
VUXNAS VÅLD MOT BARN

Statistik: 

Totalt 44% av alla barn i Sverige har blivit utsatta för någon typ av misshandel av 
en vuxen inom eller utanför familjen. 

24% av alla barn i Sverige har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av en 
vuxen. 

16% av alla barn i Sverige har någon gång blivit utsatta för psykiskt våld av en 
vuxen. 

14% av alla barn i Sverige har någon gång upplevt våld mellan vuxna i sin familj, 
alltså att en förälder utövat fysiskt eller psykiskt våld mot en annan förälder.

6% av alla barn i Sverige har någon gång blivit försummade. 1% har utsatts för 
fysisk försummelse och 5% för emotionell försummelse. Försummelse innebär att 
föräldrarna inte tar hand om barnet, på ett sätt som gör att barnet skadas. 

9% av alla barn i Sverige har någon gång utsatts för sexuella övergrepp av en 
vuxen person. Bland flickor handlar det om 14% och bland pojkar om 2%. 1

Konsekvenser: 

Våld kan leda till akuta skador och död. 

Våld är en stark stressfaktor som ökar risken för sämre skolresultat, lägre 
livskvalitet, psykosomatiska besvär, psykisk sjukdom, självskadebeteenden, 
självmordstankar och självmordsförsök. 

Det är mer än 6 gånger så vanligt att barn som utsatts för våld försöker begå 
självmord än andra barn.   

Det finns ett starkt samband mellan våld i barndomen och beteendeproblem, 
posttraumatisk stress, kriminalitet och fetma i vuxen ålder. Det finns även samband 
mellan upprepat våld i barndomen och hjärtinfarkt, stroke och immunologiska 
sjukdomar i vuxen ålder. 2

Barnkonventionen - Artikel 19

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

1. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Våld mot barn 2016 - En nationell kartläggning, (2017).
2. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Våld mot barn 2016 - En nationell kartläggning, (2017).
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VUXNAS VÅLD MOT BARN

Rädda Barnens Ungdomsförbunds 10 krav till regeringen

Call it what it is

1. Ge barnmisshandel status som ett folkhälsoproblem.

Inför lagar som skyddar barn från våld 

2. Inför misshandel av barn som en egen brottsrubricering.
3. Gör alla former av våld mot barn straffbart, även psykiskt våld och försummelse. 
4. Klassificera våld mellan vuxna familjemedlemmar som sker framför barn som     
    psykiskt våld.
5. Lagstifta att barn ska bli hörda av polis inom två veckor från att dom misstänks  
    vara utsatta för brott.

Myndigheter måste agera rätt och snabbt 

6. Ge polis, åklagare, domare och försvarsadvokater utbildning i barnpsykologi, 
    kommunikation med barn och barnkonventionen.
7. Polis och åklagare måste börja följa lagen om att utredningar som rör brott mot 
    barn får ta som längst tre månader.
8. Öka det förebyggande arbetet mot våld.

Alla barn har rätt till likvärdigt skydd

9. Alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av god kvalité.
10. Inför tydliga nationella kvalitetskrav för Barnahus.

Under 26 år? Bli medlem på rbuf.se/bli-medlem för att stötta vår kamp.
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