Säg bara hej
så tar vi det
därifrån.

Siffror från Bris stödverksamhet
2014/2015

Med barn och unga som
våra uppdragsgivare

I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång erfarenhet av att möta barn och
unga i viktiga samtal om deras liv.
I Bris stödverksamhet ingår Bris-mejlen, Bris-chatten, Bris-telefonen
med nummer 116 111 samt BVT (Bris vuxentelefon - om barn). Till mejlen,
chatten och telefonen kan barn under 18 år i hela landet vända sig för
att få stöd av en kurator. Stödet är anonymt, kostar ingenting och
samtalet syns inte på telefonräkningen. Till BVT kan vuxna ringa och
prata med en kurator om de känner oro för ett barn i sin närhet, detta
är ett indirekt stöd till barn genom samtal med den vuxna.
Varje gång en stödjande kontakt genomförs inom ramen för Bris
stödverksamhet dokumenteras viss information. Bland annat sparas
information om ålder och kön på det barn kontakten berör, om detta
framkommit, samt vilket eller vilka olika ämnesområden kontakten
berört. En stödjande kontakt är en kontakt där kuratorn bedömt att
barnet har haft för avsikt att nå fram till ett allvarligt menat samtal med
en kurator på Bris för att få stöd, råd eller information.
Utgångspunkten i Bris arbete är att vi ser barn och unga som våra
uppdragsgivare och utgår från deras behov. Den kunskap som vi får
genom telefonsamtal, mejl och chatt utgör en viktig bas i arbetet med
att göra barn och ungas behov synliga för vuxna – såväl allmänhet som
beslutsfattare. Bris långa erfarenhet av kontakter med barn och unga
har resulterat i en hög kompetens i fråga om att bedöma vilka insatser
som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att säkerställa
barn och ungas rättigheter.

+3%

26 239
stödjande kontakter under 2015
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Stödjande kontakter & kanaler

Chatt

9 779 st
Mejlen

8 229 st
116 111

6 073 st

Stödjande kontakter
Under år 2014 hade Bris 25 426 stödjande kontakter
via Bris 116 111, Bris-mejlen, Bris-chatten och BVT.
Under 2015 ökade det antalet till 26 239, vilket är en
total ökning med 3 procent.
Stödkanaler
I kontakterna för 2014 och 2015 syns det tydligt att barnen
i störst utsträckning ville använda datorn som kontaktväg.
Under 2014 var antalet kontakter via chatten 9 697 och

under 2015 steg kontakterna till 9 779. Detta gör chatten
till den vanligaste stödkanalen. Därefter kom mejlen
med 8 708 (2014) respektive 8 229 (2015). Bris 116 111
var den minst vanliga direkta stödkanalen för barn och
unga, men dock den kanalen som ökade mest mellan
2014 och 2015 - från 4 965 till 6 073. En förklaring till att
fler kontaktade Bris via chatt och mejl än via telefon är att
det är lättare att mejla eller chatta från mobilen och
läsplattan utan att någon märker, än vad det är att ringa.
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Innehåll, kön & ålder

Psykisk ohälsa
Vänner
Skolan
Familjekonflikter
& Kärlek

Kontaktinnehåll
Under år 2014 och 2015 var det allra vanligast att de
stödjande kontakterna handlade om psykisk ohälsa
och dåligt mående (22 procent), vänner (20 procent),
skolan (14 procent), familjekonflikter (13 procent)
och kärlek (12 procent)*.
De vanligaste ämnesområdena varierade beroende
på vilken stödkanal som användes. I mejlen och chatten
var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste
ämnet, medan vänner var vanligast i Bris 116 111. Detta
kan bero på att barn och unga ofta tycker det är
enklare att skriva ner sina tankar och känslor om svåra
ämnen såsom psykisk ohälsa än att sätta ord på dem
över telefonen.
Kön och ålder
När det kommer till könsfördelningen i Bris stödjande
kontakter under 2015 går det enkelt att se att en
övervägande majoritet av kontakterna tagits av en tjej.
Av samtliga stödjande kontakter har hela åtta av tio

skett med en tjej. Endast 15 procent har tagits av
en kille och i 5 procent av kontakterna har kön inte
framkommit. Under 2014 var motsvarande siffror 81
procent tjejer, 16 procent killar och endast 3 procent
som ej framkommit.
Under tidigare år har den vanligaste åldern på de
barn som kontaktat Bris varit 14 år, något som nu
förändrats en aning. Under det senaste året var den
vanligaste åldern 15 år. Totalt sett gjordes 3 509 kontakter av 15-åringar under 2015, motsvarande siffra
2014 var 2 998. Trots detta går det dock att se att
andelen yngre barn som kontaktat Bris ökade under
2015 jämfört med 2014. Exempelvis steg antalet stödjande kontakter med 13-åringar från 2 643 under 2014
till 3 083 under 2015. Bland 12-åringarna har antalet
ökat från 1 972 under 2014 till 2 518 under 2015 och
bland 11-åringarna är motsvarande siffror 1 027 (2014)
och 1 277 (2015). Bland 7-10-åringarna ökade antalet
från 563 under 2014 till 763 under 2015.

*Andelarna i procent gäller för 2015. I början av 2015 genomfördes en metodförändring i vår stödverksamhet vilket ledde till att rapporteringen av
kontaktämnen ändrades. Av den anledningen kan vi inte jämföra andelen i procent mellan 2014 och 2015.
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BVT

5%

ökade de stödjande
kontakterna på ett år

I BVT (Bris vuxentelefon – om barn) ökade kontakterna
med 5 procent från 2 056 under 2014 till 2 158 under 2015.
De vanligaste ämnesområdena i BVT skiljde sig en del
från det barn och unga själva ville prata om. I stället för
psykisk ohälsa och dåligt mående, som var det vanligaste
bland barn och unga, hamnade myndighetskontakter på
en förstaplats i BVT. En anledning till detta är att barn
och unga i större utsträckning beskriver sitt eget
mående, medan vuxna vill veta hur och vem som kan
hjälpa barnet att må bättre. Därefter kom frågor kring
skilda föräldrar, vuxna och familjekonflikter. Psykisk
ohälsa hamnade först på en femteplats.
Oftast är det barnets egen förälder som ringer till
BVT med frågor om sitt eller sina barn. Under 2014 stod
föräldrar för 65 procent av kontakterna i BVT, en andel
som ökade till 69 procent under 2015. Den näst största

andelen kontakter stod andra närstående (exempelvis
bonusföräldrar, släkt och grannar) för. Under 2014 gjordes
18 procent av kontakterna av en annan närstående, den
andelen minskade under 2015 till 15 procent. Mor- och
farföräldrar stod för 14 procent under 2014 och 13 procent
under 2015, medan 2 procent av kontakterna under både
2014 och 2015 gjordes av professionella (exempelvis
kuratorer och lärare).
Könsfördelningen bland barnen som kontakterna i
BVT handlade om var betydligt mer jämn än i barnens
direkta stödkanaler.
Under 2014 handlade 38 procent av kontakterna i
BVT om en tjej och 35 procent om en kille. Under 2015
steg antalet kontakter om tjejer till 41 procent och om
killar till 37 procent. I 27 procent av kontakterna 2014
och 22 procent 2015 framkom inte något kön på barnet.
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Samtalstid

Chatt

27 min
BVT

20 min
116 111

11 min

Samtalstid
Det genomsnittliga samtalet i Bris 116 111 är 11 minuter
långt medan en chatt i genomsnitt är 27 minuter. I BVT är
det genomsnittliga samtalet 20 minuter.
Statistiken visar att samtalstiden i Bris 116 111 ökar ju
äldre barnet som ringer är. Exempelvis är det genomsnittliga samtalet bland 12-åringar 11 minuter, medan
17-åringar pratar i genomsnitt 19 minuter. Den trenden

verkar dock inte råda i chatten. Där sker de längsta
chattarna med barn som är sju år gamla.
Tidpunkt
21:00-22:00 var den vanligaste tiden för barn och unga
att mejla Bris under 2015. Hela 924 mejl inkom förra
året vid just den tidpunkten.
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Våld

3 217

kontakter om våld mot barn

Våld mot barn
När Bris startade 1971 hade organisationen som mål att
förbjuda barnaga, ett förbud som trädde i kraft åtta år
senare. Trots detta förbud anmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn under 2014 (BRÅ). Under samma år
hade Bris 3 523 stödjande kontakter om våld mot barn,
och 2015 var siffran 3 217. Främst var det mobbning
som kontakterna handlade om, följt av fysiskt våld och
sexuella övergrepp.

Även i BVT fick Bris samtal om våld mot barn. Under 2014
inkom 507 samtal på temat och under 2015 var siffran
442. Främst handlade dessa kontakter om fysiskt våld
mot barn, följt av sexuella övergrepp och psykiskt våld.
Idag, 45 år sedan Bris startade, är våld mot barn
återigen vårt fokusområde. Vi vet att det finns mycket
kvar att göra.
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Chatt, mejl & 116 111

KANAL (ANTAL)		2015		2014
Mejl			8 229		8 708
116 111			
6 073		
4 965
Chatt			9 779		9 697
BVT			2 158		2 056
Summa			26 239		25 426

KANAL (PROCENT)
2015		
2014
Mejl			31%		34%
116 111			23%		20%
Chatt			37%		38%
BVT			8%		8%

ÅLDER			2015		2014
7			17		10
8			29		28
9			199		116
10			518		409
11			1 277		1 027
12			2 518		1 972
13			3 083		2 643
14			3 467		3 923
15			 3 509		
2 998
16			2 647		3 260
17			2 386		2 903
18			1 265		1 632

KÖN				2015
Flicka				80%
Pojke				15%
Ej framkommit			5%

2014
81%
16%
3%

KONTAKTÄMNEN (PLACERING)
2015
Psykisk ohälsa & dåligt mående
1
Vänner				2
Skolan				3
Familjekonflikter			4
Kärlek				5
Familjen				6
Myndighetskontakter		
7
Kropp och utseende		
8
Vuxna				9
Mobbning			10
Identitetsfrågor			11
Sex				12
Fysiskt våld			13
Existentiella frågor		
14
Personligt			15
Skilda föräldrar			16
BRIS				17
Barns hälsa			18
Sexuella övergrepp		
19
Intressen			20

2014
1
3
2
4
5
6
7
8
12
11
9
10
13
14
19
17
15
22
18
16

KONTAKTÄMNEN
(FÖREKOMST I STÖDJANDE KONTAKTER) 2015
Psykisk ohälsa & dåligt mående
22%
Vänner 				20%
Skolan 				
14%
Familjekonflikter 			13%
Kärlek 				12%
Familjen 			
8%
Myndighetskontakter 		
8%
Kropp och utseende 		
7%
Vuxna 				
5%
Mobbning 			
5%
Identitetsfrågor 			
5%
Sex 				
4%
Fysisk misshandel 		
4%
Existentiella frågor 		
4%
Personligt 			
4%
Skilda föräldrar 			
3%
BRIS 				3%
Barns hälsa 			
2%
Sexuella övergrepp 		
2%
Intressen 			
2%
*I början av 2015 genomfördes en metodförändring i
vår stödverksamhet vilket ledde till att rapporteringen
av kontaktämnen ändrades. Av den anledningen kan
vi inte jämföra andelen i procent mellan 2014 och 2015.
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BVT

ÅLDER (ANTAL)		2015		2014
0			13		10
1			34		24
2			42		53
3			98		75
4			100		92
5			94		92
6			120		92
7			134		82
8			107		94
9			129		107
10			128		133
11			126		108
12			152		106
13			130		137
14			 170		
119
15			144		119
16			102		83
17			109		90
18			14		43

KÖN			2015		2014
Tjej			41%		38%
Kille			37%		35%
Ej framkommit		22%		27%

RELATION TILL BARNET		
2015
Annan				15%
Förälder				69%
Mor-/farförälder			13%
Professionell			2%

2014
18%
65%
14%
2%

KONTAKTINNEHÅLL (PLACERING) 2015
Myndighetskontakter		
1
Skilda föräldrar			2
Vuxna				3
Familjekonflikter			4
Psykisk ohälsa & dåligt mående
5
Skolan				6
Lag och Rätt			
7
Barns hälsa			8
Fysiskt våld			9
Sexuella övergrepp		
10

2014
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
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Samtalstid

SAMTALSTID GENOMSNITT MINUTER / STÖDKANAL
116 111		CHATT		BVT
11		27		20

SAMTALSTID SNITT MINUTER / ÅLDER
ÅLDER		116 111		CHATT
7		8		32
8		9		9		11		28
10		12		25
11		 11		 26
12		11		24
13		12		25
14		 14		 27
15		17		27
16		19		27
17		19		29
18		17		28

TID PÅ DYGNET INKOMNA MEJL
KLOCKSLAG		
ANTAL
00			293
01			170
02			73		
03			31
04			29
05			27
06			62
07			92
08			140
09			210
10			243
11			291
12			298
13			339
14			425
15			478
16			548
17			576
18			678
19			724
20			796
21			924
22			749
23			470
*Här har vi valt att endast titta på 2015, därför finns inga
siffror för 2014 med.
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Våld

CHATT, MEJL & 116 111		
Total antal			

2015
3 217

CHATT, MEJL & 116 111		
2015
Fysiskt våld			31%
Psykiskt våld			9%
Sexuella övergrepp		
17%
Mobbning			38%
Hedersrelaterat våld		
2%
Omsorgsbrist			2%

2014
3 523

BVT				2015
Total antal			442

2014
507

2014
30%
9%
22%
33%
2%
4%

BVT				2015
Fysiskt våld			40%
Psykiskt våld			17%
Sexuella övergrepp		
25%
Mobbning			12%
Hedersrelaterat våld		
0%
Omsorgsbrist			7%

2014
39%
17%
24%
9%
1%
11%

Bris definierar våld mot barn i enlighet med FN:s
barnkonvention (artikel 19):
Alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella
övergrepp.

Arenavägen 61
121 77 Johanneshov
Box 10147
www.bris.se
Instagram: Bris116111
www.facebook.com/BRIS
För mer information, kontakta:
Jeanette Ramnitz, pressekreterare
Jeanette.ramnitz@bris.se
070-779 95 06

Swish 9015041

