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BARNAHUS
Samverkan under ett tak vid
misstanke om brott  mot barn



Samverkan under ett tak vid misstanke om 
brott mot barn



Alla bitar i ett pussel behövs för att se hela 
Barnet



Definitioner

Barnmisshandel innefattar när en vuxen person utsätter ett  
barn  för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 
grundläggande behov

(Kommitteen mot barnmisshandel, Socialdepartementet 2001, s 120).

Våld mot barn innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel 
eller utnyttjande, däribland sexuella övergrepp, oavsett ålder på 
förövare

(FN:s Barnrättskommitté)



Vad påverkar barn och ungas 
reaktioner?

• Tidigare traumahistoria – ACE-studien

• Grad av uppfattad fara

• Vuxnas omsorg, hjälp och skydd

• Temperament och medfödda svårigheter

• Ålder och mognadsnivå

• Närhet och relation till det som varit skämmande



Rapport
Våld mot barn 2016
Regeringsuppdrag till Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

• En nationell studie av forskarna Staffan Janson och Carolina Jernbro
vid Karlstads universitet.

• Enkätundersökning till 4741 elever i åk 9 och åk 2 i gymnasiet. 78,5% 
svarade





Fråga om svåra händelser



Förekomst av barnmisshandel
44 procent av eleverna har vid minst något tillfälle under uppväxten 

varit utsatt för någon typ av våld av en vuxen person inom eller utanför 

familjen! 36 procent har utsatts av en förälder.

24 procent av eleverna har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av 

en vuxen person (föräldrar eller annan vuxen person).

16 procent av eleverna har blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen.

14 procent av eleverna rapporterade att de har upplevt våld mellan 

vuxna i familjen, det vill säga att en förälder utövat fysiskt eller psykiskt 

våld mot en annan förälder.

Totalt 6 procent har blivit försummade. En procent har utsatts för fysisk 

försummelse och fem procent för emotionell försummelse.

Totalt 9 procent, 14 procent av flickorna och två procent av pojkarna, har utsatts 

för sexuella övergrepp av en vuxen person.



Förekomst och överlappningar av olika former av våld

www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/kroppslig-bestraffning-och-annan-krankning-av-barn-i-sverige/

http://www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/kroppslig-bestraffning-och-annan-krankning-av-barn-i-sverige/


Multiutsatthet – överlappning av flera typer av 
barnmisshandel

Fysiskt Psykiskt Våld mellan 

föräldrar

Försummelse Sexövergrepp

(vuxen)

Fysisk X 43,9 31,3 15,3 14,7

Psykisk 69,0 X 45,8 24,2 19,3

Våld mellan 

föräldrar

54,2 49,7 X 20,0 19,2

Försummelse 61,6 62,0 47,2 X 25,1

Sexuella 

övergrepp

42,8 35,2 32,5 18,2 X

180912





Barnmisshandel och hälsa

Elevenkät besvarad av 4741 elever i åk 9 och åk 2 gymnasiet (78,5% svarsfrekvens) 

2016-2018 

• Av samtliga elever uppgav 18 procent att de mådde mindre bra eller dåligt. 

Vanligare bland de elever som rapporterade att de varit utsatta för någon form av 

barnmisshandel (30 %) än bland de elever som inte hade utsatts för 

barnmisshandel (11 %). 
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68 procent av eleverna som var 
utsatta för barnmisshandel 
rapporterade psykosomatiska 
besvär till skillnad från 42 procent 
bland de som inte utsatts. 

Att ha tre eller fler besvär var 3 
gånger vanligare i gruppen som 
var utsatt för misshandel



Självskadebeteende och suicid
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Det fanns ett tydligt dos-responssamband. 

Bland de elever som varit utsatta för fyra till 
fem former av barnmisshandel (3% av 
samtliga elever) rapporterade 50% att de vid 
upprepade tillfällen skadat sig själva, 46% 
uppgav att de ofta haft suicidtankar och 21% 
hade försökt att ta sitt liv vid minst fem 
tillfällen.





Trauman i barndomen

Att utsättas för fysisk och psykisk misshandel är kopplat 
till både fysisk och psykisk ohälsa på sikt. Depression, 
missbruk och cancer är exempelvis kopplat till trauma 
under uppväxten.

Felitti m fl: ACE -The Adverse Childhood Experiency
study



Toxisk stress

Vid stark upprepad eller långvarig stress i avsaknad av det skydd som 
stabila relationer ger  (Garner et al 2012) T. ex. känslomässig 
misshandel, fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse

Orsakar störningar i hjärnans nervkretsar och hormonella system under 
känsliga skeden i utvecklingen

Störningarna kan leda till anatomiska förändringar och/eller fysiologiska 
störningar som senare leder till inlärnings- och beteendeproblem 

Grunden till kronisk stressrelaterad fysisk och psykisk sjukdom



”If you feel safe and loved, your brain becomes specialized in 
exploration, play and cooperation. If you are frightened and unwanted, 

it specializes in managing feelings of fear and abandonment.” 

Van der Kolk (2014)



Landberg, Jernbro och Jansson (2017) Våld löser inget! – Sammanfattning av en nationell kartläggning av våld mot 
barn. Stiftelsen Allmänna barnhuset

Erfarenhet av professionell hjälp



Vad behöver barn då våld eller 

sexuella övergrepp avslöjats?

1. Skydd

2. Berätta, bli trodd och få bekräftelse

3. Begripa / integrera / verklighetsanpassa

4. Trygga vuxna

5. Ev. terapeutisk hjälp med traumasymtom?



Bearbening
(expontering)

Inre stabilitet
(coping och 
samspel)

Yttre stabilitet
(skydd + basala behov)

Traumapyramiden – vad barn behöver vid 
traumatisering 



Förmåga till återhämtning

Barnet behöver:
Bli sedd stimulans kärlek
Sömn kramar bus frihet
Respekt trygghet  lugn lek

Närhet skydd ömsesidighet

• Tidigt identifiera barn som lever i risk
• Främja familjens hälsa och förebygga ohälsa
• Erbjuda skydd, stöd och behandling


