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VÄRT ATT VETA:
Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället. Alla som arbetar med 
barn ska känna sig trygga i sin yrkeskunskap för att kunna upptäcka, 
bemöta och agera. Du kan göra skillnad och medverka till att alla barn får 
en uppväxt fri från våld. 

VET DU ATT… 
• Våld mot barn inkluderar alla former av utsatthet; fysiskt och psykiskt 

våld, försummelse, utnyttjande och sexuellt övergrepp.  

• Våld mot barn kan vara: 
 Barnmisshandel - vuxnas våld mot barn  
 Våld i nära relationer 
 Våld från ett barn mot ett annat, tex syskonvåld, mobbing,  
 pennalism. Barn kan även skada sig själva. 
 Våld på nätet 
 Samhälleligt våld, tex krig, konflikter, förföljelse, terrordåd,  
 skolskjutningar 

• Våldsbegreppet är svårdefinierat och det pågår en ständig diskussion 
om gränser för när det är våld, graden av allvarlighet och när samhället 
måste agera. 

• Våldsutsatthet kan innebära såväl kortsiktiga som långsiktiga  
konsekvenser som skolsvårigheter, ökad risk för missbruk, kriminalitet, 
eget våldsutövande och självskadebeteende. 

• Yngre barn innan skolåldern har en ökad risk att utsättas för våld av 
vuxna inom familjen, medan äldre barn och ungdomar har högre risk att 
utsättas av vuxna eller jämnåriga i den närmaste kretsen och i offentlig 
miljö.  



• Varje år anmäls omkring 25 000 misshandelsbrott mot barn till polisen. 
Våld mot barn kan också ha dödlig utgång.  

• I en svensk kartläggning där skolungdomar (årskurs 9 och 2 på  
gymnasiet) tillfrågats om erfarenheten av våld anger ungefär 44 % av 
ungdomarna att de blivit utsatta för våld någon gång under sin  
barndom.  

• Vissa former av våldshandlingar mot barn kan vara ett brott. 

TÄNK PÅ ATT… 
• Vissa omständigheter kan öka risken att ett barn utsätts för våld; barn 

med funktionsnedsättning, på flykt, i samhällsvård eller är hemlösa. 
Det kan också vara familjerelaterade sociala problem men också handla 
om barnets sociala relationer.  

• De allra flesta barn visar på något sätt att de är utsatta för våld. Synliga 
skador men också somatiska och psykiska symptom,  
beteendeproblematik, utvecklingsrelaterade och/eller sociala problem.

VAD SKA DU GÖRA?
• Fråga barn och ge dem möjlighet att berätta och påverka sin situation. 

• Gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får  
kännedom om att barn far illa. Vid misstanke om brott kan en  
polisanmälan göras.  

• Vid uppenbar fara för barnet ring 112. 

• Kontakta ditt närmaste barnahus, socialtjänsten, polisen och/eller 
andra myndigheter när du behöver konsultation, råd och stöd. 

• Medverka till samordning och samverkan mellan olika  
samhällsinstanser. 

• Se till att ha välfungerande rutiner i verksamheten och säkerställ att du 
har aktuell och tillräcklig kunskap och kompetens. 
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HÄR KAN DU LÄSA MER:

Fördjupning och referenser till ovan text och mer information om våld mot 
barn på: www.barnafrid.se/kunskapsportal/basprogram

† www.barnafrid.se


