
 

FÅR ALLA SLÅ MIG?  
- En minirapport av barn och unga om ordningsmaktens våld 

mot barn i förorten  
 

Inledning 
Vad tycker, tänker och känner barn och unga om våld mot barn? Rapporten som du 
håller i din hand är ett resultat av vad som händer när barn och unga möts för att 
prata om våld. Vi samlade drygt 30 barn och unga mellan 11-20 år för att prata om 
våld mot barn. Det här är vad de sa.  
 
”Politiker måste bry sig mer om våldet som händer i orten.” Tjej 17 år 
 
 
Eventet “Får alla slå mig?” genomfördes den 9 juni 2019. Drygt 30 barn och unga 
mellan 11-20 deltog. “Får alla slå mig?” var ett samarbetsprojektet mellan Rädda 
Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen Västerort, BK Bussenhus, Folkets 
Systrar, Ung & Trygg, Förenade Unga och Studiefrämjandet.  
 
Vi vill beskriva eventet som en alternativ hearing. Ett tryggt rum för barn och unga 
där vi kan prata om våld med varandra för att sedan kunna föra vidare våra åsikter 
till makthavare. Eventet planerades och genomfördes av oss barn och unga själva 
med viss stöttning från ett fåtal vuxna. Det var vi barn och unga som bestämde 
teman, metoder, höll i övningarna, formulerade frågeställningar och bjöd in 
deltagare. Vi som anordnade och deltog i eventet är från förorter i Stockholm men 
framförallt Tensta, Rinkeby och Kista.  
 
Dagen efter hearingen hölls ett möte 
mellan våra representanter och Sveriges 
ansvariga minister för barnrättsfrågor, 
Åsa Lindhagen. Under mötet framfördes 
de åsikter och erfarenheter om våld som 
tagits upp under eventet till ministern.  
 
Under hearingen valde deltagarna att gå 
in på djupet inom tre olika teman: 
ordningsmakten, mobbning och 
grupptryck. Det temat vi vill presentera i 
den här rapporten är ordningsmakten.  
 



 

VÅLD FRÅN ORDNINGSMAKTEN  

 
“ Jag blev slagen av en ordningsvakt i Kista då jag ville gå på bussen och sen 
när han slog mig med batong sen dess har jag inte känt mig säker.” Tjej 17 år 
(16 år vid händelsen).  
 
”Två ordningsvakter kom till min lillebror och sa öppna din påse. Han hade 
bara skolböcker där. Efter det känner jag mig inte trygg. ” Tjej 17 år 
 
Barnen som deltog i hearingen kände sig otrygga bland ordningsvakter och poliser. 
Hot och våld från ordningsmakten upplevdes som ett närvarande problem. Det var 
tydligt att frågan var viktig för barnen och att det fanns ett stort intresse av att dela 
med sig av sina och andras erfarenheter av interaktioner med framförallt 
ordningsvakter men även polis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

”Dom hatar invandrare.” Pojke 12 år 
 
”Dom misshandlar oss invandrare. Dom misshandlar mig, dom misshandlar 
dig. ” Pojke 12 år  
 
När barnen analyserar problemet lyfter de fram rasism från ordningsmaktens sida 
som orsaken till våldet. Barnen berättar att de tror att det handlar om rasism, 
fördomar och hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Det är för mycket visiteringar.” Pojke 12 år 
“Dom tror vi är skyldiga” Pojke 12 år 
”Dom är rasister. Dom slår oskyldiga människor. ” Pojke 12 år 
 
De platser som lyfts fram som särskilt farliga är gator, tunnelbanan, köpcentrum och 
centrum. Flera pojkar i 12-årsåldern berättar om upprepade visiteringar och 
maktmissbruk. De förklarar att ordningsvakterna tror att de är inblandade i försäljning 
av droger eller vapenbrott. En känsla av att bli oskyldigt anklagad och dömd utifrån 
sitt utseende återkommer i barnens berättelser.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
”Man känner sig inte helt trygg för dom har en viss bild. Man har sett lite på 
sociala medier. När man ser dom undrar man; har något hänt, är något på väg 
att hända? ” Tjej 15 år 
 
Barnen beskriver att våldet från ordningsmakten leder till att deras familjer blir oroliga 
och ledsna. De menar också att ordningsvakter och polis får ett dåligt rykte. Hatet 
från ordningsmakten föder ett hat hos de som utsätts. Man är rädd eller känner ilska 
mot ordningsvakter och man litar helt enkelt inte på polisen.  
 
Flera barn har personliga strategier för att undvika ordningsvakternas våld som till 
exempel att springa iväg från ordningsvakterna, filma interaktioner eller att klä sig 
annorlunda. Även lösningar på en samhällsnivå lyfts fram. Där ingår att barn som 
utsätts för våld ska ha rätt till skadestånd och att de som missbrukar sin makt ska bli 
avstängda från jobbet. Även rätten till att få använda självförsvar mot 
ordningsmakten dök upp i diskussionerna. Barnen beskriver en rädsla för att hamna i 
häktet eller bli fängslade om de inte gör som ordningsvakterna säger. Ett 
återkommande tema i barnens samtal är att de önskade att tjänstemännen hade 
förmågan att känna medkänsla och empati.  
 
 
 
 
 



 

 
 
“Dom hatar barn.” Pojke 13 år 
 ”Dom slår barn och gravida kvinnor. ” Pojke 12 år 
“Lärarna är på polisens sida.” Pojke 13 år 
 
Några barn förklarar att de känner sig extra utsatta just på grund av sin ålder och 
uttrycker en frustration över att lärarna inte tror dom när de berättar om vad de varit 
med om. Lärarna tror oftast att barnen överdriver eller ljuger och agerar sällan på det 
barnen berättar om.  



 

 


