
Bilaga VON 2018/53/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 

                                                                                Foto: Sala Kommun  

 

  

 

Vä gledände dokument- fo r sämverkän, dä  bärn 
och ungdomär misstä nks färä illä, 2018-2021 

VÅRD OCH OMSORG 
  

VERKSAMHETSDOKUMENT 



  
 

2 (26) 

 



Vägledande dokument- för samverkan, då barn och ungdomar misstänks fara illa, 2018-2021 
Vård och omsorg 

  

1 (26) 

  

Metadata om dokumentet 

Dokumentnamn 

Vägledande dokument- för samverkan, då barn 
och ungdomar misstänks fara illa, 2018-2021 

Dokumenttyp 

Kunskapsstöd 

Omfattar 

VoO 

Beslutsinstans 

Socialchef 

Dokumentansvarig 

Socialchef 

Publicering  

Ledningssystem 

 

Beslutad/datum 

2018-10-17 

Översyn bör göras 

2019-10-01 

Klassificering 

[Klassificering] 

Diarienummer 

2018/1397 

Relation 

[Relation] 

Ersätter 

[Ersätter] 

Författningssamling 

 

 





 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2018-2021 

Vård och omsorg 
  

 

3 (24) 

INNEHÅLL  

 

1 INLEDNING.................................................................................................................................................................... 4 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................................ 4 
1.2 Samverkan .......................................................................................................................................................... 4 
1.3 Syfte .................................................................................................................................................................... 4 

2 VÄGLEDNING ................................................................................................................................................................ 5 
2.1 Anmälan och anmälningsskyldigheten ............................................................................................................... 5 
2.2 Konsultation ....................................................................................................................................................... 6 
2.3 Innan anmälan görs ............................................................................................................................................ 6 
2.4 Uppgifter som bör ingå i en anmälan ................................................................................................................. 7 
2.5 Anmälan/ gemensamt möte med anmälaren ..................................................................................................... 8 
2.6 Förhandsbedömning ........................................................................................................................................... 8 
2.7 Barn behov i centrum, BBIC ................................................................................................................................ 8 
2.8 Konsultation och utlåtande ................................................................................................................................ 9 
2.9 Frivillighet och tvång ........................................................................................................................................... 9 
2.10 Barn som lever i våld, bevittnat eller utsatts för övergrepp ........................................................................... 10 
2.11 Undantag vid anmälningsförfarandet!! .......................................................................................................... 10 
2.12 Barnahus Västmanland ................................................................................................................................... 11 
2.13 Återkoppling ................................................................................................................................................... 11 
2.14 Sekretess ........................................................................................................................................................ 11 

3 NÄR FAR BARN ILLA? .................................................................................................................................................. 13 
3.1 Tidiga tecken på att barn far illa ....................................................................................................................... 13 
3.2 Barn som bevittnat och lever i våld .................................................................................................................. 14 

4 MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION ................................................................................................................... 16 
4.1 Människohandel Barn och ungdom .................................................................................................................. 16 
4.2 Barnprostitution ............................................................................................................................................... 17 

4.2.1 sugardating ............................................................................................................................................ 17 
4.3 Indikatorer på att ett barn kan vara utsatt för människohandel eller prostitution ........................................... 17 

4.3.1 ALLMÄNNA INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL ................................................................................. 18 
4.3.2 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELL EXPLOATERING ..................................................... 19 
4.3.3 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR TVÅNGSARBETE ................................................................... 19 
4.3.4 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL MED BARN OCH UNGA ............................................................... 20 
4.3.5 Starka indikatorer på handelsåtgärd: ..................................................................................................... 20 
4.3.6 Indikatorer på att barnet är utsatt för hot och tvång: ............................................................................ 21 
4.3.7 Bristande omsorg som kan vara tecken på exploatering: ....................................................................... 21 
4.3.8 INDIKATORER PÅ HANDEL MED MÄNNISKOR FÖR ARBETE I HEMMET ................................................... 21 

5 INFORMATION ............................................................................................................................................................ 23 
5.1 Anmälan skickas till ........................................................................................................................................... 23 
5.2 Användbara telefonnummer ............................................................................................................................ 23 

 

 



 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2018-2021 

Vård och omsorg 
  

 

4 (24) 

1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Alla som arbetar med barn och ungdomar har en lagstadgad skyldighet att 

samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Tydliga och 

av personalen kända kommunikationsvägar samt samsyn kring hur anmälan ska 

gå till underlättar i kontakterna med andra, den aktuella familjen samt vid 

eventuell uppföljning. Den ökade medvetenheten i samhället om barns 

rättigheter till en god och trygg uppväxt gör att det numera finns en bred 

uppslutning kring nödvändigheten av att anmäla till socialtjänsten när barn och 

unga behöver samhällets stöd och skydd. Antingen på grund av förhållandena i 

hemmet eller på grund av sitt eget beteende. Genom att ingripa tidigt i ett 

skeende med rätt insatser anpassade till barnets eller den unges individuella 

behov kan en positiv utveckling främjas utan alltför omfattande insatser. 

1.2 Samverkan 

Det råder enighet i att de som möter och arbetar med barn och ungdomar 

behöver samråda, samarbeta och samverka. Svårigheter och omsorgsbrist runt 

ett barn/en ungdom och dess familj är situationer med många orsaker och 

komplexa samband. När det gäller barn och unga som far illa är det en typ av 

ärende som ingen myndighet klarar ensam. Målsättningen med samverkan är att 

barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska uppmärksammas 

tidigt och få rätt stöd snabbt 

1.3 Syfte  

Detta vägledande dokument syftar till att underlätta för de personer som i sitt 

arbete ibland möter barn och ungdomar som far illa. För att detta dokument ska 

kunna tillämpas är det därför av stor vikt att dokumentet är känt inom de 

berörda verksamheterna. Detta är ett ansvar som åläggs arbetsledning och 

personer som arbetar med barn och ungdom.   
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2 VÄGLEDNING  

2.1 Anmälan och anmälningsskyldigheten 

Vård- och omsorgsnämnden har ett övergripande ansvar för att de barn och 

ungdomar som riskerar att fara illa får den hjälp och stöd de behöver. För att 

kunna leva upp till detta ansvar behöver socialtjänsten få kännedom om dessa 

barn, vilket kan ske på olika sätt. Personer kan på egen hand ansöka om stöd och 

hjälp hos socialtjänsten och allmänheten uppmanas att ta kontakt och göra en 

anmälan då de får kännedom om barn och unga som de misstänker far illa.  

Enligt 14 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (SoL) finns en skyldighet för vissa grupper 

att genast göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom eller 

misstänker att ett barn far illa. Detta är en förstärkning av anmälningsplikten 

sedan den 1 januari 2013 och förutsätter inte att anmälare ska ha en förkunskap 

om socialtjänstens arbete utan utgångspunkten ska vara anmälarens egna 

iakttagelser och oro för barnet 1. 

Denna skyldighet gäller:  

 myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom såsom skola och 

förskola  

 andra myndigheter inom hälso- 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten och kriminalvården  

 anställda inom dessa myndigheter 

 anställda inom yrkesmässigt bedriven 

enskild verksamhet som fullgör 

uppgifter som berör barn och unga 

eller inom annan sådan verksamhet 

inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område.  

 

Anmälningsskyldigheten är ett personligt 

ansvar och den är ovillkorlig. Var och en som 

får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa bör enligt socialtjänstlagen2 

anmäla detta till socialnämnden.            Foto: Sala Kommun 

                                                             
1 Prop. 2012/13:10 – Stärkt stöd och skydd för barn och unga.  
2 enligt 14 kap. 1c § Socialtjänstlagen (SoL), 
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 Oron kring ett barn/ungdom kan vara en omtanke som kan vara början till en 

positiv förändring för barnet eller ungdomen och samt anhöriga. Vid första 

misstanke bör socialtjänsten kontaktas för att rådgöra kring en orosanmälan. Det 

blir ofta bättre än om man väntar till att flera upprepade händelser skett. Det är 

socialtjänstens uppgift att bedöma och eventuellt utreda situationen. Den som 

omfattas av anmälningsskyldigheten har inte rätt att vara anonym 3. 

Det är barnets/ungdomens behov som är utgångspunkten för om anmälan ska 

göras eller inte och inte hänsyn till föräldrarna eller den egna verksamheten. 

2.2 Konsultation 

Om man känner sig osäker på om det ska göras en anmälan ska Barn- och 

ungdomsenhetens mottagningsgrupp kontaktas för en konsultation. Det är då 

viktigt att säga att man önskar rådfråga/konsultera och då inte nämna namn på 

barn/ungdom eller föräldrar. Viktigt är att berörd personal som vet mest om 

barnet, själv konsulterar, då följdfrågor oftast behöver ställas.  

Arbetsledningen har ansvar för att all personal har kunskap om 

anmälningsplikten samt de rutiner som gäller på respektive arbetsplats. Det är 

viktigt att verksamheten även har rutiner för hur stöd och handledning erbjuds 

till den anställde vid anmälningssituationer. 

Tänk på att:  

 Anmälningsplikten är ett personligt ansvar 

 Anmälan till socialtjänsten ska ske skyndsamt 

 Skyldigheten inte kan delegeras eller remitteras bort 

 Konsultation/samråd kan alltid föregå en anmälan 

 Samråd får inte ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan 

2.3 Innan anmälan görs 

Innan anmälan görs är det viktigt att prata med föräldrarna om den oro man 

känner för barnet/ungdomen och att anmälan görs. Det finns dock undantag vid 

misstanke om barn som lever i våld, misshandel och sexuella övergrepp. Se 

stycke 2.11: Undantag vid anmälningsförfarande. Det är viktigt att ett sådant 

initiativ/samtal utgår från barnet och dess behov och med barnets bästa för 

ögonen. Målet med samtalet ska vara att försöka få föräldrarna att 

uppmärksamma att det finns oro för barnet samt att avsikten är att hjälpa och 

stödja hela familjen. Att anmälaren informerar skapar goda förutsättningar för 

                                                             
3 Socialstyrelsens skrift 2004-101-1 Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
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ett bra samarbete. Det understryker även föräldrarnas betydelse och ansvar. 

Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler och inte föräldrarna. Om barnet 

har två vårdnadshavare ska båda underrättas, oavsett om de bor tillsammans 

eller inte. Ett barn som har fyllt 15 år ska personligen underrättas eftersom 

barnet efter denna ålder har rätt att föra sin egen talan. 

2.4 Uppgifter som bör ingå i en anmälan 

Socialstyrelsen rekommenderar att anmälan sker skriftligt om situationen inte är 

akut. En muntlig anmälan bör snarast kompletteras med en skriftlig information. 

Socialtjänsten i Sala önskar att en skriftlig anmälan överlämnas vid 

anmälningsmötet. 

• änmälningsdätum 

• änmälärens nämn, telefonnummer och ärbetspläts 

• vem ävser änmälän: nämn, personnummer, ädress och telefonnummer 

• kläss, skolä, förskolä 

• klässföreståndäre/mentor 

• Orsäk till änmälän: 

- På vilket sätt far barnet illa? Konkreta exempel 

- Finns det akut fara för barnet/den unge? 

- Var befinner sig barnet/den unge just nu?  

- Hur länge har oron funnits? 

- När? Var? Hur? 

- Vem har sett eller hört? 

- Vad har barnet själv sagt? 

- Vad skulle hända om inget görs?  

- Eventuella insatser som anmälaren har vidtagit 

- Eventuell kännedom om insatser från annan 

- Finns det andra barn i familjen?  

- om föräldrarna/vårdnadshavarna är informerade om anmälan  

- hur är föräldrarna/vårdnadshavarnas inställning till anmälan 

• Är bärnet/den unge är informeräd om änmälän 

• Önskas återkoppling på anmälan? 
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• Kän ni tänkä er en träff för ätt diskuterä änmälän? Övrigt? 4  

Anmälan ifylls på en särskild anmälningsblankett finns hos socialtjänstens 

mottagningsenhet på Barn- och ungdomsenheten och på Sala kommuns 

hemsida5. 

2.5 Anmälan/ gemensamt möte med anmälaren 

Vid orosanmälningar bjuder anmälande verksamhet in vårdnadshavare och 

barnet, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt, till ett möte. Mötet 

syftar till att informera om innehållet i anmälan och diskutera och samtala kring 

den oro som finns. Genom detta kan socialtjänsten effektivisera sitt arbete och 

fatta beslut snabbare om en utredning behöver inledas eller inte. Det finns 

fortfarande en anmälningsskyldighet, trots att en utredning redan pågår eller att 

familjen har pågående insatser från socialtjänsten. Om nya uppgifter 

tillkommer efter anmälan ex. om information om att tidigare uppgifter 

varit felaktiga eller nya allvarliga misstankar uppstår är man skyldig att 

informera socialtjänsten om detta. Likaså ska 

förnyad anmälan göras i ärenden där ingen 

utredning inletts eller utredningen har avslutats om 

det är så att situationen för barnet förvärras. 

Socialtjänsten får då göra en ny förhandsbedömning.  

2.6 Förhandsbedömning  

När anmälan kommit in till                                      

Foto: Sala Kommun   

socialtjänsten görs en förhandsbedömning som mynnar ut i ett beslut om att 

inleda eller inte inleda utredning. I början görs alltid en bedömning av om barnet 

är i behov av omedelbart skydd (inom 24 timmar). En förhandsbedömning ska 

vara färdig inom 14 dagar och kontakter får tas med barnet/ungdomen och 

vårdnadshavare, samt vid behov med anmälare. 

2.7 Barn behov i centrum, BBIC  

I utredningar kring barn och ungdomar utgår socialtjänsten från Barnets Behov i 

Centrum (BBiC) som är ett system för handläggning, dokumentation och 

uppföljning6. Syftet är att se barnet i ett sammanhang och få en helhetsbild av 

barnets behov genom att koppla ihop delarna i triangeln nedan.  Utredning ska 

                                                             
4 Metodstöd för BBIC, Barns behov i centrum. Falun, oktober 2015, artnr:2015-10-8, Socialstyrelsen. 
5 www.sala.se  
6 Grundbok BBIC, oktober 2015, Socialstyrelsen artinr: 2017-10-7 

http://www.sala.se/
http://www.google.se/imgres?q=fr%C3%A5getecken+hj%C3%A4rta&um=1&hl=sv&rlz=1T4AURU_svSE499SE510&biw=1399&bih=788&tbm=isch&tbnid=jLpA-rNju1PFcM:&imgrefurl=http://1sidamedord.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&docid=55uwg8A7o4o1qM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-7iTg4EgJ7kc/T5jn3wG5ZFI/AAAAAAAABQ8/9qb-e98Hz1s/s320/fr%C3%A5getecken.jpg&w=240&h=320&ei=2rQEUqfOJdCK4gTZoIHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1072&vpy=148&dur=1297&hovh=256&hovw=192&tx=107&ty=136&page=1&tbnh=149&tbnw=117&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0,i:132


 Vägledande dokument- för samverkan, då barn och 
ungdomar misstänks fara illa, 2018-2021 

Vård och omsorg 
  

 

9 (24) 

inledas vid misstanke om att ett barn far illa, det vill säga om risk för barnets 

hälsa och utveckling kan misstänkas föreligga till följd av brister i hemmiljön eller 

den unges eget beteende. En påbörjad utredning ska genomföras inom fyra 

månader. Arbetet sker strukturerat inom ramen för handläggnings- och 

dokumentationssystemet BBIC – Barn Behov i Centrum:  

 

 

Foto: Grundbok BBIC, socialstyrelsen 2016, s. 24 

2.8 Konsultation och utlåtande   

När ett barns behov av stöd eller skydd utreds behöver oftast socialtjänsten 

konsultera personal runt barnet, om barnets lärande, utveckling, hälsa, och så 

vidare. Socialtjänsten avgör vilka kontakter som behöver tas och inhämtar de 

uppgifter som kan ha betydelse.   

Inom ramen för BBIC finns olika material framtagna som stöd för att hämta in 

uppgifter. Materialen ger stöd för två situationer, dels när socialtjänsten 

konsulterar samverkanspartners eller när socialtjänsten efterfrågar ett skriftligt 

utlåtande om ett barn. Materialen innehåller frågor som rör barnets utveckling 

och är baserade på risk- och skyddsfaktorer för utsatthet och psykosocial 

problematik. Frågorna ställs av socialsekreterare till den personal som har god 

kontakt med barnet. Vid konsultation sker det via telefon eller vid ett möte.   

2.9 Frivillighet och tvång  

Utredningen bör som längst pågå under fyra månader och ska inte vara mer 

omfattande än vad som krävs för att kunna fatta beslut. När utredningen är 
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genomförd finns olika alternativ för vilka beslut socialtjänsten kan ta. Majoriteten 

av de insatser socialkontoret gör är beroende av att vårdnadshavare samtycker 

till insatsen.  

Om nödvändiga insatser inte kan ges under frivilliga former eller är otillräckliga 

kan Lagen om vård av unga (LVU)7 vara tillämplig. LVU är en skyddslag som 

kompletterar socialtjänstlagen. Några grundförutsättningar måste vara uppfyllda 

för att LVU ska vara tillämplig; det måste finnas ett missförhållande med 

anknytning till hemmet eller barnets eget beteende som innebär en påtaglig risk 

för barnets hälsa och utveckling. Vidare ska nödvändig vård inte kunna ges på 

frivillig väg. Om dessa kriterier är uppfyllda kan socialtjänsten ansöka om LVU 

hos förvaltningsrätten. Om skyddsbehovet är akut kan socialkontoret även 

besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU.  

2.10 Barn som lever i våld, bevittnat eller utsatts för övergrepp 

From 1 oktober 2014, ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning på 

alla barn och unga som kan ha utsatts för/bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot en närstående, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd 8. 

När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha:  

1) utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller 

2) bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden 

utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden 

ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna 

ytterligare våld. 

Socialtjänsten i Sala kommun ska alltså bedöma risken för att barnet kommer att 

utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt föreskrifterna. 

2.11 Undantag vid anmälningsförfarandet!! 

 

 

                                                             
7 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
8 6 kap 1 § SOSFS 2014:4, socialstyrelsen 

 OBS!   Om det finns misstankar om brott mot barn som våld eller 

sexuella övergrepp måste skyddsaspekten alltid beaktas för barnet. 
Rådgör alltid med socialtjänsten om lämpligt agerande. Ingen kontakt 
får tas med föräldrar/vårdnadshavare. 
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2.12 Barnahus Västmanland    

I Västmanland finns ett gemensamt Barnahus i Västerås som är en 

samverkansform för utredningar när barn 

misstänks vara utsatta för våld i nära relation, 

sexuella övergrepp eller har bevittnat våld. Här 

träffas poliser, åklagare, socionomer, 

barnläkare och barnpsykologer för att diskutera 

aktuella fall och planera och genomföra 

utredningar och undersökningar tillsammans 

med socialtjänsten. Genom att samla alla 

kompetenser kring barnet görs allt snabbare 

och med ett tydligt fokus på barnets bästa. Vid 

polisanmälan kallas socialtjänsten in på så 

kallade samrådsmöten för vidare planering och 

bedömning. När det sker barnförhör där 

föräldrar/vårdnadshavare är misstänkta, sker 

detta utan deras vetskap.                   Foto: Sala kommun 

Barnet/ungdomen hämtas till förhöret av socialsekreterare eller någon annan 

trygg person. Det är önskvärt att en trygghetsperson följer med. En 

trygghetsperson är en person som har daglig kontakt med barnet/ungdomen. 

2.13 Återkoppling 

Socialtjänsten möjligheter till återkoppling till anmälare har förstärkts i 

lagstiftningen from första januari 2013 9. Det gäller uppgift om beslut att inleda 

utredning, inte inleda utredning eller uppgift om att utredning redan pågår. Om 

det finns samtycke från de som är parter i ärendet kan socialtjänsten ge en mer 

omfattande återkoppling.  Ambitionen är att ge återkoppling till de professionella 

som gör anmälan, om du inte hör något - ta kontakt med mottagningsgruppen på 

Barn-och ungdomsenheten.   

2.14 Sekretess   

Uppgifter då som i andra fall omfattas av sekretess eller tystnadsplikt? Att göra en 

anmälan innebär som regel att anmälaren lämnar uppgifter till socialnämnden 

som kan vara känsliga för den berörda familjen. Sådana uppgifter omfattas ofta av 

regler om sekretess hos myndigheter eller tystnadsplikt i yrkesmässigt bedrivna 

enskilda verksamheter. Den som har anmälningsplikt kan göra det utan hinder av 

                                                             
9 SFS Lag (2012:776). 
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sekretess. Det beror på att anmälningsskyldigheten bryter sekretessen mellan 

myndigheter med stöd i offentlighet och sekretesslagen10. 

                                                             
10 10 kap. 28 § offentlighet och sekretess lagen (OSL). 
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3 NÄR FAR BARN ILLA?  

3.1 Tidiga tecken på att barn far illa   

Det är inte möjligt att i detta dokument fullständigt beskriva vad som kan utgöra 

skadliga förhållanden för barn och unga, men nedan följer några begrepp och 

områden. 

Bristande omsorg – gäller alla aspekter av ett barns/ungdoms fysiska hälsa och 

omsorg  

t ex hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, vila, sömn, skydd och 

tillsyn 

Psykisk försummelse – psykisk hälsa och utveckling skadas eller äventyras t ex 

otillgänglighet och känslomässig likgiltighet för barnet, att underlåta att ge 

barnet uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och 

undervisning 

Fysisk försummelse – underlåta att ge barnet/ungdomen god fysisk omsorg. Se 

bristande omsorg  

Kränkning – barnet/ungdomen över tid behandlas 

nedlåtande och/eller angripa barnets personlighet  

Psykiskt våld – att barnet/ungdomen systematiskt och 

över lång tid utsätts för nedbrytande behandling och 

avsiktligt känslomässigt lidande. Här ryms också 

orimligt hårda bestraffningar, orimliga krav, påtvingad 

social isolering från sociala kontakter och 

åldersanpassade aktiviteter såväl som konsekvent 

vägra lyssna till barnets synpunkter samt att tvingas 

bevittna våld eller leva i en miljö där våld eller hot om 

våld förekommer 

      Foto: Sala Kommun 

Otillbörligt utnyttjande – att tvingas utföra alltför ansträngande kroppsarbete, 

men också att tvingas ta för stort självständigt ansvar i förhållande till sin ålder  

Fysiskt våld – att barnet/ungdomen utsätts för någon form av kroppsskada, 

smärta, sjukdom eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Varje 

form av kroppslig bestraffning är fysisk misshandel 

Sexuella övergrepp – alla former av sexuella handlingar som påtvingats ett 

barn/en ungdom 
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Andra förhållanden i hemmet – kan vara missbruk eller psykisk ohälsa hos 

vårdnadshavare eller stora konflikter mellan föräldrar där barnets 

grundläggande behov åsidosätts 

Misstanke om att ett barn/ungdom missbrukar alkohol, narkotika eller andra 

preparat 

Uppgifter om att ett barn/ungdom begått brott eller på annat sätt, exempelvis 

utagerande beteende visar tecken på att utvecklas ogynnsamt 11. 

3.2 Barn som bevittnat och lever i våld  

Att se sin förälder bli slagen i hemmet är en form av psykiskt våld som för de 

flesta barn har mycket negativa effekter på deras hälsa och utveckling. Att 

bevittna våld mellan föräldrarna ger upphov till så väl akuta som långvariga 

posttraumatiska stressreaktioner, särskilt vid upprepat våld. Våld mellan 

föräldrarna är också den allvarligaste riskfaktorn för våld mot barnet. Det är 

drygt femtio procents risk att även barnen blivit slagna om en förälder 

misshandlats i hemmet. Att vara utsatt för våld försämrar också förälderns 

förmåga att både skydda och trösta barnet. Våldsutsatta barn behöver 

kvalificerad hjälp där man måste ta hänsyn till barnets skydd mot nya övergrepp, 

få ordning och reda i vardagslivet och ge möjlighet att bearbeta de obehagliga 

upplevelserna. Ju yngre barnen är ju snabbare måste hjälpen sättas in. 

Barn som växer upp i familjer där det förekommer upprepat våld lever under 

mycket speciella omständigheter. När hot eller faror härstammar från en person 

som barnet samtidigt söker kärlek och omsorg hos, blir de psykiska effekterna 

mer omfattande än när hotet kommer från främlingar. Barn som växer upp i en 

omgivning där våld när som helst kan brisera lever i ett förhöjt 

spänningstillstånd, som i värsta fall förhindrar barnets normala utveckling och 

ökar risken för avvikande socialt beteende. En mycket omfattande internationell 

kunskapsöversikt från år 2008 om familjevåldets effekter på barnen kan 

sammanfattas enligt följande:  

• Att se sin förälder bli slägen i hemmet är en form äv psykisk misshändel, som 

för de flesta barn har mycket negativa effekter.  

• Mångä bärn ser inte bärä sin mor bli slägen utän får ibländ även upplevä ätt hon 

våldtas av fadern eller någon annan vuxen man, som vistas i hemmet.  

• Om våldet är mycket allvarligt, där exempelvis knivar och skjutvapen är 

inblandade, tar barnen mycket illa vid sig, oavsett om de blir direkta vittnen till 

våldet eller befinner sig i ett närliggande rum utan direkt insyn.  

                                                             
11 Stiftelsen allmänna Barnahuset, Steven Lucas och Gabriel Otterman. 2014. Tidiga tecken”. Akademiska sjukhuset, 
Uppsala 
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• Våld som fortsätter efter ätt föräldrarna separerat är ofta gravare än det våld 

som föregick separationen. Alkoholmissbruk ökar risken för övergrepp som 

slutar med mord.  

• Risken ätt bärnet också skäll bli släget (eller i vissä fäll våldtägen) värierär i 

internationella studier mellan 30 och 60 procent. 

• Det är inte helt ovänligt ätt bärnen äv förövären tvingäs in som pärt i 

misshandeln av modern. Ju äldre barnet blir, ju större är risken att de deltar i 

misshandeln eller till och med misshandlar mamman på eget initiativ, särskilt 

pojkarna som tillägnat sig en dålig förebild när det gäller att lösa konflikter. 

Symtom hos barnen redan under spädbarnstiden tycks barn kunna skapa 

kroppsliga (beteendemässiga) minnen av våld och från treårsåldern får barn så 

starka minnen att de kan minnas och berätta om dem. Barn som bevittnat våld i 

hemmet har ofta symtom av posttraumatisk stress och symtomen tycks vara 

vanligare när våldet begåtts av en närstående.  

Förskolebarn har vanligen psykosomatiska symtom som ont i magen, 

mardrömmar och ätstörningar, men även rastlöshet och överdrivet 

föräldraberoende. De återupprepar ofta traumatiska händelser i sina lekar. 

Skolbarnen känner ofta skuld för att de inte kunnat förhindra våldssituationerna, 

får skamkänslor och försöker bevara familjevåldet som en familjehemlighet. Både 

pojkar och flickor i den här åldern kan besväras av koncentrationsstörningar och 

minnessvårigheter, vilket påverkar skolarbetet negativt.  

Hos tonåringarna blir skamkänslor och självanklagelser vanligare. Många söker 

förståelse hos jämnåriga utanför hemmet och tonårsflickor kan utveckla en stark 

misstro mot män och negativa attityder till fasta relationer i vuxen ålder12. 

 

                                                             
12 Staffan Jansson. (2010). Barn som lever med våld i hemmet. Utdrag Ur NCK-rapport 2010:04. ISSN 1654-7195 
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4 MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION  

4.1 Människohandel Barn och ungdom  

Nedan beskrivs barnet men texten är likväl gällande ungdom. Människohandel är 

ett allvarligt brott och har ofta kallats vår tids slavhandel. Brottet 

människohandel innebär i korthet att någon har rekryterat, transporterat eller 

inhyst ett barn eller ungdom med syfte att exploatera det. Barn kan utnyttjas i 

sexuell exploatering, för tvångsäktenskap, som hushållshjälp, för organhandel, 

inom servicearbeten, på fabriker, i kriminalitet, för bidragsbedrägerier, för falska 

adoptioner och i tiggeri. Barnen som utnyttjas är ofta utsatta för flera olika 

former av exploatering, exempelvis kan barnet tvingas tigga på dagen och begå 

stölder på kvällen eller utnyttjas i hushållsslaveri och även för sexuella ändamål. 

För att det ska vara människohandel med barn behöver inte exploateringen ha 

ägt rum, utan enbart syftet att exploatera ett barn är straffbart. En ny lag har trätt 

i kraft den 1 juli 2018. Brottet är alltså fullbordat redan innan den planerade 

exploateringen äger rum. När offret är ett barn finns det inget krav på att ett 

otillbörligt medel, exempelvis tvång, hot, våld eller liknande, ska ha förekommit 

för att brottet ska rubriceras som människohandel.  

De främsta orsakerna till att handel med barn existerar är utbredd fattigdom och 

maktlöshet. Barnen kommer ofta från fattiga förhållanden och svåra sociala 

livsvillkor. De har många gånger levt i omgivningar med våld, missbruk och 

förtryck och kanske inte gått i skola. Många kidnappas och tvingas in i handeln, 

andra lockas av löften om jobb och ett bättre liv i något annat land eller område. 

Andra anar oråd, men är tillräckligt desperata för att vara beredda att pröva i 

princip vad som helst i hopp om att det ska bli bättre för familjen. Det 

förekommer även att föräldrar frivilligt skickar sina barn till ett annat land för att 

skydda dem mot våld eller mot tvångsrekrytering till militär verksamhet i 

hemlandet. Den absoluta majoriteten av barn som utsätts för människohandel är 

utsatta för sexuellt 

utnyttjande13. 

 

 

 

 

                                                                 Foto: Sala kommun   

                                                             
13 Länsstyrelsen och UNICEF (2016) Kan det vara människohandel?  Samt Brottsbalken 4 kap. 1 a §  
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4.2 Barnprostitution  

Barnprostitution sker när ett barn utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot 
någon form av ersättning. Barnet kan prostituera sig på eget initiativ för att tjäna 
pengar, eller exploateras av någon som tvingar henne eller honom att utföra 

sexuella tjänster mot betalning. 

En annan typ av barnprostitution är då barn lever i ett förhållande med en äldre 
person som utnyttjar barnet eller ungdomen sexuellt i utbyte mot mat, kläder, 
saker, utbildning och beskydd. På så vis blir barnet beroende av den vuxne och 
övergreppen kan fortgå i det tysta. Barn som blir sexuellt utnyttjade kan också 
mutas av vuxna auktoriteter i sin omgivning, som erbjuder gåvor för att barnen i 
gengäld inte ska berätta om de kränkningar de utsatts för. Barn som utnyttjas i 
prostitution behandlas dock inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där 
det är förbjudet att sälja sex, ges de istället skulden och ses som kriminella. Detta 
gör att många sexuellt utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den 
hjälp och det stöd som de behöver14.  

4.2.1 SUGARDATING  

Även i Sverige förekommer så kallade sugardating-sajter som lurar unga pojkar 
och flickor att sälja sex. Det handlar om internetsidor där ungdomar lockas att 
träffa äldre rikare personer. Fenomenet handlar inte om att bara träffas, utan om 
sexköp. Män eller kvinnor betalar i form av pengar, presenter eller gåvor för unga 
killar eller tjejers sällskap. Många svenska ungdomar ser detta som ett snabbt 
sätt att få pengar. Sidorna och attityden blir en form av ett försök till att paketera 
in prostitution i en finare form. Många av de unga som har sex för att få pengar 
eller presenter är ungdomar som redan har det svårt och mår dåligt. Det är 
psykisk ohälsa och det är i väldigt många fall en historik av sexuella övergrep15. 

4.3 Indikatorer på att ett barn kan vara utsatt för 
människohandel eller prostitution  

Det allra tydligaste tecknet på utsatthet är barnets egen berättelse. Barnet kanske 
inte förstår att den själv är utsatt men berättar om händelser och saker som är 
tydliga tecken på människohandel, vanligt är att berättelserna kommer fram i 
samtal. Det kan till exempel vara att barnet berättar att barnet eller dennes familj 
kan råka illa ut om barnet pratar med myndigheter, att barnet måste tjäna pengar 
åt någon annan, eller att barnet måste arbeta olagligt, sälja droger, tigga eller ta 
emot kunder för sexuella ändamål.    

                                                             
14 Unicef fakta om barnprostitution och människohandel. 2016.  
15 Intervju, Sveriges Radio med polisen Simon Häggström, ”Sugär Däddy-sidor försöker lura ungä ätt köpä sex”. 
14 september 2017.  
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Ett annat tecken på att barnet är utsatt kan också vara om barnet saknar eller har 
falska ID-handlingar. Många gånger blir de fråntagna sina ID-handlingar för det 
ska bli svårare att identifiera barnen för polisen och andra myndigheter.  

Det finns en rad olika indikationer på att ett barn kan vara utsatt för brottet 
människohandel. Indikatorerna nedan är indelade efter om det finns tecken 
på att barnet blivit utsatt för exploatering, handelsåtgärder och tvång. En stark 
indikator på exploatering är nog för att göra en anmälan om misstanke om brott 
mot barn.  

4.3.1 ALLMÄNNA INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL 

Indikatorerna utgår från ILO:s indikatorer om människohandel.  

Offer för människohandel kan:  

• Visä tecken på ätt deräs rörelsefrihet kontrolleräs. 

• Kännä ätt de inte kän lämnä den situätion de befinner sig i. 

• Visä rädslä eller oro om de blir kontäktäde. 

• Utsättäs för våld eller hot om våld mot dem självä, deräs fämiljer eller 

närstående. 

• Hä skädor som verkär värä ett resultät äv våld eller någon form äv kontroll. 

• Eventuell misstro myndigheternä. 

• Utsättas för hot om att bli överlämnade till myndigheter. 

• Hä lämnät över sinä päss eller ändrä id-handlingar till någon annan. 

• Hä fälskä rese- eller id-handlingar. 

• Eventuellt inte tälä det lokälä språket och känner inte till den pläts där de bor 

och/eller arbetar. 

• Hä en tredje pärt som för deräs tälän när de utfrågäs. 

• Agerä som om de kontrolleräs äv en ännän person. 

• Utsättäs för fysisk besträffning. 

• Få låg eller ingen betälning för sitt ärbete. 

• Bo/sovä i bristfälligä boenden. 

• Säknä tillgång till sjukvård. 

• Säknä tillgång till sinä personligä tillhörigheter. 

• Säknä sociäl sämväro. 

• Hä lite eller ingen kontäkt med fämiljemedlemmär. 
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• Säknä möjligheten ätt kommunicerä fritt med människor. 

• Hålläs kvär i utnyttjändet på grund äv deräs skuld till gärningspersonen. 

• Befinnä sig i en beroendesituätion gentemot tredje pärt. 

• Hä vilseletts om väd de skä ägnä sig åt i destinätionsländet. 

• Hä fått sinä resekostnäder betäldä äv mellänhänder som de måste betälä 

tillbaka genom arbete eller andra tjänster. 

4.3.2 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELL EXPLOATERING 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Flyttäs från en pläts till en ännän och tvingäs ärbetä på olikä bordeller. 

• Ständigt hä en följeslägäre värt än de går. 

• Hä tätueringär eller ändrä märken som signälerär ”tillhörighet” till exploätörer. 

• Bo eller resä med ändrä människor som inte tälär sämmä språk. 

• Hä få klädesplägg. 

• Värä räddä för sexköpärnä. 

• Säknä kunskäp om det lokälä språket. 

• Hä begränsäd tillgång till pengär. 

• Utsättas för oskyddade eller våldsamma sexhandlingar. 

• Befinnä sig på bordeller som ännonserär om kvinnor äv olikä etnicitet och 

nationalitet. 

4.3.3 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL FÖR TVÅNGSARBETE 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Bo/sovä tillsämmans med en grupp människor på samma plats som de arbetar. 

• Bo/sovä i otjänligä byggnäder som t.ex. industribyggnäder. 

• Hä olämpligä kläder och begränsät mäteriäl för sitt ärbete (som t.ex. 

säkerhetsutrustning). 

• Få undermålig kost. 

• Sträffäs genom bötfällning. 

• Säknä tillgång till sin lön. 

• Säknä ett änställningsävtäl. 

• Arbetä långä dägär och inte hä någrä ledigä dägär. 
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• Värä beroende äv sin ärbetsgiväre för tränsport och logi. 

• Förbjudäs eller inte hä möjlighet ätt lämnä ärbetsplätsen. 

• Utsättäs för hot, våld och andra kränkningar. 

4.3.4 INDIKATORER PÅ MÄNNISKOHANDEL MED BARN OCH UNGA16  

Starka indikatorer på exploatering: 

• Bärnet berättär ätt det blivit exploäterät sexuellt, i kriminälitet, i krigstjänst, 

tiggeri eller arbete med mera. 

• Bärnet visar fysiska tecken på att det utsatts för våld eller sexuell exploatering 

eller annat utnyttjande. 

• Bärnet är utsätt för tvångsäktenskäp. 

• Bärnet är involveräd i kriminälitet där vuxnä finns med i bäkgrunden; 

som ficktjuv, gatubrott, stölder, langare. 

• Barnet berättar att hen är skyldig att tjäna pengar åt en annan person. 

• Bärnet här en signifikänt äldre pojkvän. 

• Bärnet verkär styrt äv någon som ringer bärnet oftä. 

• Bärnet här mobiltelefon, SIM-kort eller telefonnummer som hen är instruerad 

att ringa vid kontakt med myndigheter. 

• Bärnet vill inte uppge vär hen bor och tillsämmäns med vem. 

4.3.5 STARKA INDIKATORER PÅ HANDELSÅTGÄRD: 

• Bärnet säknär ID/päss eller här fälska ID-handlingar. (Det här är en stark 

indikator på att barnet kan vara utsatt för brott. Att vara fråntagen sina ID-

handlingar är ett sätt att kontrollera barnet och syftet kan vara att barnet får 

använda sig av olika identiteter för att försvåra polisens arbete när barnet 

påträffas). 

• Bärnet kom in illegält i ländet. 

• Bärnet här inte kontaktuppgifter till personen som mötte dem när de anlände. 

• Bärnet kän inte uppge någon ädress eller telefonnummer till vårdnadshavare 

eller annan person som har ansvar för barnet. 

• Bärnet kom ensämt till Sverige eller i en grupp med flera barn eller tillsammans 

med någon som uppges vara släkting. 

                                                             
16 Checklistan bygger på de indikatorer som är framtagna av UNICEF 2006 och ILO 2008 
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• Bärnet berättär en historiä som verkär inöväd och som påminner om den 

många andra ensamkommande barn berättat. 

• Bärnet hämtäs upp på boendet, hos socialtjänsten eller polisen av en vuxen som 

uppger släktskap till barnet. Personen kan ha med sig intyg från föräldrarna att 

de har en fullmakt att ta med sig barnet. 

• Bärnet försvinner oftä från boendet utän förkläring. 

• När bärnet kommer tillbäkä ser det välklätt ut och har mycket pengar på sig 

men kan inte redogöra för var pengarna kommer ifrån. 

• Bärnet söker äsyl i sämbänd med ätt det här begått brott. 

• Bärnet är registrerät hos Migrätionsverket i flerä olikä identiteter. 

• Bärnet här värit äktuellt på ändrä sociälförvältningär i ländet. 

• Bärnet här gripits av polis tidigare på andra platser. 

4.3.6 INDIKATORER PÅ ATT BARNET ÄR UTSATT FÖR HOT OCH TVÅNG: 

• Bärnet är utsätt för otillbörligt medel som exempelvis hot och tvång. 

• Bärnet blir isolerät, instängt, överväkät. 

• Bärnet sätts i skuld som det tvingäs ”ärbetä äv”. 

• Bärnet tvingäs begå kriminellä händlingär, ärbetä olägligt, tiggä, tä emot kunder 

för sexuella ändamål. 

4.3.7 BRISTANDE OMSORG SOM KAN VARA TECKEN PÅ EXPLOATERING: 

• Bärnet bor under misärliknände förhålländen. 

• Bärnet ger intryck äv att vara eller berättar att det är undernärt, trött, utmattat. 

• Bärnet äter/lever isolerät från de ändrä i fämiljen/gruppen de reser med. 

• Bärnet går inte i skolän. 

• Bärnet uppger ätt det tidigäre levt som gätubärn. 

4.3.8 INDIKATORER PÅ HANDEL MED MÄNNISKOR FÖR ARBETE I HEMMET 

Offer för denna typ av exploatering kan: 

• Hä begränsäde möjligheter ätt lämnä huset utän sinä ärbetsgiväre. 

• Få undermålig kost. 

• Bo i sämmä hus som de utför hushållsärbete i. 

• Säknä ett privät utrymme i huset där de bor och arbetar. 
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• Bo i ett delät eller ännät olämpligt utrymme. 

• Utsättäs för förolämpningär, kränkningär, hot, och ändrä former äv våld 17. 

 

 

                                                             
17 Länsstyrelsen Stockholm och UNICEF (2016) Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter 
med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.  
BRISEIS MANUAL (2014) Människohandel för tvångsarbete – Identifiering av offer 
Strategier för yrkesverksamma 
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5 INFORMATION  

5.1 Anmälan skickas till  

Sala kommun,  

Vård- och omsorg  

Barn- och ungdomsenheten  

Box 304 

733 25 Sala    

Eller via fax: 0224-192 98 

                   Foto: Sala Kommun 

5.2 Användbara telefonnummer 

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsnummer: 0224- 74 96 20, Öppettider: 

8.00-16.30  

Barn- och ungdomsenhetens faxnummer: 0224- 192 98 

Teamledare på Barn- och ungdomsenheten: 0224-74 96 21, 0224- 74 96 25, 

0224-74 96 26  

Enhetschef på Barn- och ungdomsenheten: 0224- 74 96 29 

Skolteamet 0224- 74 96 81, 0224- 74 96 83 

 

Vid akuta situationer utanför kontorstid, kontakta socialjouren  

Västmanland direkt nr: 021- 39 20 66 eller polisen 112.  

Sala kommuns hemsida www.sala.se under Vård- och omsorg. 

 

Till sist… Kom ihåg att du alltid kan ringa och rådfråga socialtjänsten!   
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