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De flesta övergrepp kommer 
aldrig till myndigheternas 
kännedom! 

Knappt en av tio har anmält 
övergreppen

De flesta berättar för någon

Tonåringar berättar oftast för 
en kompis



Det gäller en av fem!
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De flesta berättar för någon!  Det gäller en av fem
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Stöd och behandling efter övergrepp

Andel av de elever som utsatts

Behövde ingen hjälp 73 %

Behövde hjälp men sökte inte 10 %

BUP 7, 0 %

Skolhälsovård 6,9 %

Privat psykoterapi 4,0 %

Ungdomsmottagning 3,5 %

Socialtjänsten 1,3 %

Annan 2,5 %
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Ibland är livet orättvist!
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Medverkan av barn och unga

40 barn och unga i olika åldrar

Form, design och utseende

Innehåll, fakta och råd

Digitala berättelser

Blogginlägg



Alla hade hört talas om 
övergrepp via media, ofta 
extrema 
övergrepp och otäcka detaljer

En del har pratat med sina 
föräldrar om det – det 
uppskattas!

Få har fått information i 
skolan. Alla vill ha det! 



Dags att börja prata! Barnröster

”Nu när man tänker på det är det ju väldigt konstigt att man inte 
hade det i ämnet sex- och samlevnad. Inte, vi har inte haft det
speciellt mycket, i alla fall inte jag, men… Jag kan inte komma
ihåg att det var en del av det överhuvudtaget.”

”Och om man inte pratar om det, det är väl också då barnen tror
att det är okej liksom. Att det är så här det ska vara, 
att de inte vet att det är fel.”

”Jag tycker att det är viktigt att föräldrarna pratar om det också. 
Så att inte de håller det hemligt, alltså, för vi får ändå reda på det.”



Informationsfilm för barn om sexuella övergrepp



Jag önskar att vuxna inte var så rädda
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Råd till vuxna

Lyssna!

Låt det ta tid, barn måste få berätta i sin egen takt!

Ställ frågor – men inte allt för många…

Var lugn!

Tro på barnen!



Råd till vuxna som arbetar med barn

Visa att du bryr dig och var gärna personlig!

Förklara vem du är och vad du kan göra!

Barn ska få prata med samma vuxen! Det tar tid att få förtroende!

Var ärlig, håll vad du lovar och skvallra inte!

Miljön är viktig!

Ta barnen på allvar!



Information i skolan Barnröster

”Så att inte bara så här, prata med era föräldrar. 
För just i det här sammanhanget kanske det just är föräldrarna
som är… som liksom gör nånting dåligt. Och då om barnen
inte har någon annan att prata med så, då blir det ju ingen. ”

”Hon frågade mig om jag ville hoppa över. Men det är tvärtom
ännu viktigare för mig. För om man ska ha en hyfsat normal syn
på allting … Så om man ständigt blir särskilt behandlad för att
man varit med om något så blir det bara konstigare och
konstigare och konstigare… Om man inte kan vara med på något
som handlar om sexuellt eller våld eller så, så kommer till slut
jättemycket att försvinna. 



Information i skolan Barnröster 

-”Och då är det nog svårt för lärarna också att veta hur de ska
prata om det. Asså, och de kanske inte heller vet var gränsen för
ett övergrepp går, och då vet de inte hur de ska prata om det.”

-”De vet inte heller vad det är de ska säga om det.”

-”Vuxna måste också lära sig om det.”



På uppdrag av barnen - Handledning till skolans 
personal
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Att våga komma nära
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