beskriver att de lever med en ständig rädsla, 
medan andra beskriver sig som känslokalla, att de har ”stängt av”. Det kan 
vara svårt att känna något alls eller känna igen och reglera sina känslor.
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Många berättar om hur rädslan och oron blir 
en känsla som följer med barnet även i andra 
sammanhang och då får stora konsekvenser, till 
exempel att barnet blir mobbad i skolan för att 
hen är så osäker.

”Jag är rädd för henne men vill att hon ska 
älska mig ändå.”

 
 
 
 

”Jag skulle vilja vara nära dem men jag vågar 
inte försöka mer. Jag blir alltid besviken.”

Relationer
Relationer till andra människor är ett av våra allra 
mest grundläggande behov. Eftersom vi är så 
beroende av relationer, är det också i relationer 
som vi kan skadas. Ett barn som saknar trygghet, 
omsorg och inte får sina behov tillgodosedda av 
sina föräldrar kommer ändå fortsätta att söka 
det, trots rädsla och ständiga besvikelser. En del 
barn beskriver att de har dubbla känslor för sin 
förälder, både älskar och hatar. Många berättar 
om en längtan efter att få förälderns kärlek och 
omsorg. Men utsattheten ger skador, till sist ger 
barnet kanske upp hoppet om sina relationer och 
får istället försöka hitta egna sätt att hantera sig 
själv och sin tillvaro.

 
”Det känns som han hatar mig, han verkar inte 
bry sig om att han skadar mig.”

 
 
 

”Hur ska jag kunna lita på en enda människa?”

 

”Jag vill åka på ett läger, men vågar inte. Man 
ska sova där, men jag är för rädd att killarna ska 
göra någonting mot mig.”

 
 
 

”Kommer jag att göra samma sak med mina 
barn när jag blir stor? Kommer jag att vara lika 
aggressiv? Hoppas verkligen inte på det!”

En konsekvens av våldet som barnen beskriver 
är en skadad tillit till både sig själv och andra, 
känslan av att ingen riktigt går att lita på. 
Relationer förutsätter förtroende och barn som 
varken tänker att de själva kan ha ett värde för 
en annan människa eller vågar lita på att andra 
vill dem väl, får förstås svårare att ha tillitsfulla 
relationer. Detta ställer till det i relationer med 
jämnåriga samt gör det komplicerat att slappna 
av tillsammans med kompisar och våga komma 
någon nära. En skadad tillit kan också begränsa 
barnets möjlighet att anförtro sig åt någon och 
be om hjälp. 

Psykisk ohälsa
Fysisk och psykisk misshandel, att bevittna våld 
i familjen och andra missförhållanden är några 
av de allvarligaste riskfaktorerna för psykisk 
ohälsa. Barn som utsätts för skrämmande och 
påfrestande händelser som våld drabbas av 
stress, något som ofta går över om barnet blir 
väl omhändertaget och känner trygghet efter 
händelsen. Men om påfrestningen varit allt för 
stor eller om den upprepas vid flera tillfällen och 
under en längre tid, exempelvis om barnet tvingas 
leva med den under lång tid utan möjlighet till 
återhämtning, kan den ge skador som barnet inte 
kan hämta sig ifrån av egen kraft. Stark rädsla, 
oro, svåra minnen och tankar samt mardrömmar 
kan vara symptom på trauma och tecken på att 
barnet behöver professionell hjälp. Det är inte 
alltid barnet själv kan koppla sitt mående till den 
utsatthet hen lever i.

 
”När han såg mina skärsår skrattade han bara 
och sa att jag var en patetisk jävla hora.”

I det som barnen berättar för Bris ser vi en 
tydlig koppling mellan våld hemma och psykisk 
ohälsa. Barn berättar om olika symptom som 
är reaktioner på trauma och som har en tydlig 
koppling till det de är utsatta för. Reaktioner som 
stress, mardrömmar, ätstörningar och stark oro 
är vanliga.

Barns röster om våld#slippavåld
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”Jag mår inte bra, gråter varje kväll.”

 
 

”När det händer dåliga saker bryr jag mig 
knappt längre, jag förväntar mig det värsta. 
När det händer bra grejer räknar jag med att 
det kommer att komma något dåligt och för-
störa det. Vilket det alltid gör.”

Många beskriver sig själva som uppgivna, att livet 
känns meningslöst och att de inte orkar längre. 

”Jag river mig för att känna att jag är verklig 
men när jag gör det blir jag rädd för mig själv.”

Barn berättar även om hur de på olika sätt skadar 
sig själva i försök att dämpa sin ångest eller i ett 
försök att komma i kontakt med sig själva, känna 
något överhuvudtaget. Exempel på självskada är 
att skära eller riva sig på armarna, på benen, på 
magen. Att känna stark ångest och att göra sig 
själv illa är skrämmande, och många barn som 
skadar sig beskriver att de är rädda för sig själva.

 
”Vet inte vad jag ska göra med mitt liv, känner 
ingen livsglädje. Allt är ett stort svart hål.”

 
 

”Jag känner att jag snart tar livet av mig. Jag 
vill egentligen inte dö, ser ingen mening med 
det, men jag vill inte leva heller.”

Att barnet berättar att hen tänker på att ta sitt 
liv behöver inte innebära att barnet ser självmord 
som sin sista utväg, det kan också vara ett sätt 
att beskriva en förtvivlad känsla av att det inte 
finns några andra alternativ. Men det finns barn 
som berättar att de gett upp hoppet och försökt 
ta sitt liv. 
 
 

 
 ”Jag vet att jag är sjuk i huvudet, det är inte 

normalt att ha det såhär eller göra såhär mot 
sig själv. Vad ska jag göra?”

Ibland förstår barnet själv kopplingen mellan våldet 
och de psykiska och känslomässiga konsekvenserna 
det får. Barnet vet att det är på grund av sin 
utsatthet hen känner oro, rädsla och ensamhet. 
Men i många fall vänder sig barn till Bris för att de 
har svårt att förstå varför de mår och reagerar som 
de gör. En del undrar om de håller på att bli galna. 

 
”Ju mer jag tänker på allt ju mer hatar jag 
honom. Men jag älskar honom ändå.”

Hur ska ett barn kunna gå vidare efter allt det en 
våldsutövande förälder utsatt barnet för? Även om 
våldet så småningom upphör, föräldern kommer 
till insikt och lyckas förändra sitt beteende, så är 
det inte självklart att bara förlåta och gå vidare.

  

 

”Trodde när jag var liten att jag skulle bli fri 
en dag och att det bara var att stå ut. Förra 
året började jag på folkhögskola och åker 
bara hem på helgerna, men jag mår inte 
bättre för det.”

Barn som kommit bort ifrån våldet i hemmet, 
exempelvis eftersom föräldrarna separerat, 
förövaren hamnat i fängelse eller att barnet själv 
flyttat för att gå i skolan på annan ort, undrar ofta 
varför det inte känns bättre. Detta har ju barnet 
sett fram emot, att en dag få flytta ifrån den som 
gör hen illa. Men ändå går det inte att må bra.
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Förminska och förtränga känslorna 
Ett sätt för barnet att hantera sin utsatthet är att 
förminska eller förneka det hen är med om, tänka 
att det inte var så farligt, att det inte är så mycket 
våld. En annan strategi är att försöka hålla undan 
känslorna, låta bli att känna överhuvudtaget. Det kan 
vara en medveten strategi, eller något som reglerar 
sig själv när tillvaron blir allt för påfrestande. Många 
beskriver hur de försöker hålla en fasad utåt, både 
för att slippa verka och känna sig svaga. En del håller 
känslorna ifrån sig genom att bedöva sig på olika 
sätt, antingen genom att skada sig själv eller med 
hjälp av droger som alkohol och läkemedel.

 
 
 
 

”Jag måste alltid vara den starka så jag 
gömmer alla känslor bakom en mask. Jag 
försöker skydda mig genom att intala mig att 
jag inte behöver andra människor”

 

 
”Jag känner och ser ingen skillnad på olika 
känslor, har blivit känslokall. Jag förväntar 
mig alltid det värsta.”

Undvika och förhindra våldet
Hur kan ett barn göra för att undvika och försöka 
förhindra förälderns våld? Det finns barn som 
berättar att de försökt prata med sin förälder utan 
att det leder någonstans. Inte sällan så förnekar 
föräldern och säger att barnet ljuger, överdriver 
eller borde förstå att det bara var på skoj. Andra 
sätt att försöka reglera föräldrars aggressionsnivå 
är att vara snäll och lydig, försiktigt be föräldrarna 
att inte dricka så mycket eller gå emellan innan 
bråket urartar och blir allt för våldsamt.

 
 

”Jag har försökt prata med henne, men det 
leder ingenstans.”

 
 

”Jag älskar skolan, där alla är snälla och jag 
behöver inte vara rädd.”

Vissa barn försöker undvika våldet genom att hålla 
sig undan och gömma sig tills föräldern har lugnat 
ner sig. Ett annat sätt är att hålla sig borta från 
hemmet, exempelvis genom att vara hos kompisar 
så mycket det går. Skolan kan i många fall fungera 
som en frizon. 
 

”Nu när jag är äldre kan jag försvara mig mot 
mamma men inte mot pappa, han är för stark.”

Att slå tillbaka är ett sätt som en del barn använder 
för att skydda sig själva. Det är också vanligt att 
barn fantiserar om sätt att kunna skydda sig själva, 
sin förälder eller sina syskon. Vissa drömmer också 
om att kunna sticka ifrån alltihop, kanske genom att 
kontakta socialtjänsten för att få hjälp att komma 
till en ny familj eller få en egen bostad. För vissa är 
18-årsdagen vägen ut medan andra vet att det inte 
hjälper att fylla 18, de är fast i familjen till dess att 
de kan skaffa en egen bostad eller gifter sig.

 
 ”Vad ska jag göra? Jag behöver hjälp!”

Ett sätt att försöka få slut på våldet är att be om 
hjälp, det gör barnen när de tar kontakt med Bris.

 

BARNETS STRATEGIER FÖR 
ATT UNDKOMMA VÅLDET
Att leva i en familj med våld är att leva i en tillvaro fylld med rädsla, oförutsägbarhet 
och ensamhet. När ingen i familjen kan skydda barnet och det känns omöjligt att 
berätta för någon utanför vad en är med om, så återstår bara att försöka hitta egna 
sätt att få kontroll över livet. Barnet måste hitta sätt att hantera tillvaron, skydda 
sig själv och kanske andra, för att försöka må bra eller i alla fall inte gå under.

Barns röster om våld#slippavåld
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18

alltid förbjudet, eller finns det undantag då en 
förälder faktiskt får slå? Är det fel av en förälder 
att slå tillbaka även om barnet triggar det?

 

”De slår mig, alltså inte så jättehårt, men de 
slår mig.”

Barn känner inte heller alltid till sina rättigheter, 
de vet inte vilken hjälp som finns att tillgå och vart 
de ska vända sig för att få den. 
 

”Alla säger att jag måste prata om allt, men 
jag kan inte. Hur ska man kunna sätta allt 
hemskt som hänt i ord? Och hur ska jag kunna 
veta att om jag öppnar mig för dem, att allt 
löser sig då?”

Svårt att berätta
Det är svårt för barn att avslöja för någon vad de 
är med om och veta hur de ska berätta för att 
få personen i fråga att förstå. Bara att behöva 
sätta ord på vad de är med om kan vara allt för 
smärtsamt och svårt. 

Barn som saknar erfarenhet av goda vuxna, som 
tvärt om gett upp förhoppningen om vuxnas 
omsorg och skydd, utvecklar olika strategier 
för att klara sig själva. De har dessutom lägre 
förväntningar än andra på att någon ska kunna 
hjälpa dem. Barn som inte utvecklat en tillit 
till vuxna får svårt att tro att det går att lita på 
någon, och den som fått klara sig ensam har inte 
fått träna på att reflektera och sätta ord på sina 
känslor och upplevelser. Det betyder att de barn 
som mest behöver vuxnas hjälp är de som har 
svårast att själva se till att få den.

 

”Vad kommer att hända om jag anmäler mam-
ma? Jag älskar henne ju.”

Många barn beskriver sina föräldrar som ”snälla 
också” eller att de i alla fall ”inte är dumma jämt”. 
De berättar att de älskar sina föräldrar, att de är 
rädda att förlora dem och de önskar och hoppas 
in i det längsta att allt ska bli bättre. Föräldrarna 
är ofta den primära trygghet och tillhörighet ett 
barn har och det är föräldrarnas kärlek och närhet 
barnet längtar efter. Om de berättar för någon 
vad föräldern gör riskerar de möjligheten att 
någon gång få uppleva det. De flesta barn vill ju 
bara slippa våldet.

 ”Jag trodde länge att det var mig det var fel 
på, att min familj var normal.”

 

”Räknas det som våld när hon drar i håret, 
tar stryptag, kastar ner mig på golvet, slår 
mig i skallen för att jag har tagit godis utan att 
fråga? Räknas det som våld eller är det bara 
någon slags grov uppfostran?” 

Osäkerhet på gränser och rättigheter
Det finns många orsaker till att inte vilja berätta 
att ens föräldrar gör en illa. Det kan bland annat 
handla om att barn ofta saknar kunskap om var 
gränsen går för vad som är tillåtet. Många vet inte 
att allt våld är förbjudet och att det inte spelar 
någon roll vad barnet har gjort - en vuxen får 
aldrig hota, slå eller på andra sätt skada ett barn, 
varken i affekt eller i uppfostrande syfte. Barn 
som kontaktar Bris ställer frågor som: Är våld 

HINDER FÖR ATT BERÄTTA
Det är ingen som vet hur många barn som utsätts för våld hemma. Dels beror 
det på att de utsatta barnen sällan berättar om våldet, dels på att vuxna inte 
ser, förstår och tar barns utsatthet på allvar.

Barns röster om våld#slippavåld
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”Jag har kommit till en punkt där jag inte or-
kar ha det såhär längre. Men jag varken vågar 
berätta eller ta hjälp av någon.”

 
 

”Jag vill inte berätta, var ska jag ta vägen om 
mamma får veta?”

 

”Jag vill inte kontakta polisen, aldrig! Jag 
gillar mina föräldrar.”

”Jag berättade för kuratorn, men mamma 
fick mig att ta tillbaka det och nu har jag bytt 
skola för att jag inte ska kunna prata mer med 
kuratorn.”

 
Rädsla för att förlora föräldern
Framför allt när en förälder utsätter barnet för 
våld är ett avslöjande förenat med stora risker. 
Risken att föräldern blir betraktad som en dålig 
människa i andras ögon, men också risken att 
föräldern blir arg och straffar barnet. Eller, i 
värsta fall, att familjen splittras och att barnet 
förlorar sin förälder, kanske för att föräldern 
straffas och hamnar i fängelse. Gemensamt för 
barnen är viljan att slippa våldet utan att behöva 
riskera att förlora något annat. 
 

”Jag är så rädd att andra ska börja tycka illa 
om dom.”

 
 
 ”Mamma skriker jämt och kallar mig en massa 

saker, ibland slår hon mig också. Jag skäms 
jättemycket och skulle aldrig kunna berätta 
det här för någon.” 

Skam
Våld inom familjen är stigmatiserande. För vuxna 
är det en skam att både utsätta sina barn för våld 
och att inte ha förmågan att skydda sina barn från 
en annan vuxen som gör barnet illa. Det gör att 
många vuxna drar sig för att berätta och söka hjälp. 

Men också barn beskriver att de skäms. De skäms 
för att ha en familj som inte är bra och för att ha 
föräldrar som inte kan ta hand om dem och som 
gör dem illa. 

 

”Mamma säger att det är mina hormoner som 
påverkar mig. Men hur ska det kunna vara det 
när jag har varit rädd för pappa ända sedan jag 
var liten?”

 
Att inte bli trodd
Att inte bli trodd eller bli ifrågasatt är bemötan-
den som en del barn fått uppleva när de försökt 
berätta. Ett exempel är ett barn som försökte 
berätta för mamman om styvpappans övergrepp 
men fick höra att det bara var en lögn. Andra barn 
som bett en förälder om hjälp har blivit anklagade 
för att vara psykiskt störda eller att de försökt 
förstöra familjen.

Ingen att berätta för
Det kan också vara så att det inte finns någon 
som barnet upplever att hen kan berätta för, 
medan vissa menar att de har berättat för vuxna 
utanför familjen och upplevt att personerna 
har förstått att barnet inte har det bra, men att 
ingen gör något.

En del barn beskriver att det inte finns någon 
att prata med. Till exempel att de har en kurator 
på skolan, men att hon aldrig är där. Andra har 
samtalskontakt med en kurator, men utan att 
prata om själva våldet. 
 

”På skolan har vi en kurator men hon är 
aldrig där.”

 

 

 

”Jag har verkligen ingen att prata med. Jag 
har bara killkompisar och ingen av dom pratar 
om känslor.”
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”Vi har varit hos soc och massa kuratorer…” 

 
 
 
 
 

”Kuratorn säger att det är bra att jag sätter 
ord på mina känslor men att hon inte kan hjäl-
pa mig. Det känns som jag bollas runt bland 
människor som säger att jag måste prata med 
någon annan.”

En del av de barn som kontaktar Bris och 
berättar om våld hemma har, eller har haft 
kontakt med både elevhälsa, BUP och social-
tjänst – ibland tack vare att någon annan upp-
märksammat att barnet behöver hjälp och ibland 
på eget initiativ. Det kan handla om både enstaka 
och långvariga kontakter med psykologer och 
kuratorer som ska hjälpa barnet med allt ifrån 
nedstämdhet och sömnrubbningar till svår ångest 
och självmordstankar. Men i de flesta fall berättar 
barnet aldrig om det pågående våldet. Trots att 
det som barnet sökt hjälp för kan vara symptom 
på våldsutsatthet och trauma är hjälpen 
fokuserad på symptomet, den bakomliggande 
orsaken kommer sällan fram. Barn berättar också 
om polis- och socialtjänstutredningar efter oros-
anmälningar där alla vuxna får komma till tals, 
men ingen gett barnet chans att berätta vad hen 
är med om.

Av de barn som kontaktar Bris och berättar om för-
äldrars våld förklarar många att de själva och/eller 
föräldrarna har neuropsykiatriska och psykiatriska 
diagnoser. Det finns barn som lever med pappor 
och styvpappor som varit dömda för misshandel av 
mamman, barn som varit placerade i familjehem 
men flyttats tillbaka då våldet inte gått att bevisa 

och barn som inte haft möjlighet att berätta vad 
som faktiskt pågår för socialtjänsten eller BUP 
eftersom föräldrarna alltid suttit med i mötet. 

Det finns också exempel där barnet har berättat 
vad de utsätts för, och trots det lämnas utan 
skydd med en kontaktperson att prata med som 
enda stöd. Andra har inte bara berättat, utan till 
och med smygfilmat misshandeln av syskonen 
som bevis, och ändå inte fått hjälp. I vissa fall har 
barnets berättelse om pappans hot och våld lett 
till att barnet och mamman tvingats flytta och 
nu lever under skyddad identitet på annan ort, 
medan pappan går fri. Och att den enda hjälp 
som barnet får är medicinering. I en del fall har 
barnets behandling på BUP avslutats eftersom 
psykologen gått i pension. 

”Alla säger bara att jag är stark, men jag orkar 
inte vara stark.”

 

”Min kurator vet att jag är blyg och mår dåligt 
och att jag skadar mig själv, men hon vet inte 
det andra.”

De professionella som barnet träffar beskrivs 
ofta som snälla och lyssnande, men oförmögna 
att kunna göra något för att förändra barnets 
situation: ”Folk tycker synd om mig, men ingen 
verkar kunna göra något”. Vi får exempelvis höra 
berättelser om uppgivna kuratorer som efter 
en längre kontakt med ett barn till slut tvingas 
konstatera att de inte kan göra mer. Barnets 
slutsats blir ofta att situationen är olöslig eller 
att dess känslomässiga problem inte går att göra 
någonting åt. Det barn som prövat att få hjälp 
utan att lyckas kan lätt känna uppgivenhet.

I MÖTET MED PROFESSIONELLA
Alla vuxna är potentiella skyddsfaktorer för barn och unga. Men när 
föräldrar brister i sitt föräldraskap har professionella som möter barn i sin 
yrkesroll ett extra stort ansvar i att finnas till hands och uppmärksamma 
barns behov av skydd, stöd och behandling.

Barns röster om våld#slippavåld
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”Min socialsekreterare var inte den bästa 
eftersom hon gjorde sitt jobb istället för att se 
hur jag mår…”

Barnen som berättar om våld nämner 
förhållandevis sällan socialtjänsten, trots att vi 
genom det barnet berättar förstår att familjen 
måste ha varit i kontakt med dem. En orsak 
till det kan vara att det är svårt att förhålla 
sig till något en inte riktigt förstår vad det är. 
Socialtjänsten är diffus för många barn, även för 
dem som haft en kontakt. Vi vet att barn sällan 
känner till socialtjänstens uppdrag och vad en 
kan förvänta sig för hjälp från dem. Detta kan 
både leda till att barn inte räknar med att kunna 
få hjälp och att de har orealistiska förväntningar 
på vad socialtjänsten kan göra. Många av 
frågorna vi får rör möjligheten till hjälp genom 
socialtjänsten: att få flytta till en annan familj 
eller en egen lägenhet. 

”Vad är barnpsyk? Finns det?”

 

 
”Mamma säger jämt att jag har ADD och att 
det är därför vi bråkar så mycket.”

Den bild barn har av socialtjänsten är ofta färgad 
av föräldrarna. Barn berättar om att föräldrarna 
hotar med socialtjänsten, att om barnet berättar 
vad föräldern gör, så kommer socialtjänsten 
splittra familjen. På liknande sätt finns det 
föräldrar som hotar med barnpsyk, som säger att 
barnet ska passa sig annars kommer hen hamna 
på psyket. Det bidrar ju förstås inte till att ge 
barnet en rimlig bild av BUP och socialtjänsten.

Men den stora frågan blir: Hur kan så många barn 
som uppenbarligen har, eller har haft, kontakt 
med både vården, BUP, socialtjänsten och 
rättsväsendet ändå leva kvar i familjer där våldet 
pågår? Vi kan konstatera att det krävs mycket av 
ett våldsutsatt barn för att få hjälp.
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Identifiera
Att det finns stora brister i att upptäcka och 
ingripa för att hjälpa barn som utsätts för våld är 
många överens om och hindren för att prata om 
våld finns hos både barn och vuxna. I Bris vuxen-
telefon – om barn (BVT) pratar vi ofta med vuxna 
som kontaktar oss med frågor om hur de ska 
agera när de misstänker att ett barn far illa i sitt 
hem. Studier5 visar att även vuxna som möter barn 
i sitt yrke upplever att det är svårt att ställa frågor 
om våld och veta vad de ska göra om det kommer 
fram att ett barn är utsatt. Många känner också en 
osäkerhet kring anmälningsplikten. Bris vill därför 
se fortbildningsinsatser till all personal som möter 
barn, kring hur anmälningsplikten i socialtjänst-
lagen ska användas och vilka krav den ställer på 
den enskilda yrkesgruppen. Det ska även finnas 
utarbetade rutiner och en handlingsplan för hur 
en anmälan ska gå till i alla verksamheter där de 
anställda omfattas av anmälningsplikten.

Andra hinder professionella uppger för att avstå 
från att ta upp frågor om våld med barn är tids- 
och resursbrist, samt låg tillit till socialtjänstens 
möjlighet att hjälpa barnet. Det är av största vikt 
att samarbetet mellan skola och socialtjänst funge-

rar, och att det finns upparbetade former för sam-
verkan för att minska avstånden och öka tilliten.

De allra flesta barn går i skolan eller förskolan. Det 
gör skolan till en viktig aktör i att uppmärksamma 
brister i barnets hemmiljö. Elevhälsan har ett 
uppdrag att uppmärksamma och utreda orsaker 
till ohälsa hos enskilda elever. När ett barn vänder 
sig till elevhälsan måste personen som möter 
barnet ha förmåga att ta reda på, och kompetens 
att avgöra, vilken hjälp barnet behöver. För att 
stärka elevhälsan och göra den så likvärdig som 
möjligt har Skolverket och Socialstyrelsen tagit 
fram ”Vägledning för elevhälsan”.6 Däremot finns 
inga nationella riktlinjer för hur elevhälsan ska 
arbeta med att upptäcka våld.

Bris föreslår nationella riktlinjer för elevhälsan som 
innebär att barnet alltid får frågor om förekomsten 
av våld när hen söker stöd för fysisk och psykisk 
ohälsa eller kända riskfaktorer. Bris vill också se 
en kunskapshöjande insats för att garantera att 
yrkesverksamma inom alla verksamheter som 
möter barn har kunskap om våld mot barn och om 
våldets konsekvenser, samt har kompetensen att 
upptäcka tecken på våld och trauma hos barn.

AVSLUTANDE DISKUSSION 
OCH BRIS ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Våld i hemmet skadar barn både kroppsligt och känslomässigt, det påverkar 
barnets självbild, relationer till andra och möjligheten att utvecklas. Våld 
kan leda till olika former av psykisk ohälsa och självdestruktiva beteenden. 
Det utsatta barnet upplever ofta en stor ensamhet och många känner ett 
starkt motstånd mot att berätta för någon utomstående om vad de är med 
om. Hindren för att berätta och be om hjälp är många, och känslan blir att 
barnet måste försöka lösa sitt problem på egen hand. Många barn är osäkra 
på vad de är med om och om det finns någon hjälp att få. Avsaknaden av 
någon att prata med och en bristande tillit till andra människor gör det 
också svårt att be om hjälp. Utifrån de brister vi ser genom det som barn 
berättar för Bris och genom den samlade kunskapen som finns om våld kan 
vi konstatera ett antal åtgärder som behöver vidtas.

#slippavåld

5 Karin Blomgren (2016) “Att upptäcka våld mot barn – om rutinfrågor inom elevhälsan”, Rädda Barnen; Veronica Svärd (2016) 
“Children at Risk? Hospital workers’ and their Collegues’ Assessment and Reporting Experiences”, Göteborgs Universitet

6 Socialstyrelsen (2014) ”Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014”
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Något som gör det svårt för barnet att berätta 
om våldet, och därigenom gör våldet svårt att 
upptäcka, är att barnet ofta upplever att det inte 
finns någon att berätta för.

För att elevhälsan ska kunna leva upp till sitt 
uppdrag att uppmärksamma och utreda ohälsa 
måste barnet ha möjlighet att söka upp den. 
Detta förutsätter förstås att kuratorer och 
skolsköterskor finns tillgängliga samt är tydliga 
och synliga för barnen. Bris vill se en elevhälsa 
med närvarande och tillgängliga kuratorer.

Bris erfarenhet är att få barn känner till att 
socialtjänsten finns, dess uppdrag och ansvar 
att skydda och hjälpa barn. Förtroendet för 
och kännedomen om socialtjänsten behöver 
därför inte bara höjas bland vuxna, utan även 
bland barn. Bris vill att socialtjänsten görs mer 
känd och tillgänglig för alla barn. Socialtjänstens 
uppdrag måste också tydliggöras för barn.

Eftersom osäkerheten är stor bland våldsutsatta 
barn och unga kring vad våld är, rätten att få hjälp 
och var hjälpen finns måste kunskapsnivån kring 
detta höjas. Alla barn ska känna till sina rättigheter 
och hur de kan få dem tillgodosedda. Det ska vara 
tydligt vart barnet kan vända sig för att få hjälp 
och hjälpen måste vara tillgänglig. Det vill säga, 
det ska kännas möjligt för barnet att be om den. 
Bris föreslår att skolan och förskolan får ansvar för 
att återkommande lyfta frågor om våld. Barn har 
rätt till kunskap om vad som räknas som våld, hur 
våld påverkar barn, om rätten att slippa våld och 
hur de kan agera för att få hjälp.

Agera

"Var och en som får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa bör anmäla 
detta till socialnämnden.”  
Socialtjänstlagen, SoL 14 kap 1c §

När föräldrar och vårdnadshavare inte klarar av 
att uppfylla barnets behov eller när de på något 
annat sätt står maktlösa inför en situation där ett 
barn far illa är det samhällets ansvar att göra en 
insats. Både barnet och närstående kan behöva 
olika former av skydd, stöd och hjälp. När barnet 

försummas eller utsätts för våld har det rätt till 
omedelbart skydd (11 kap 1a § SoL). 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och 
unga som far illa och de beslutar om vilket skydd 
och stöd barnet ska få. Men för att myndigheterna 
ska kunna fullfölja sitt uppdrag behöver de 
få information om barnet som berörs. Många 
yrkesverksamma som möter barn och unga till 
vardags är enligt lagen skyldiga att anmäla. För 
andra vuxna är det en rekommendation att anmäla. 

Alla vuxna har ett ansvar att ingripa när de 
misstänker att barn i deras närhet far illa. Att 
anmäla sin oro över ett barn till socialtjänsten 
ses av många som en sista utväg. För barnet kan 
det vara vägen till nödvändig förändring. Ju förr 
socialtjänsten kan ingripa och erbjuda skydd 
och stöd samt tillgodose att rätt behandling, 
desto bättre. En misstanke behöver inga bevis, 
det är oron som anmäls. Ansvaret att gå vidare 
och ta reda på om ett barn far illa ligger på 
socialtjänsten.

Varje enskilt barns bästa ska ligga till grund för de 
beslut som rör barnet. Varje barn har rätt komma 
till tals, fritt uttrycka sina åsikter och bli hörd, bar-
net har rätt att påverka sin situation. Detta enligt 
socialtjänstlagen7 och barnkonventionen. Möjlig-
heten för barnet att kunna påverka förutsätter att 
hen känner till den rättigheten, har rätt informa-
tion och realistiska förväntningar på myndigheten. 
Trots det berättar barn som kontaktar Bris om 
polis- och socialtjänstutredningar där alla vuxna får 
komma till tals, men där barnet inte fått en chans 
att berätta vad hen varit med om. Barn lämnas 
ofta utan tillräcklig information om socialtjänstens 
uppdrag, de egna rättigheterna och processen hen 
befinner sig i. Detta är viktiga förutsättningar för 
att kunna utöva rättigheten att påverka sin egen 
situation, barnet ska betraktas och bemötas som 
en aktör genom hela processen.

Förebygga
Vi vet mycket om i vilka miljöer och under vilka 
förhållanden barn löper störst risk att fara 
illa och vi vet vilka faktorer som kan väga upp 
riskerna.

7 Socialtjänsten (2012, s 9) ”Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten”
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Barn som lever i familjer med våldsproblematik, 
missbruksproblem, psykisk ohälsa, ekonomisk 
oro eller med föräldrar som på olika sätt brister i 
sitt föräldraskap utsätts oftare än andra för våld 
hemma. 

Barn som klarar sig ganska bra trots brister 
i hemmiljön gör det bland annat tack vare 
egna resurser och förmågor. Andra viktiga 
skyddsfaktorer är goda sammanhang utanför 
hemmet, förtroendefulla relationer till andra 
vuxna och möjlighet att lyckas, exempelvis i 
skolan. En väl fungerande förskola, skola och 
elevhälsa, med närvarande vuxna som ser och 
har tid att lyssna på varje barn är några av de 
faktorer som minskar risken för att ett barn ska 
utsättas för våld hemma.

En annan viktig faktor som kan förebygga våld 
mot barn är möjligheten för föräldrar att få stöd 
i sitt föräldraskap eller hjälp med egna problem. 
Det är en rättighet alla barn har, att föräldrar 
får det stöd de behöver för att kunna ta ansvar 
för sitt föräldraskap. I BVT hör vi ofta exempel 
på att tillgången till sådant stöd saknas. Därför 
vill vi se ett bättre utbyggt och mer tillgängligt 
stöd till familjer i utsatta situationer, exempelvis 
genom föräldrautbildningar och individuellt stöd. 
Tillgång till förebyggande insatser varierar dock 
beroende på var en bor i landet, något som mås-
te göras likvärdigt i alla kommuner. 

Ingen vet hur många barn som utsätts för våld 
hemma. Den statistik som finns att tillgå idag 
bygger på polisanmälda misshandelsbrott och 
de indikationer som kartläggningar av barns 
och föräldrars egna erfarenheter av våld kan ge. 
Många misshandelsbrott mot barn rapporteras 
aldrig och för de former av våld mot barn 
som inte rubriceras som misshandel, som 
försummelse och omsorgsbrist, saknas det 
statistik. Kännedom om, eller oro för, att ett 
barn försummas eller har föräldrar som brister 
i sin omsorg anmäls till socialtjänsten, men 
idag förs ingen nationell statistik över antalet 
orosanmälningar eller vem som gjort anmälan.

Avsaknaden av statistik gör att vi inte heller vet 
i vilken utsträckning professionella fullföljer sin 
anmälningsplikt, något som är av yttersta vikt för 
att barn ska få den hjälp, det skydd och stöd de 
har rätt till i en utsatt situation. 

Bris föreslår att nationell statistik upprättas över 
alla orosanmälningar till socialtjänsten, hur många 
anmälningar som görs av professionella och i vilken 
omfattning anmälningarna leder till utredning.

Bris åtgärdsförslag

Kunskapshöjande insatser för att garantera 
att yrkesverksamma inom alla verksamheter 
som möter barn har kunskap om våld mot 
barn och om våldets konsekvenser, samt har 
kompetensen att upptäcka tecken på våld 
och trauma hos barn.

Handlingsplan och utarbetade rutiner för 
hur en anmälan ska göras i alla verksamheter 
där de anställda omfattas av anmälnings-
skyldigheten.

Nationella riktlinjer för elevhälsan, att de  
alltid ska ställa frågor om förekomsten av 
våld när ett barn söker stöd för fysisk och 
psykisk ohälsa eller andra kända riskfaktorer.

Riktade fortbildningsinsatser om anmälnings-
plikten, till alla som möter barn i sitt yrke, 
om hur lagen ska användas och vilka krav den 
ställer på den enskilda yrkesgruppen.

En likvärdig tillgång till stöd och hjälp i form av 
förebyggande insatser, för alla familjer oavsett 
bostadsort, för att förhindra våld mot barn.

Att nationell statistik upprättas över 
alla orosanmälningar till socialtjänsten, 
hur många anmälningar som görs av 
professionella och i vilken omfattning 
anmälningarna leder till utredning.

#slippavåld
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KOM IHÅG

Barnet har rätt till kunskap om 
våld för att kunna identifiera 
sin egen utsatthet

Barnet har rätt till en vuxen 
som frågar och lyssnar

Barnet har rätt till information 
för att kunna agera, påverka 
och känna kontroll

Barnet och den vuxna måste mötas i samtal om våld. 
Det underlättar för barnet att berätta och för den vuxna 
att vara barnet till hjälp

Den vuxna behöver kunskap 
om våld för att kunna 
identifiera ett utsatt barn

Den vuxna behöver rätt 
förutsättningar och 
kompetens för att fråga och 
lyssna på barnet

Den vuxna behöver 
information för att kunna 
agera till hjälp för barnet

!

!

!

!
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Två opinionsbildare, Berit Hedeby (journalist) 
och Gunnel Linde (författare), ville åskådliggöra 
vad misshandel gör med ett barn. 1971 startade 
de en aktionsgrupp som fick namnet Barnens 
rätt i samhället. 

Sedan Bris startade har samtalen med barn, och 
med vuxna om barn, haft en central funktion i 
verksamheten. Varje år har Bris ungefär 25 000 
stödjande samtal med barn och unga upp till  
18 år. Snittåldern på de som kontaktar oss är 15 
år och de flesta som vänder sig till Bris är tjejer. 

Kontakterna handlar om alltifrån kompisar och 
kärlek till skolan och psykisk ohälsa. Det kan 
även handla om att befinna sig i en situation som 
barnet far illa av men inte vet hur hen ska ta sig 
ur, exempelvis om att leva i familjer med vuxna 
som gör en illa på olika sätt.

När ett barn vänder sig till oss för att få hjälp 
så rymmer barnets berättelse ofta många olika 
delar. Det handlar om både tankar, känslor och 
händelser. Om barnet själv, den egna identiteten 
och om relationer till andra. Ibland beskriver 
barnet faktiska förhållanden, till exempel en 
våldsam förälder som skrämmer och gör barnet 
illa. Men framförallt vill barnet berätta hur hen 
mår för att få hjälp att må lite bättre. 

Barn som vill ha hjälp med sitt mående kan 
beskriva att de inte längre känner igen sig själva, 
att de är stressade, har ångest och mardrömmar. 
Att det här är något de lider av och att de försöker 
hitta sätt att hantera sina känslor på – ibland sätt 
som de förstår inte är bra, exempelvis genom att 
skära sig. När vi hör ett barn berätta om psykisk 
ohälsa gäller det att tar reda på mer för att hitta 
den bakomliggande orsaken till varför barnet mår 
dåligt. Här kan till exempel berättelserna om våld 
finnas. Med den pusselbiten går det att förstå 
barnets mående i sitt sammanhang. 

De skador barn får av att leva i våld går inte 
att bota eller åtgärda utan att orsaken till dem 
blir kända, våldet måste upphöra och skadorna 
identifieras. För att kunna ge ett barn rätt hjälp 
måste en förstå orsaken till problemet. Och för att 
förstå orsaken måste vi fråga – och framförallt  
– lyssna på barnet.

I de kontakter där det framkommer att barnet 
är utsatt för våld hemma informerar Bris om 
socialtjänsten och om barnets rätt att få hjälp. Vi 
undersöker tillsammans med barnet vilken person i 
dess närhet som kan vara behjälplig i att ta kontakt 
med socialtjänsten. Om barnet vill kan hen få 
hjälp av Bris att ta kontakt med socialtjänsten och 
då ha ett trepartssamtal mellan barnet, Bris och 
socialtjänsten. 

BRIS ARBETE MOT VÅLD
I början av 1970-talet uppmärksammades två allvarliga fall av barnmisshandel 
med kort mellanrum. Ett av dem rörde en treårig flicka som misshandlades 
till döds av sin styvfar. Skadorna visade att hon blivit misshandlad under en 
längre tid. Det visade sig att många runt flickan känt till misshandeln och att 
socialvården (dåvarande socialtjänsten) blivit varskodd men inte ingripit. Inte 
heller mamman hade satt stopp för våldet då hon inte förstod vilken skada 
det gjorde på barnet. Händelserna väckte stor uppmärksamhet och under 
hela 1970-talet diskuterades barnmisshandel livligt i Sverige.
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Bris erbjuder stöd utifrån barnets eget behov. Ett 
av Bris stöderbjudanden är vad vi kallar ”kunskap 
och råd”. Genom bland annat vår webb, våra 
appar och våra filmer når vi hundratusentals barn 
varje år med stödjande information. Inte minst är 
detta viktigt när det kommer till frågor om våld 
eftersom många barn uttrycker en osäkerhet 
kring vad våld är och vilka rättigheter de har.

Bris erbjuder även gruppstöd i olika former, 
bland annat till barn och familjer där en förälder 
tagit sitt liv.

Bris har också en stödtelefon för vuxna som känner 
oro för ett barn i sin närhet, Bris vuxentelefon – om 
barn (BVT). Till den ringer framförallt föräldrar, men 
också andra: styvföräldrar, mor- och farföräldrar, 
lärare, grannar, bekanta till barnet och familjen. 
Genom vuxentelefonen når vi indirekt barn som 
inte själva kontaktar oss. 

BVT har en viktig funktion i att klargöra och 
påtala att det rör sig om just våld och att upplysa 
om konsekvenserna våldet får för barnet. I BVT 
kan vi hjälpa den som kontaktar oss att hitta 
strategier att skydda barnet, både som förälder 
och som utomstående. Vi kan informera om 
barnets rättigheter och vuxnas skyldigheter, 
till exempel anmälningsplikten och beskriva 
samhällets skyddsnät.

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns 
och ungas rättigheter och förbättra deras 
levnadsvillkor. Bris har en stark ställning i 
samhället och, genom stödverksamheten, 
en unik kunskap om barns livssituation. Den 
använder vi för att sprida kunskap, bilda 
opinion och påverka samhällsutvecklingen. 
Genom att förmedla barnets syn på, och 
upplevelse av, sin egen situation kan vi bidra 
med ett mycket viktigt perspektiv i debatten 
om frågor som rör barn. 
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Metoden som valts för bearbetning av mejlen 
kallas induktiv tematisk analys. Det är en 
metod som Bris alltid använder för kvalitativa 
fördjupningar och den innebär att en arbetar 
utan att bestämma frågeställningar och 
hypoteser på förhand. Tillvägagångssättet gör 
det möjligt att förhålla sig öppen till materialet, 
med syfte att minska risken för att bli styrd 
av förutfattade meningar om ämnet. Den 
övergripande frågan ”Vad berättar barn för 
Bris om våld hemma?” var utgångspunkt för 
analysarbetet. Texterna lästes igenom, och 
de texter som på något sätt bedömdes kunna 
bidra till svaret på frågan sorterades ut. Efter 

det delades de utsorterade texterna in under 
ett antal övergripande rubriker: ”Om våldet”, 
”Barnets liv hemma”, ”Barnets förklaringar till 
våldet”, ”Skador som våldet framkallar”, ”Barnets 
strategier för att undkomma våldet”, ”Hinder för 
att berätta” och ”I mötet med professionella”.  

I denna rapport har vi valt att endast utgå från 
mail som barn har skickat och inte chattloggar 
eller samtalsbeskrivningar efter telefonsamtal. 
Genom mejlen påverkas inte barnets berättelse 
av någon mottagare vilket kan vara fallet i 
exempelvis ett telefonsamtal eller en chatt 
mellan två aktiva parter.

KÄLLOR

OM RAPPORTEN
Underlaget till den här rapporten utgörs av samtliga mejl från barn och unga 
till Bris-mejlen, under perioden den 1 september 2014 till och med den 30 
april 2015, som berört våld hemma. Under perioden skickades 5 372 mejl till 
Bris-mejlen varav 505 stycken berörde våld i hemmet. Det kan till exempel 
ha handlat om att själv ha varit utsatt för slag, sparkar, kränkande behandling 
eller ha bevittnat våld mellan andra i familjen.
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Ibland kan det vara svårt för vuxna att veta hur de, på bästa sätt, ska stötta ett barn 
som de känner oro för. I en undersökning Bris genomförde på ”We are Stockholm 
2015” fick barn och unga svara på frågan ”Hur ska en vuxen vara för att du ska våga 
berätta om våld?”. I svaren framkom fem tydliga råd:

SÅ HJÄLPER DU BARN ATT BERÄTTA

FÖR ATT JAG SKA BERÄTTA OM SVÅRA SAKER SKA VUXNA...

… LYSSNA

”Om vuxna lyssnar mer på våra åsikter så våg-
ar vi prata mer”

”Lyssna och låt oss prata till punkt, vänta med 
att fråga tills vi pratat klart”

 
 

”Vara positiv och stöttande, tyck inte bara 
synd om oss”

… HA TID

”Vara positiv och stöttande, tyck inte bara 
synd om oss”

 
 

”Vuxna ska visa att de orkar lyssna och inte 
hålla på med annat”

… VÅGA PRATA

”Prata med barnet och vara uppmärksam på 
hur man verkar må”

”Vuxna ska visa att de orkar lyssna och inte 
hålla på med annat”

”De ska berätta om de själv varit utsatta att 
de vet hur det är”

… SE BARNEN

”Lägga sig i mer!”

”Om barnet beter sig på ett sätt som hen inte 
brukar, fråga vad det är”

… HA FÖRSTÅELSE OCH TA BARN PÅ ALLVAR
 

”Ta det seriöst, ha förståelse och vara allvarlig”

 

 
”Aldrig säga: ’jag sa ju det’ eller bli arg’”

”Faktiskt göra något åt det och inte bara låta 
det passera”



På Bris lär vi oss mycket om vad barn tycker, 
tänker och behöver från de samtal vi har med 
dem. All den kunskapen vill vi sprida vidare så att 
den kommer många till godo. Eftersom alla barn 
är anonyma i kontakten med Bris kuratorer så är 
vi väldigt noga med hur vi berättar om det som vi 
lärt oss.

I den här rapporten ger vi exempel på sådant som barn berättar för 
Bris om våld. När vi återger detta gör vi om exemplen så att ingen 
ska känna igen sig själv eller någon annan. Vi ändrar namn och ålder, 
vi ändrar lite i berättelsen och ibland skriver vi ihop flera exempel 
så att det blir en slags blandning av många berättelser. Alla barn kan 
vara helt trygga med att de är anonyma hos Bris.

Om du har några frågor så är du alltid välkommen att höra av dig till 
oss så berättar vi mer. 

Arenavägen 61 
121 77 Johanneshov 
Box 101 47, 121 28 Stockholm  
Telefon: 08-59 88 88 00 
 
www.bris.se 
Instagram: Bris116111 
Facebook: www.facebook.com/BRIS 
Twitter: @BRISpress 
Swish: 9015041

Barn kan kontakta Bris på  
telefon, chatt och mejl. 
Telefonnummer: 116 111 
Chatt och mejl: www.bris.se
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