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Sammanfattning  

Vårt arbete handlar om barnmisshandel inom familjen, det vill säga det som sker inom husets 

väggar. Syftet med arbetet är framför allt att öka vår egen kunskap samt lyfta upp ämnet till 

diskussion. Vi har begränsat oss till fem frågeställningar som handlar om vad barnmisshandel 

är, vilka misshandlar sina barn och varför, var sker misshandeln, hur upptäcker man 

barnmisshandeln och vilka åtgärder görs idag.  

 

För att få en så omfattande bild som möjligt över ämnet har vi använt oss av både litteratur 

samt personer som arbetar inom ämnet.  

 

Vi har kommit fram till att ämnet barnmisshandel är omfattande och att det berör och rör 

många. Det sägs ”att äpplet inte faller långt ifrån trädet”, vilket innebär att vi är resultatet av 

vår uppfostran och inte kan bli en hel och harmonisk människa som vuxen om 

grundtryggheten blivit som barn blivit störd. Enligt Rädda barnen blir barn som bevittnar våld 

i hemmet själva utsatta för våld. Ett barn som bevittnar våld i sitt hem, där det egentligen ska 

få sin grundtrygghet, upplever detta som ett av det största sveket som barnet kan utsättas för. 

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 

komma i främsta rummet” (FN:s Barnkonvention artikel 3:1) 

 

1979 förbjöds all kroppslig bestraffning genom ett tillägg i Föräldrabalken och sedan dess har 

ämnet diskuterats fram och tillbaka dock utan egentlig framgång. Det finns fortfarande ett 

stort antal barn som far illa i sina familjer och frågan är vad som ska göras åt detta?  
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1 Huvuddel 

 

1.1 Inledning 

Enligt Barnkonventionens (BK) artikel 19 har barnet rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt 

våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan vårdnadshavare. Enligt 

Föräldrabalken (FB) 6:1 § har varje barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Vårdnadshavaren till ett barn har ett ansvar för 

barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets bästa blir tillgodosett.  

 

Barn som växer upp i misshandelsmiljöer har funnits i alla tider. Under en väldigt lång tid har 

samhället inte uppmärksammat dessa barn. Detta beror till stor del på okunskap och oförståelse. 

Under 1900-talets slut har dock intresset för dessa barn och deras problem ökat. Detta beror 

sannolikt på att antalet barn i sådana omständigheter ökat och att det inte längre går att blunda.1  

 

Barnmisshandel är ett oerhört viktigt ämne –barnen är vår framtid. För att barnen skall må bra och 

fostras till trygga och säkra vuxna ligger det stor vikt i att de som barn får harmoni och kärlek 

innanför hemmets väggar. Vi måste driva frågan framåt och vidareutveckla den verksamheten och 

samverkan vi har. Ämnet berör många människor och ger oftast folk en känsla av maktlöshet och 

avsky mot de människor som misshandlar sina barn. På något sätt så måste debatten tas upp och 

frågan måste drivas framåt. 

 

1.2 Bakgrund 

Barnmisshandel har antagligen förekommit i alla tider och i de allra flesta kulturer. Under 1700-

talet hade man uppfattningen att barnet var föräldrarnas egendom och att det var deras privata 

angelägenhet om hur de uppfostrade sina barn. I generation efter generation har barn misshandlats 

och det var först på 1950-talet barnmisshandel började uppmärksammas som ett problem.   

 

En amerikansk läkare vid namn Henry Kempe kartlade på 1960-talet den fysiska misshandeln och 

använde sig av uttrycket ”the battered child syndrom”. Även i Sverige på 1960- och 70-talen 

gjorde Socialstyrelsen en del utredningar kring detta, vilket ledde till att BRIS (Barnens rätt i 

samhället) bildades 1971.  

                                                             
1 Cork, M. De glömda barnen (1989 )  
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Under 1970-talet fördes även en intensiv debatt kring barnmisshandel, i vilken Rädda Barnen 

deltog. Denna debatt resulterade i ett förbud mot aga i hemmet 1979. I Föräldrabalken gjordes 

följande tillägg: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.” Detta förbud skulle inte bara skydda barn från fysisk misshandel, utan också från 

psykisk misshandel. 

 

Den 20 november 1989 antog FN, Konventionen om barnens rättigheter, som nu är en 

internationell lag. Barnkonventionen slår bland annat fast att alla barn har lika rättigheter, rätt att 

leva och utvecklas och de har rätt att växa upp i trygghet och i skydd mot övergrepp. Efter ett år 

1990 anslöt sig Sverige till konventionen.2  

 

Ett viktigt konstaterande: 1965 var 53 procent av de vuxna svenskarna positivt inställda till 

kroppslig bestraffning av barn, 1994 var detta talet 11 procent.3 

 

1.3 Syfte 

Framförallt vill vi öka vår kunskap angående frågor som rör barnmisshandel inom familjen och 

genom detta arbete även öka andras kunskap när de tar del av arbetet. Barn har inte samma 

möjlighet att förstå att en handling kan vara brottslig. I situationer när förövaren är en person som 

står barnet nära blir brottet svårt att utreda. Det är därför viktigt att dessa barn uppmärksammas 

och att samarbetet mellan myndigheter och andra frivilliga organisationer fungerar.  

 

Barnmisshandel är ett stort ämne och vi har därför fått begränsa oss till en viss del. Det har vi 

gjort genom att besvara frågor som särskilt rör vårt intresseområde som blivande poliser. 

 

1. 3 Problemställning 

Vi har valt att ta upp några frågeställningar som vi ska försöka besvara på genom detta 

fördjupningsarbete. Våra frågeställningar utgår från den litteratur som vi hittat och velat belysa 

extra mycket. Inom barnmisshandel finns det många frågor att ställa, men på grund av arbetets 

begränsning har vi varit tvungna att välja ut de vi funnit mest intressanta och viktiga. 

 

 

                                                             
2 http://www.vasa.gavle.se/projekt/eu/sociala/branmisshandel.htm 
3 SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
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• Vad är barnmisshandel? 

• Vilka misshandlar sina barn och varför? 

• Var sker misshandeln? 

• Hur upptäcker man barnmisshandel? 

• Vilka åtgärder görs idag? 

 

2 Metod 

2.1 Metoder 

Vi har valt att hämta in kunskap genom att läsa oss till den i böcker och annan litteratur. Vi har 

även intervjuat myndighetspersonal som handlägger barnmisshandels ärenden. 

 

2.2 Material 

För att få kunskap om ämnet barnmisshandel har vi läst olika böcker, både kurslitteratur och 

skönlitteratur. Även Internet har använts som källa där vi har tagit del av arbeten som berör 

ämnet. Tidigare utredningar, lagboken samt samtal med myndighetspersonal har kompletterat vårt 

arbete.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att komma åt ämnet på ett naturligt sätt började vi läsa verklighetsbaserade romaner. I 

böckerna var tankar och känslor som upplevts väl beskrivna och vi fick på så sätt en helhetsbild 

över hur det är att växa upp och leva i en familj där barnmisshandel sker. 

 

För att sedan se ämnet och problemet ur myndigheternas vinkel besökte vi familjevåldsenheten i 

Kristianstad och socialnämnden i Halmstad. Dessa besök gjorde att vi fick en vidare syn på hur 

ämnet behandlas och hur samverkan fungerar myndigheter emellan. Under besök hos polisen fick 

vi tillfälle att ställa frågor samt att närvara vid förhör med barn och misstänkta gärningsmän.   

 

Vi har även genomfört sökningar på Internet för att komma underfund med allmänhetens syn på 

barnmisshandel genom och tidigare gjorda arbeten som vi hittade där.  

 

Det som vi har lagt mest engagemang på och hittat fakta ur är olika facklitteratur böcker som till 

exempel SOU böcker, lagboken med mera. 
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3 Resultat 

3.1 Vad är barnmisshandel?  

Det finns inga brott i brottsbalken som bara innefattar barnmisshandel. Dessa faller in under 

allmänna regler om misshandel eller liknande brott. 

 

Brottsbalkens (BrB) 3:5 § benämning av begreppet misshandel innebär att någon tillfogar annan 

kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter någon i vanmakt. Sjukdom innefattar också 

psykisk sjukdom och psykisk invaliditet. Under sjukdom faller också sådant psykiskt lidande som 

medför en medicinsk påvisbar effekt, t.ex. psykisk chock. Misshandel kan också ske genom 

underlåtenhet.4 

 

Med kroppsskada menas att barnet får fysiska skador som sår, svullnader, benbrott, blåmärken 

mm. Smärtan skall vara fysiskt lidande och inte för bagatellartad. Detta kan yttra sig i att barnet 

blir satt i vanmakt genom att dennes medvetande kopplas bort genom bedövningsmedel alternativ 

alkohol, eller att barnet får utstå en kroppslig bestraffning med eller utan tillhygge.5   

 

I Nationalencyklopedin står det att ordet barnmisshandel innebär att ett barn utsätts för uppsåtligt, 

kroppsligt våld, kränkande behandling eller vanvård av en person som har ”vuxenansvar” för 

barnet.  

 

Ibland kan det vara svårt att bevisa barnmisshandel. Det kan vara svårt att bevisa att ett brott 

faktiskt begåtts mot barnet. Barnet känner lojalitet mot den som misshandlar och vill därför inte 

berätta för någon vad denne fått utså. Ett barn som misshandlas behöver inte alltid ha synliga spår 

i form av blåmärken eller svullnader. Om det inte går att bevisa barnmisshandel kan man kanske 

istället bevisa något annat brott som t.ex. vållande till kroppsskada eller sjukdom, ofredande, 

olaga hot eller förolämpning. 

 

3.2 Vilka misshandlar sina barn och varför? 

I de flesta fall är det inte viljan att ge barnet en bra uppväxt som brister, utan förmågan. Mellan 80 

och 90 procent av alla föräldrar som misshandlar sina barn är så kallade normala familjer, men de 

saknar inte problem. De har ofta flera och stora problem, i form av ekonomiska problem, 

skilsmässor och dylikt. Det måste därför genomföras en grundlig utredning av familjens totala 

livssituation –en psykosocial diagnos.  

                                                             
4 Dahlström, Nilsson, Westerlund. Brott och påföljder (2001 ) 
5 SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och årgärda 
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Forskning visar att det i familjer som har svåra ekonomiska förhållande förekommer 

barnmisshandel oftare än i andra familjer. I dessa familjer är barnet mer utsatta och har svårare att 

få trygghet och kärlek när mamma och pappa har andra ”viktigare” problem att lösa. 

 

Övriga 10 till 20 procent är familjer med ”andra problem” som dessa: 

• Föräldrar med psykisk ohälsa 

• Föräldrar som missbrukar alkohol eller narkotika 

• Föräldrar som är förståndshandikappade 

• Föräldrar som är kriminella 

• Föräldrar som har levt med våld i närstående relationer 

• Föräldrar som är omogna (fick barn för tidigt)6 

 

Enligt Kari Killén Heap, en expert på området, innebär ”psykosocial diagnos” en systematisk 

undersökning och kartläggning av samspelet inom familjen. Kartläggning av den inre och yttre 

stress som påverkar samspelet samt av de orsaksfaktorer som ligger bakom. Det handlar om en 

helhetsbedömning av barnets psykosociala situation, där såväl föräldrarnas omsorgsfunktioner och 

utvecklingsmöjligheter som barnets behov måste stå i centrum. 7 

 

3.3 Var sker barnmisshandeln? 

Forskning visar att barnmisshandel oftast sker i hemmet, bakom lykta dörrar, där ingen 

utomstående vare sig ser eller hör vad som händer barnet.  

 

Forskning angående var barnmisshandel sker visar att den är koncentrerad till hemmet och i 8 av 

10 fall sker misshandeln av en familjemedlem. Forskning visar vidare att det i 72 procent av fallen 

rör sig om den biologiska föräldern som förövare. Om man delar upp begreppet familjemedlem 

som förövare så visar forskningen följande procenttal: fadern 41 procent, modern 19 procent, 

syskon 10 procent och båda vuxna 12 procent. Förövaren är alltså oftast manlig. Enligt forskning 

som gjorts så är hela 68 procent av förövarna män och endast 32 procent kvinnor.8 

 

Rädda Barnen pekar bland annat på att barn som bevittnar våld i hemmet ofta själva blir utsatta 

för våld. Att bevittna våld i sitt hem där man ska få sin grundtrygghet, är bland det största svek 

och tillitsbrott ett barn kan utsättas för.9 

                                                             
6 SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
7 http://www.vasa.gavle.se/projekt/eu/sociala/barnmisshandel.htm sid 5 
8 SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
9 Rikspolisstyrelsen. Brott mot barn - En inventering i 10 polismyndigheter (2001) 
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3.4 Hur upptäcker man barnmisshandel? 

Tecken på barnmisshandel kan se väldigt olika ut. Ett barn kan verka nervöst, ett annat har ofta 

blåmärken, någon luktar illa och verkar bortglömd. Men det är viktigt att komma ihåg att en 

misstanke räcker för en anmälan. Det är svårt att generalisera barnmisshandel, då alla barn är 

olika och de som misshandlar inte gör det på samma sätt. Det finns dock några tecken som verkar 

förekomma ofta på misshandlade barn, blåmärken, bitmärken, märken efter bälten och skärp, 

hudavskrapning, blödningar samt frakturer av olika slag. Oftast söker vårdnadshavare som skadat 

sitt barn hjälp inom vården sent med hänsyn till skadans omfattning och art. Vårdnadshavaren kan 

oftast inte få skadeförloppet att stämma överens med skadans omfattning och art.10 

 

I statistiken över polisanmäld misshandel särredovisas offrets ålder sedan år 1981. Misshandeln 

mot barn är uppdelad på misshandel mot 0-6-åringar respektive mot 7-14-åringar. Statistik från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet anmälda brott mot barn ökar. Misshandel mot 

barn, bekant med offret, 0-6 år har ökat från 330 anmälda brott 1990, till 746 anmälda brott 1999. 

Detsamma gäller misshandel mot barn, bekant med offret i ålderskategorien 7-14 år, som har stigit 

från 1109 anmälda brott år 1990, till 3514 år 1999.11 

 

År 2000 anmäldes 938 brott rubricerade som misshandel mot barn 0-6 år respektive 5 625 mot 

barn 7-14 år. År 2002 anmäldes drygt 6000 fall av misshandel mot barn under 15 år. 12 

 

Antalet polisanmälda brott har ökat kraftigt sedan 1981, både när det gäller misshandel mot 0-6-

åringar och misshandel mot 7-14-åringar. Under de senaste tio åren har antalet misshandelsbrott 

mot 0-6-åringar nästan fördubblats och när det gäller 7-14-åringar har de nästan tredubblats.13 (se 

bilaga figurerna 1 och 2). 

 

3.5 Vilka åtgärder görs idag? 

Polisen har, enligt Polislagen 3 §, en skyldighet att ta upp en anmälan och göra en 

förundersökning om det finns misstanke om brott. Detta görs i de fall där det är möjligt att 

utreda brottet. Polisen uträttar förstahandsåtgärder som bevissäkring, tar foto, förhör vittnen, 

genomför en brottsplatsundersökning och därmed startas en förundersökning om brottet.  Men 

att göra en utredning är ofta svårt, det vanliga är att det fattas vittnen eller att vittnet känner 

rädsla för att berätta vad som egentligen hänt. 

                                                             
10 Riksåklagaren. PM – Riktlinjer för ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn (2002) 
11 Rikspolisstyrelsen. Brott mot barn - En inventering i 10 polismyndigheter (2001) 
12 Lindgren, Hägglund, Petersson. Brottsoffer (2001) 
13 SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
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I Förundersökningskungörelsen (FUK) stod det tidigare att barn ska förhöras av lämplig person, 

helst kvinna. Detta är nu ändrat och ur FUK 18 framgår att ”förhör bör hållas med person med 

särskild fallenhet för uppgiften”. 

 

En del har tron att det är lättare för barnet som utsatts för ett brott där gärningsmannen är av 

manligt kön, att träffa en kvinnlig förhörsledare. Sanningen behöver inte sådan, vissa barn har 

lättare att berätta för en manlig förhörsledare, samt att mötet dem emellan kan vara en del i 

rehabiliteringen. Barnet upplever att en man lyssnar och får därmed tillbaka tron på männen.14 

 

Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan olika myndigheter för att bevismaterialet ska bli så 

grundläggande som möjligt. Ju fler faktorer och vittnen som pekar åt samma håll, desto lättare är 

det att gå vidare i utredningen. Det mest optimala är att anmälan inkommer direkt till polisen, som 

börjar utreda ärendet och därmed får uträtta förstahandsåtgärder. Då förstahandsåtgärderna ger 

ärendena en bättre start, blir även utredningarna bättre. Detta i sin tur har medfört att 

förutsättningarna för att väcka åtal har ökat.15 

 

Socialmyndigheten i sin tur arbetar med stöttande åtgärder för framtiden, en barnavårdsutredning. 

Då anmälan kommer till Socialmyndigheten först, det kan ta för lång tid från det att 

Socialmyndigheten börjar med ärendet tills att polisen får ta del av det. Barnet kan då redan vara 

”påverkat” av tidigare samtal vilket kan försvåra polisens fortsatta utredning. Det är svårt för barn 

att berätta om sina svåra upplevelser och att behöva berätta två gånger gör det svårare. Ytterligare 

skäl att hålla förhöret snabbt är att barnet ska kunna påbörja eventuell terapeutisk behandling.   

 

Då vårdnadshavare misstänks för brott mot sitt barn och därmed misstänks att inte se till barnets 

bästa, förordnas en särskild företrädare som kan vara antingen advokat eller jurist. Denna ska 

stötta och ta tillvara barnets rättigheter samt föra barnets talan under utredningens gång. Om man 

misstänker att vårdnadshavaren kan komma att påverka barnet inför ett förhör, har polisen 

möjlighet att få hämta barnet från till exempel skolan utan deras vetskap. Polisen har då fyra dagar 

på sig för att hålla förhör och vidta andra utredningstekniska åtgärder. Därefter skall 

vårdnadshavaren underrättas. 16 

                                                             
14 Rikspolisstyrelsen. Brott mot barn  En inventering i 10 polismyndigheter (2001) 
15 Rikspolisstyrelsen. Brott mot barn - En inventering i 10 polismyndigheter (2001) 
16 Kriminalsektionen Kristianstad, Polismyndigheten i Skåne 2003 
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I FUK 2a§ står följande: 

”Förundersökningar där målsäganden vid tiden för anmälan inte fyllt 18 år ska bedrivas särskilt 

skyndsamt, om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är 

föreskrivet fängelse i mer än sex månader. Förundersökningen ska vara avsluta och beslut fattat i 

åtalsfrågan så snart det kan ske och inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är 

skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn 

till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.” 

 

Att arbeta med ärenden där barn direkt eller indirekt utsätts för brott är mycket påfrestande och 

bland det allra svåraste, men det ger också mycket tillbaka. De flesta barnutredare känner att 

arbetet är oerhört viktigt för alla inblandade. För barnet – som får en möjlighet att berätta vad de 

varit med om, för den som misstänks för brottet – som får möjlighet att ta sitt ansvar och komma 

ur den onda cirkeln, samt ytterst för hela familjen som får hjälp att få detta traumatiska belyst och 

bearbetat. Insatserna skapar en bättre förutsättning för att de ska kunna gå vidare i livet. Även om 

barn inte glömmer vad de varit utsatta för, kan de ändå lära sig att leva med det och få ett bra liv.17 

 

3.6 Samverkan med myndigheter och frivilliga organisationer 

Enligt PL 3 § skall polisen även samverka med andra organisationer som har någon anknytning 

till utredningen av brottet. Det krävs mycket arbete och ett stort engagemang för att situationen 

ska förbättras. Ju fler man är desto starkare blir man att driva frågan vidare. Det bygger på 

samspel, tillit och förtroende från alla parter. Personal från Barn- och Ungdomspsyket, 

Socialmyndigheten, Åklagare och polis ordnar tillsammans möten kontinuerligt, för att 

samplaneringen mellan myndigheterna i det enskilda ärendet ska underlättas. Ärendet underlättas 

avsevärt om man har god kunskap om respektive verksamhet och risken för dubbelarbete och 

missförstånd minskar. Nedan beskris myndigheter och frivilliga organisationer som arbetar för 

barnens rättigheter.  

 

FN: s Barnkonvention 

Lagen går ut på att alla barn ska ha samma rätt till att leva, växa upp i trygghet samt respekteras 

för vad de tycker. Barnens bästa ska alltid komma i första hand. Ofta handlar det om att ge barn 

kunskap om deras rättigheter. Sverige anslöt sig till FN: s Barnkonvention år 1990. Alla jordens 

länder utom USA och Somalia, har idag anslutit sig till konventionen. Det land som vägrar 

engagera sig när ett barn far illa, bryter mot lagen. 

 

                                                             
17 Rikspolisstyrelsen. Brott mot barn - En inventering i 10 polismyndigheter (2001) 
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Rädda barnen 

Rädda Barnen bildades 1919 och är en religiöst och politiskt obunden organisation. Den utgår från 

FN: s Barnkonvention om barns rättigheter. Rädda Barnen försöker föra upp dessa rättigheter på 

den politiska dagordningen lokalt, nationellt och internationellt. De arbetar också för att barn som 

har det svårt ska få ett värdigt liv. Det kan vara barn som utsätts eller riskerar att utsättas för 

någon form av övergrepp, men det kan också vara barn som lever på gatan. 

 

Organisationen tar upp barns problem i böcker och seminarier. De driver också flera mottagningar 

för barn med problem. Men de hjälper också föräldrar att mötas och samtala om sina problem i 

projekt som ”Föräldrar emellan” och ”Föräldratelefonen”.  

 

Sedan 1998 har alla barn under 20 år gratis sjukvård. Det beslutet togs när Rädda Barnen slog 

larm att många familjer inte hade råd med sjukvård till sina sjuka barn. 

 

BRIS 

Barnens rätt i samhället (BRIS) huvuduppgift är att hjälpa barn som far illa, detta gör de dels 

genom stödtelefonen ”Barnens Hjälptelefon”. Organisationen är ett komplement till 

myndigheterna och en länk mellan barn, vuxna och samhället. BRIS verkar för att öka vuxnas 

respekt för barn som individer med egna tankar och åsikter. Arbetet sker med FN: s 

Barnkonvention som riktmärke. 

 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten har ansvar för att vid anmäld misshandel göra en barnavårdsutredning samt se till 

att barn som behöver samhällets stöd och hjälp, verkligen får det. Barn som växer upp i familjer 

där det förekommit eller förekommer våld måste de ha särskilt ansvar för. Detta genom råd, stöd, 

upplysningar och förmedling av kontakter med polis, sjukvård och advokater med flera. 

 

Åklagarmyndigheten 

I barnmisshandelsärenden är det ofta åklagaren som träder in som förundersökningsledare och är 

den som tar beslut angående vilka åtgärder som skall utföras, exempelvis vittnesförhör. 

Åklagarens jobb är att besluta om åtal ska väckas vid tingsrätten eller inte.  
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Hälso- och sjukvården 

Många akutmottagningar har speciella handlingsprogram för hur man ska upptäcka och 

omhänderta misshandlade barn. Skador ska antecknas så att det finns underlag för ett rättsintyg. 

Om barnet är i behov av barnpsykiatrisk vård ges remiss till BUP (Barn och Ungdoms Psyket).  

 

Kriminalvården 

Inom kriminalvården kan män som åtalas eller dömts för våld mot barn mötas i samtalsgrupper 

för att bearbeta sina upplevelser. Målet är att de ska ta ansvar för vad de gjort, sina känslor och att 

de ska kunna prata om vad som hänt. 

 

Brottsofferjouren 

Brottsofferjourens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och hjälp till de personer som utsatts för 

brott. De vill dessutom sprida information och öka förståelse för brottsofferdrabbade i samhället.18 

 

3.7 Anmälningsskyldighet 

Av 14 kap 1§  Socialtjänstlagen (SoL) framgår att myndigheter vars verksamhet berör barn och 

ungdomar har skyldighet att genast till socialtjänsten anmäla om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårings 

skydd. 

 

Polisens anmälningsskyldighet till andra myndigheter, bland annat socialtjänsten regleras också i 

Polislagen (PL). Av PL 3 § framgår att: 

 

Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete ska också äga rum med andra 

myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det 

därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast 

underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Andra myndigheter 

skall ge polisen stöd i dess arbete. 

 

Ny bestämmelse PL 3 § ”bestämmelserna om skyldigheter att anmäla till socialnämnden att ett 

barn kan behöva nämndens skydd finns i SoL 14:1 §”. Syftet är att öka kunskaperna inom polisen. 

Propositionen till lagändringen bidrar till att polismannen kan dömas för tjänstefel om han låter bli 

att göra en sådan anmälan till Socialtjänsten. 

 

                                                             
18 http://www.vasa.gavle.se/projekt/eu/sociala/barnmisshandel.htm 
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Det som skiljer PL 3 § och SoL 14:1 § är att PL 3 § avser polismyndighetens generella 

samarbetsskyldighet med bland annat Socialtjänsten, medan SoL 14:1 § specifikt avser 

underrättelse till socialnämnd beträffande underårig, och dessutom ålägger den enskilde 

befattningshavaren ett ansvar för att anmälan sker. Av SoL 14:1 § framgår att 

anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar för den som är anställd vid myndigheten, vilket 

innebär att det är den enskilde polisens direkta iakttagelser som ska ligga till grund för beslut och 

att det inte krävs så mycket för att en sådan anmälan ska göras. 

 

Ny bestämmelse i SoL 5: 1a § Socialtjänsten ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  

 

Många polismyndigheter runt om i Sverige har en gemensam blankett som används när de gör en 

anmälan om barnmisshandel till socialen. Blanketten är framarbetad för att underlätta fortsatt 

utredning i ärendet.  

 

4 Diskussion 

Vi har inte hittat något material som beskriver att polismyndigheterna på något sätt kontinuerligt 

arbetar brottsförebyggande mot barnmisshandel. Vi tror att den främsta anledningen till detta är de 

generellt inte anser sig ha tillräckliga resurser för att hinna med det eller finna effektiva metoder. 

Det är för oss svårt att se hur polisen redan innan barnet blivit misshandlat skulle kunna arbeta 

brottsföreförebyggande, eftersom det är först i detta skede vi som poliser träffar på dessa barn. 

Däremot tror vi att genom ett bättre samarbete med socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård med 

mera kan vi bestämma oss för att göra någonting åt den situation som barnet sitter i. Genom att 

samverkansparterna hittar vägar till stöd och hjälp, ser till att förövaren och barnet skiljs åt och att 

vi hjälper varandra att hålla ögonen öppna på saker som kan göra händelsen svår hanterad för 

barnet och att inte förövaren får en chans att påverka barnet. Förebyggande arbete kan ske genom 

att se till att hindra att problemen ökar och sätta till större och mer omfattande resurser för 

familjen, barnet och förövaren. 

   

Om kontinuerlig utbildning i barnfrågor kunde genomföras för de poliser som arbetar i yttre 

tjänst, borde det öka deras självkänsla. De kunde då ta hand om barnet på ett professionellt sätt 

som gör att barnet känner en trygghet, samtidigt som barnet stärks i sina tankar om att det var rätt 

att berätta för polisen. Om barnutredarna sedan följer upp ordningspolisens förstahandsåtgärder 

genom koppling och konstruktiv kritik, blir även samarbetet mellan avdelningarna på 

myndigheten bättre. 
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Vi anser att det är otroligt viktigt att barnet hamnar i fokus för de som arbetar i yttre tjänst, att 

man observerar om barn kan finnas i olämpliga miljöer. Varje gång polisen åker på ett larm till 

exempel lägenhetsbråk är det viktigt att se sig omkring om det finns några barnskor, dockor, 

blöjor med mera. Om alla skulle ta sig tid att lägga märke till om barn finns i huset skulle man 

kunna ingripa i ett mycket tidigt stadium och kanske förhindra att barnmisshandel inträffar. 

 

Det är viktigt att samarbetet mellan åklagare och ordningspolisen fungerar, eftersom åklagaren är 

förundersökningsledare. Både polis och åklagare har mycket att lära utav varandra och det är 

viktigt att ha någon att diskutera med.  

 

Vi har ställt oss frågan varför vi inte har en nollvision när det gäller barnmisshandel. För oss 

känns detta märkligt och oförståeligt. Kanske är det så för att myndigheterna vet att problemet 

aldrig kommer att försvinna helt, det har med den mänskliga faktorn att göra. Med detta vill vi 

säga att inom trafiken finns en nollvision, men där finns en möjlighet att styra och förbättra 

tekniken. Det borde satsas mer på ämnet barnmisshandel, tas reda på varför det sker och vad som 

borde göras åt det. Barnen som utsätts för misshandel eller bevittnar våld inom hemmet måste 

kommas åt för annars har vi hamnat i en ond cirkel och dessa misshandlade barn fortsätter att 

misshandla sina egna barn när de blir vuxna. Det är konstaterat att barn som bevittnar våld eller 

utsätts för våld mest troligt följer samma fotspår om de inte får hjälp, just för att de inte vet bättre. 

Våldet blir normalt i barnens liv. 

 

När det gäller statistiken över antalet anmälda misshandelsbrott anser vi att den är missvisande. Vi 

anser att den stora ökningen av inträffade misshandelsbrott beror på ökad anmälningsbenägenhet 

idag jämfört med för tio år sedan. Synen över att acceptera barnmisshandel är förändrad i och med 

de åtgärder som vidtagits i form av lagändringar och information inom skola, sjukvård med mera 

Idag är man medveten om att det räcker med en misstanke och man anmäler hellre en gång för 

mycket. 

 

Mörkertalet inom barnmisshandel är ett stort problem. Hur man ska komma åt problemet är ännu 

svårare, men vi tror återigen på samarbete, intresse och nollvisionen.  

 

Samverkan är nyckelordet i detta arbete, utan samverkan kommer vi inte åt problemet. Samverkan 

kan ha många olika utformningar och bör involvera många olika aktörer som barnet tillsammans 

eller utan föräldrarna kommer i kontakt med på ett naturligt sätt i vardagen. Exempel på dessa 
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aktörer kan vara: barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, förskola, skola, fritidshemmet, hälso- 

och sjukvård, socialtjänsten, polis och åklagare. Här gäller det att tillsammans upptäcka, 

förebygga, handla och behandla för barnets säkerhet.  

”Tillsammans är vi starka.” 
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5.3 Muntliga källor 

Barnutredare vid Kriminalsektionen i Kristianstad, Polismyndigheten i Skåne. 
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