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 Sammanfattning 
 

Denna rapport handlar om polisens och socialtjänstens roll i arbetet med barn i 

fara. Vi har valt att lägga fokus på barn som bevittnar våld i hemmet eller som 

själva är utsatta för brott. 

Syftet är att ta reda på hur poliser uppmärksammar och rapporterar ärenden där 

barn far illa. Vilka lagar som styr polisens anmälningsskyldighet och hur dessa 

uppfylls. 

Vi har begränsat oss till sex frågeställningar som handlar om vad polisen har för 

skyldighet beträffande barn i fara. När skall polisen anmäla att barn är i fara, hur 

skall underrättelsen gå till, vad är viktigt att dokumentera vad gäller barn i fara, 

om polisens rutiner påverkar ärendenas handläggning, och hur långt har arbetet 

kommit med att uppmärksamma barn som brottsoffer eller målsägande. 

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

källor som litteratur, lagstiftning, förarbeten och samtal med personer som arbetar 

inom området. 

Det har framkommit i olika studier att barn inte alltid uppmärksammas och att 

polisen brister i sin skyldighet som finns stadgat i lag att anmäla till socialtjänsten 

när barn far illa. 

Det krävs att var och en inom polisen tar sitt ansvar och skriver PM. Eftersom 

dessa ligger till grund för Socialtjänstens bedömning om barnens situation, är det 

ytterst viktigt att PM:en är välskrivna och att de innehåller rätt uppgifter.  
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1 Inledning 

 
 

1.1  Bakgrund 

 

Ur ett samhällsperspektiv är det ytterst viktigt att barn inte glöms bort eftersom 

barnen är vår framtid. Barn som utsätts för våld, direkt eller indirekt kan få 

fysiska, psykiska eller känslomässiga skador. Dessa trauman kan ge uttryck i 

form av rädsla, ångest, skuld, depression, ilska, hat, aggressivitet och ett 

självdestruktivt beteende. För att barn som utsätts för våld direkt eller indirekt 

skall kunna hantera det som hänt behöver barnen stöd av olika slag. 

 

Rädda Barnen undersökte 19961 hur myndigheterna uppmärksammade barnen 

som blivit vittne till våld i familjen, studien gjordes i fyra kommuner. Syftet var 

att undersöka hur barn som bevittnat våld uppmärksammades av polis och 

socialtjänst. Studien visade på stora brister i myndigheternas rutiner samt brister 

i kontakten mellan polis och socialtjänst och att Polisen inte alltid uppfyllde 

anmälningsskyldigheten till Socialnämnden enligt 14 kap.1§ Socialtjänstlagen 

(SoL). Detta medförde att barn inte fick det skydd och stöd som de hade rätt till. 

Rädda Barnen gjorde en ny granskning 20032, för att se om det blivit några 

förändringar. Denna gång hade granskningen gjorts i samma kommuner, men 

utökades med ytterligare två. Resultaten visade att bristerna fortfarande var 

skrämmande stora. Av studien 3 som rörde misstänkta fall av mäns våld mot 

kvinnor, framgick det att av de barn som varit närvarande vid misshandeln, kom 

endast en tredjedel till socialtjänstens kännedom. I åtta av polisanmälningarna 

framgick det att barnen själva blivit utsatta för våld. Endast ett av dessa fall av 

barnmisshandel nådde fram till socialtjänsten. 

                                                
1 Rädda Barnen 1996 
2 Rädda Barnen 2003 Anmälningarna som försvann 
3 IBID 
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Rädda Barnens studie föranledde att Rikspolisstyrelsen på eget initiativ utförde 

en inventering 4, av anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten. Inventeringen 

visade att kunskapsnivån varierade stort i olika myndigheter gällande 

anmälningsskyldigheten. Både föreskrifter och rutiner saknades för hur en 

anmälan enligt socialtjänstlagens5 14 kap.1§  skulle ske. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att polisen gör sitt yttersta för att skydda 

dessa utsatta barn genom att underrätta socialtjänsten och att skriva PM. 

Utformningen av ett PM kan vara direkt avgörande för hur detta prioriteras hos 

en handläggare hos socialtjänsten. Det är ingen som vet idag hur många barn i 

Sverige som bevittnar våld, försök har gjorts för att uppskatta antalet. Arnell 

och Ekbom har utifrån antalet polisanmälda fall av kvinnomisshandel försökt 

att uppskatta hur många barn som årligen bevittnar att deras mamma blir 

misshandlad. De uppskattar att det rör sig om cirka 190 000 barn. Endast en 

liten andel kommer till myndigheternas kännedom.6 Vid en annan enkät som 

genomfördes bland 12- åringar i Sollentuna, uppger 4 procent att de bevittnat 

våld i hemmet under det senaste året7
.  

I en delrapport från Kommittén mot barnmisshandel8  redovisades ytterligare en 

svensk enkätundersökning om våld i hemmet. Drygt 1700 mellanstadieelever 

och drygt 1500 20-åringar hade svarat på frågan om vuxna i hemmet hade 

slagits. I bägge åldersgrupperna hade ca 10 procent svarat att det hade hänt vid 

något tillfälle, ca 5 procent svarade att det hade hänt ofta. 

 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att studera hur poliser som möter barn i fara ska 

uppfylla anmälningsskyldigheten och dokumentera detta enligt 

socialtjänstlagens och polislagens direktiv. Syftet är även att undersöka hur 

                                                
4 Rikspolisstyrelsen 2001 Brott mot barn 
5 SFS 2001:453 
6 Arnell och Ekbom, och han sparkade mamma, Möte med barn som bevittnar våld i sina familjer, Rädda 
Barnen 199, ISBN 91-89366-13-1 
7 Rikspolisstyrelsen 2001, Brott mot barn 
8 SOU 2001:18 Kommittén mot barnmisshandel, Barn och barnmisshandel 
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långt arbetet kommit när det gäller att betrakta barn som brottsoffer eller som 

målsägande.  

 

1.3 Frågeställningar 

 
 

• Vad har polisen för skyldighet beträffande barn i fara? 
 

• När skall polisen anmäla att barn är i fara? 

• Hur ska underrättelsen gå till? 

• Vad är viktigt att dokumentera vad gäller barn i fara? 

• Påverkar polisens rutiner ärendenas handläggning? 

• Hur långt har arbetet kommit med att uppmärksamma barn som 

brottsoffer eller som målsägande? 

 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Vi har valt att begränsa oss till hur polisen dokumenterar och vilka rutiner som 

styr anmälningarna till Socialtjänsten gällande barn i fara. Vi har även valt att 

studera hur långt arbetet kommit med att betrakta barn som brottsoffer och som 

målsägande. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Vi har studerat gällande lagstiftning och utredningar om hur polisen skall 

dokumentera gällande barn i fara. Genom besök hos Polis och Socialtjänst har 

vi erhållit information om hur rutiner och handläggning av barn i fara kan gå 

till. Genom att studera en proposition, departementsutredning, remissyttrande 

och tingsrättsdom har vi analyserat hur långt arbetet kommit med att betrakta 

barn som brottsoffer. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

 
 

Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell som beskriver hur våld kan 

bli en del av vardagen hos individer. För barn som växer upp i 

familjeförhållanden med våld och som dessutom utsätts för våld, kan detta lätt 

uppfattas som normalt. Detta om barnet inte har något annat att jämföra med 

eller något som kan utgöra en kontrast för barnet9.  

 

Barn som växer upp under normaliserat våld blir ofta känslomässigt skadade, 

våldet kan bli det enda barnet känner till. När barnet blir äldre och får inblick i 

andra familjers liv kan de bli varse om att den egna familjen är annorlunda. 

Detta kan bidra till barns känslor av skuld och skam. Genom att barn växer upp 

i ett hem som domineras av våld eller själva utsättas för våld inom familjen kan 

barnet normalisera våldet, eftersom detta blir det enda som barnet känner till. 

Detta kan innebära att dessa barns vuxenliv fortsätter i samma anda eftersom de 

anser det som normalt. Barn utvecklar olika strategier för att hantera känslor 

som är förknippade med upplevelserna av våld. Olika strategier kan vara att 

förminska det som har hänt, att distansera sig, att förtränga eller omdefiniera det 

som hänt10.  

 

Ett barn som är vittne (observatör) till våld utsätts för en ökad risk att själv få 

våldsproblem. Observatörsrollen kan upplevas värre eftersom man inte har 

samma möjlighet att förhindra att våldet sker, ett barn kan vända sig bort, men 

vet ändå att våldet sker. Som exempel kan nämnas ett åttaårigt barn som blir 

vittne till att pappa slår mamma, här har barnet inte möjlighet att påverka 

våldet. Som offer har barnet möjlighet att påverka våldet genom anpassning 

eller underkastelse genom tankegångar som ”bara jag gör som han säger så blir 

han inte arg”. Offret har också möjlighet att sticka iväg eller att gömma sig. Det 

                                                
9 Isdal Per, Meningen med våld, 2001, Sid 222-223, ISBN 91-7205-323-2 
10 IBID sid  
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finns klara samband mellan barns observation av familjevåld och deras eget 

aggressiva beteende11. 

 

Genom att införskaffa kunskap om normaliseringsprocessen och vilka följder 

denna process kan innebära för en individ, är det lätt att förstå att barn som 

utsätts för våld i hemmet kan behöva hjälp i ett tidigt skede för att undkomma 

fysisk och psykisk skada. Synliggörande är den viktigaste åtgärden för att 

upptäcka dessa barn som far illa12. 

 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

 

Barn i fara 

”Ett barn riskerar att fara illa och dess psykiska utveckling riskerar att skadas 

när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, t.ex. när det tvingas se eller höra 

våld i sin närhet, eller leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer 

ofta” 
13

 

Barn som lever i miljöer där alkohol eller andra droger missbrukas eller andra 

brister finns, i den omsorg som barn behöver, är också att anse som att barn är i 

fara. 

 

Anmälan 

I socialtjänstlagens 14:e kapitel 1 §, påtalas att det föreligger en 

anmälningsskyldighet för polisen gentemot socialtjänsten. Det framgår dock 

inte någonstans i lagtext, eller i anvisningar, hur en sådan anmälan skall göras 

eller på någon särskild blankett. I brådskande ärenden där krav på ett 

omedelbart ingripande från socialtjänsten föreligger är direktkontakt med 

socialjour (motsvarande) nödvändigt. Detta kan enligt samtal med enhetschef 

på socialtjänsten i Umeå och även med polisen vid ordningsavdelningen, lättast 

                                                
11 IBID sid 149 
12 IBID sid 221 
13 Socialstyrelsen 2005, När mamma blir slagen, - Att hjälpa barn som levt med våld i familjen 



 

 

 6 

klaras via telefonkontakt direkt på plats. Då det inte klargjorts någonstans i 

anvisningar eller annat, har en praxis utarbetats som kan se olika ut i landet. På 

flera polismyndigheter har man konstruerat egna blanketter14 som utgår från 

temat ”Barn i fara”15. 

Det verkar som om det vanligaste är att den enskilde polismannen upprättar en 

promemoria (PM) och skickar den till socialtjänsten. 

 

Promemoria 

 
Vanligtvis förkortat PM. Enligt svenska akademins ordlista16: minneslista, 

skrivelse med fakta, synpunkter till ledning för handläggning av något. 

 

 

3  Resultat 
 
 
 

3.1 Vad har polisen för skyldighet beträffande barn som far illa? 

 

Enligt polislagen173 §, skall polisen fortlöpande samarbeta med myndigheterna 

inom Socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör 

föranleda någon åtgärd av dem. Skyldigheten enligt polislagen 3 § gäller dock 

myndigheten som sådan och inte de enskilda polismännen. Dessa omfattas 

däremot av anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen 14 kap.1 § andra 

stycket. 

 

  

                                                
14 Bilaga III Polismyndigheten i Gävleborg 
15 Rikspolisstyrelsen 2001, Brott mot barn 
16 Svenska Akademiens Ordlista 
17 SFS 1984:387 
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Polislagen 3 § 

 

”Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också 

äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamheter och 

organisationer 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”. 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ( 2001: 453 ). 

 

Socialtjänstlagen 14 kap 1§ 
 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller 

även dem som är anställda hos sådana myndigheter………” 

  ”Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i 

 andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla 

 uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 

 behov av skydd” 

 

Socialtjänstlagen 14 kap.1 § anger att en anmälan till socialnämnden ska göras 

om en anställd eller en myndighet får kännedom om något som kan innebära att 

nämnden behöver ingripa till ett barns skydd.  

 

Skyldigheten att anmäla är absolut i den meningen att den inte får bli föremål 

för övervägande av den anmälningsskyldige själv. En bedömning om 

socialnämnden behöver ingripa kan inte göras av någon annan myndighet än 

denna. Den som gjort de aktuella iakttagelserna angående ett barn kan ibland 

behöva samråda med sin arbetsledning vid myndigheten innan han eller hon tar 

ställning till om en anmälan ska göras eller inte. I sådant fall har såväl den 
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anställde som dennes överordnade kunskap om de förhållanden som omfattas 

av anmälningsskyldigheten. Att en överordnad vid myndigheten också känner 

till sådana förhållanden som innebär att en anmälan till Socialtjänsten ska göras 

medför inte att den underordnade tjänstemannen är fråntagen sin skyldighet att 

anmäla. Tjänstemannens ansvar kvarstår att se till att en anmälan verkligen 

görs, även om en överordnad person åtar sig detta eller eventuellt förbjuder 

honom att kontakta socialnämnden18. 

 

Anmälningsplikten gäller ”kännedom om något som kan innebära att 

socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs skydd”. Anmälningsplikten 

förutsätter således inte att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. 

Anmälningsskyldigheten inträder alltså redan vid misstanke om att något 

förhållande föreligger som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd19.  

I ett uttalande konstaterar JO att skyldigheten enligt socialtjänstlagen 14 kap.1 § 

”är absolut och får inte bli föremål för överväganden av tjänstemännen 

själva”. Det är alltid socialtjänsten som har att utreda ärendet och ta ställning 

till vilka insatser som behövs20
. 

 

Erfarenheterna visar att polisen inte alltid uppfyller sin anmälningsskyldighet. 

Detta framkommer bland annat i Rädda Barnens undersökning. Där 

framkommer att personalens kunskapsnivå beträffande anmälningsskyldigheten 

är varierande. De flesta av personalen i yttre tjänst tänkte på polislagens 3 § då 

man diskuterade polisens anmälningsskyldighet. Av polislagen 3 § framgår att 

polisen skall underrätta socialtjänsten medan socialtjänstlagen 14 kap 1 § 

ålägger den enskilde befattningshavaren ansvaret för att underrättelse/anmälan 

sker. 

 

I inventeringen21 som Rikspolisstyrelsen genomförde påvisades stora brister i 

Polisens anmälningsskyldighet. Om en patrull ingripit vid lägenhetsbråk där 

barn bevittnat misshandel, och polisman upprättat PM om sina iakttagelser, 

                                                
18 Socialstyrelsen 2004, Handboken Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 
19 Nordstedts Förlag, Socialtjänstlagen en kommentar 
20 JO 1993 Dnr 4506 
21 Rikspolisstyrelsen 2001, Brott mot barn 
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lämnades PM:et till vakthavande befäl. Denne skickade sedan PM:et vidare till 

chefen för ordningsavdelningen, som i sin tur beslutade om socialnämnden 

skulle informeras eller ej. Denna hantering kan vara orsak till att man genom 

studien som Rädda Barnen gjort fann att ett stort antal anmälningar som borde 

medfört underrättelse till socialnämnden inte gjort så. Socialnämnden hade 

endast kännedom om en tredjedel av undersökningens polisanmälningar, där det 

framgick att barn varit vittne till våldet eller befunnit sig i sammanhanget. 

Dessa barn fick därmed ingen hjälp. Endast 20 av de 72 barnen hade kommit 

till socialtjänstens kännedom. Av de 72 barnen hade åtta barn själva blivit 

utsatta för våld. Endast ett av dessa fall av barnmisshandel nådde fram till 

socialtjänstens kännedom. 

 
 

3.2 När skall polisen anmäla att barn far illa? 

 

Polisen får ofta anledning att göra tjänsteåtgärder i hemmet exempelvis vid 

lägenhetsbråk. Vid dessa tillfällen är det viktigt att poliserna noterar om barn 

finns på plats eller kan ha funnits där när sådant ”bråk” kan ha förekommit. Om 

inte barnen fysiskt närvarar så kan det finnas indikationer på barns närvaro 

genom leksaker, barnkläder, blöjor eller andra föremål som tyder på att barn 

vistas där. 

 

Om barn har utsatts för eller bevittnat hot eller våld, kan de ha traumatiserats av 

denna händelse22. 

Detta kan innebära att socialnämnden behöver ingripa eller utreda barnets 

behov av stöd eller annan åtgärd, socialtjänstlagen 14 kap. 1§. Det är vid sådana 

tillfällen polisens anmälningsskyldighet träder in. 

                                                
22 Sou 2001:18, sid 51 
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3.3 Hur ska underrättelsen gå till? 

 
I socialtjänstlagen 14 kap. 1§ anges inte hur anmälan/underrättelsen skall gå till. 

Inte heller polislagen ger något entydigt svar på hur det skall se ut. Det har 

utarbetats en praxis från polisens sida, om att en promemoria upprättas och 

skickas till socialnämnden. Enligt socialstyrelsens handbok23anges: En skriftlig 

anmälan kan göras via brev, fax eller e-post. ”En anmälan enligt 14 kap. 1 § 

andra eller tredje stycket socialtjänstlagen bör göras skriftligt med hänsyn till de 

ingripande åtgärder av socialnämnden som den kan medföra” 

  

Vidare anges i handboken att om det är av än mer brådskande karaktär så torde 

telefon kunna användas.”I en akut situation, t.ex. då ett barn kommit in på ett 

sjukhus och personalen misstänker att barnet kan ha blivit misshandlat eller 

utsatt för ett sexuellt övergrepp, kan det vara nödvändigt att göra en anmälan 

per telefon. En sådan muntlig anmälan bör sedan bekräftas skriftligt”. 

 
 

3.4 Vad är viktigt att polisen dokumenterar, vad gäller barn i fara? 

 
För att socialtjänsten ska kunna ingripa krävs det att vi som poliser skickar in 

PM/minnesanteckning. Det är av stor vikt att dessa PM innehåller rätt uppgifter 

för att få en klar bild om hur barnets situation ser ut. Förhållanden som angavs 

vara av vikt vid samtal med enhetscheferna på socialkontoret i Umeå var: 

• Anledningen till tjänsteåtgärden?   

• Hur ser den faktiska miljön ut? 

• Finns det tecken på missbruk av alkohol eller droger?  

• Hur ser barnets situation ut? 

• Finns någon vuxen som skyddade barnet, och hur tog de hand om 

barnet? 

• Är det hemmavarande barn eller umgängesbarn? 

• Har Polisen vidtagit någon skyddsåtgärd för barnet, i sådana fall vad har 

vi vidtagit för åtgärd? 

                                                
23 Socialstyrelsen, Handbok; Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 
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3.5 Hur påverkar polisens rutiner ärendenas handläggning? 

 

I samtal med en polis på ordningsavdelningen Polismyndigheten i Umeå, 

framkom det att de enskilda polismännen skriver sina PM enligt de ålägganden 

lagstiftningen förutsätter. Vid ordningsavdelningen i Umeå är rutinen sådan att 

när de upprättat sina dokument läggs de i en låda hos vakthavande befälet. 

Varje dygn vidarebefordras de till socialtjänsten. PM:en läses igenom av 

vakthavande befälet därför att det anses ingå i den avrapportering 

tjänstemannen ska fullgöra enligt sina tjänsteåtgärder. Rutinerna inom 

myndigheten ser olika ut, beroende på hur samhällets resurser är fördelade i 

området. I områden där socialtjänsten finns på andra orter skickas dokumenten 

per post eller på annat sätt. I mera brådskande ärenden tas direktkontakt med 

socialjouren antingen av patrullen på plats eller via vakthavande befälet. Detta 

gäller då socialtjänstens omedelbara åtgärder krävs.  

 

Denna service finns inte överallt och då hänvisas man till den politiska 

organisationen då socialnämndens ordförande eller delegerad tar de nödvändiga 

besluten. I övrigt förekommer det inte att någon i förmansställning försöker 

påverka den enskilde tjänstemannen i sin dokumentation av iakttagelserna. 

Däremot fungerar vakthavande befälet som en resursperson där stöd eller 

information kan hämtas. Kopior av de skrivna PM:en sparas i kronologisk 

ordning men har inget sökbart register. Om någon vill söka efter tidigare skrivet 

material måste man manuellt söka igenom varje upprättad handling. Någon 

uppföljning över skickade PM förekommer inte. 

 
 

3.6 Hur långt har arbetet kommit med att uppmärksamma barn som 

brottsoffer eller som målsägande? 

 

Genom att regeringen överlämnade en proposition24 till riksdagen den 20 

februari 2003 har arbetet med att stärka skyddet för barn i utsatta situationer 

uppmärksammats. Propositionen har föranlett ett tillägg i polislagen 3 § som 

                                                
24 Proposition 2002/03:53 
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trädde i kraft den 1 juli 2003 med tillägget; ”Bestämmelser om skyldighet att 

anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453 )”.  

 

Justitiedepartementet har genom en departementsutredning25 presenterat en rad 

olika åtgärder för att öka skyddet för barn. Departementsutredningen innehåller 

bland annat förslag om brottsskadeersättning från staten, till barn som bevittnar 

våld. Det finns även förslag om ett tydliggörande att dessa barn skall betraktas 

som brottsoffer. I departementsutredningen nämns även att dessa barn är offer 

för brott vilket det därför finns anledning att överväga att detta är något att 

klarlägga i lagtexten. Dessa förslag om ett ökat skydd för barn är enligt 

justitieministern Thomas Bodström ”ett steg framåt”, lagändringen föreslås 

träda i kraft den 1 januari 2006. 

 

Brottsoffermyndigheten i Umeå har gjort ett yttrande26 angående 

departementsutredningen, de anser att barnet skall ges en förstärkt rättslig 

position. Detta när barnet har bevittnat våld samt hört det brottsliga skeendet, 

liksom när barnet i nära anslutning till brottet funnit en närstående skadad. 

Brottsoffermyndighetens yttrande är ett ytterligare led i en riktning mot att se 

barn som brottsoffer. Brottsoffermyndigheten går i detta yttrande ett steg längre 

och föreslår:  

”• I 5 kap 11 § socialtjänstlagen, den s.k. brottsofferparagrafen, behöver 

verbet ”bör” bytas ut till ”skall” och beteckningen ”vuxna” tas bort. 

• Sverige bör följa Nya Zeelands exempel och ge de barn som bevittnar 

våld mot närstående fullständig juridisk status som målsägande. 

• Den utvidgade rätten till brottsskadeersättning skall omfatta även barn 

som hört den brottsliga gärningen begås och barn som i nära anslutning 

till brottet funnit en närstående skadad. 

• Skolan bör förstärkas med brottsofferstödjande verksamheter och 

Brottsoffermyndigheten ges i uppdrag att ta fram utbildningsmaterial 

för detta”. 

                                                
25 Justitiedepartementet, Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga 
26 Brottsoffermyndigheten 2005, Dnr Adm 11605/04 
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Huddinge Tingsrätt dömde den 2 maj 200527 en pappa för grov fridskränkning, 

genom att han inför sina tre söner misshandlat sin fru vid flera olika tillfällen. 

Genom Brottsbalkens28 4 kap. 4a § tar denna lagstiftning upp begreppet grov 

fridskränkning, ett brott där någon begår brottsliga gärningar mot en närstående 

eller tidigare närstående person. Om de brottsliga gärningarna ”utgjort led i en 

upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada personens självkänsla”, ska gärningsmannen dömas för grov 

fridskränkning.  

 

I domen från Huddinge Tingsrätt29 har fridskränkningen bestått i att barnen 

bevittnat när deras egen pappa har gjort sexuella övergrepp mot deras mamma. 

Vid flera tillfällen har barnen sparkats eller slängts ut från parets sovrum när de 

försökt skydda mamman. Barnen har även bevittnat misshandel genom att de 

sett pappan bruka våld genom både slag och dragningar i håret, ofredat och 

hotat mamman. Barnen har uppfattat frekvensen till en eller två gånger i 

månaden. Vid ett antal av dessa tillfällen har barnen varit närvarande och på 

olika sätt försökt att skydda mamman när deras pappa angripit mamman. 

 

Huddinge Tingsrätt skriver i sin dom att det måste anses utgöra en allvarlig och 

kännbar fridskränkning av barnen, att låta dem bevittna misshandel vid dessa 

tillfällen. I domen resonerar rätten kring det förhållande att det upprepade våld, 

hot och ofredande som pappan utsatte sin fru för också kränkte barnen. Rätten 

menar att med det stora antal tillfällen som pappan upprepat sina kränkningar 

mot sin fru tog även barnen skada och han har därmed gjort sig skyldig till grov 

fridskränkning av barnen.  

 

Rädda Barnen menar i sin undersökning30 att de förändringar som har skett 

hittills bland annat efter regeringens proposition31
 om stärkt skydd för barn inte 

                                                
27 Huddinge Tingsrätt, 2005, Dom 142-05 
28 SFS 1962:700 
29 Huddinge Tingsrätt, 2005, Dom 142-05 
30 Rädda Barnen, 2003, Anmälningarna som försvann 
31 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 
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är tillräckliga, då barnet fortfarande inse ses som utsatt för brott och därmed 

målsägande. Om barn som bevittnar våld skulle betraktas som målsägande 

skulle det finnas ett tydligare uppdrag till polisen om hanteringen av denna 

fråga, som målsägande skulle då barnet få en annan juridisk status. Rädda 

Barnen menar att barnet ska anses varit utsatt för misshandel och därmed anses 

som målsägande. 

 

 I rättegångsbalkens32 20 kap. 8 § definieras målsägande som: 

”den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 

skada”. En målsägande kan få skadeståndstalan prövad i brottsmålsrättegången 

samt få hjälp att föra sin talan av åklagare eller av målsägandebiträdet. 

Skadestånd utdöms för bland annat kränkning, sveda och värk med mera. Ett 

barn som bevittnat våld anses inte ha blivit utsatt för något brott och kan därför 

inte föra skadeståndstalan i brottmålsprocessen, då barnet inte är målsägande.  

För att barnet ska kunna få skadeståndsersättning för till exempel kränkning 

krävs att barnet anses ha blivit utsatt för brott, vilket de inte anses vara idag. 

Även för att få ersättning från staten enligt brottsskadelagen krävs att personen 

anses ha skadats till följd av brott. Däremot kan ett barn som bevittnat våld ha 

rätt till skadestånd i form av psykiskt lidande. 

 

 

   

4.  Diskussion  
 

Att skydda och hjälpa barn är de vuxnas ansvar. Tyvärr finns det alltför många 

barn som inte får det skydd och hjälp som de har rätt till. Det finns situationer 

där föräldrar inte förstår eller förmår att ta sitt ansvar för sina barn. Där har 

samhället ett ansvar att skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa. Att 

skydda och hjälpa dessa barn hör till en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. 

För att socialtjänsten ska kunna ingripa krävs det att Polisen tar sitt ansvar och 

anmäler förhållanden som kan föranleda att socialtjänsten behöver ingripa till 

skydd för barnet.  

                                                
32 SFS 1942:740 
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I Rikspolisstyrelsen egen inventering33 framkom det att generellt sett saknades 

det föreskrifter och fasta rutiner för hur anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 

kap. 1 § skulle se ut. Genom samtal med en polis på ordningsavdelningen i 

Umeå framkom det att det är polisens egna iakttagelser som skall ligga till 

grund för att ett PM upprättas. Det är dock ofrånkomligt att dessa iakttagelser 

upplevs olika av den enskilde polismannen beroende på kunskapsnivå, 

personliga egenskaper och erfarenheter. Som polis kan man uppleva och 

dokumentera missförhållanden på olika sätt. Därför anser vi att det borde 

generellt sett upprättas en enhetlig blankett med avseende på vad som innefattas 

vara av betydelse för en utredning av ett barns behov av skydd. Denna blankett 

borde utarbetas efter socialtjänstens förslag om vilka punkter blanketten skall 

innehålla. Genom ett samarbete mellan polis och socialtjänst skulle en eventuell 

optimal blankett för detta ändamål kunna utarbetas.  

 

Genom samtal med två enhetschefer inom socialtjänsten i Umeå framkom det 

att en enhetlig blankett skulle underlätta deras arbete. En enhetlig blankett 

skulle innebära att socialtjänstens hantering av ärenden skulle kunna gå 

snabbare samt att viktig information inte skulle gå förlorad. Inom polisen har 

man normalt sett inte någon kännedom om vilken information som 

socialtjänsten har sedan tidigare. 

 

För att försäkra sig om att saker utförs rätt och likadant inom en organisation 

skapas rutiner, mer eller mindre medvetet. Ibland skapas de utifrån en praxis att 

man gör så helt enkelt. Vad händer om en rutin är felaktig, att den motverkar 

sitt syfte? Rutinen kan ha som sitt fundament i att säkerställa, låt säga, 

rättssäkerheten men motverkar densamma på grund av okunskap eller någon 

annan brist. Hos polismyndigheten i Umeå kan man dock säga att deras rutin 

inte menligt påverkar ärendehanteringen, med att meddela sociala 

myndigheterna om barn är i fara. Rutinen är okomplicerad och ingen försöker 

påverka vare sig hanteringen eller innehållet i PM:en.  

                                                
33 Rikspolisstyrelsen, 2001, Brott mot barn 
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Tyvärr är det inte så på alla myndigheter i Sverige. Enligt Rikspolisstyrelsens 

inventering34
 framgår att på någon myndighet tillsätts en egen liten utredning 

om huruvida socialtjänsten skall informeras eller ej. Denna hantering står helt i 

strid med socialtjänstlagen 14 kap.1§ där det framkommer att det är den 

enskildes ansvar, men även rätt att anmäla till socialtjänsten om behov bedöms 

föreligga. Det finns även risk för att den enskildes motivation går förlorad med 

denna typ av överprövning.  

 

Ute i polisorganisationen finns det de som anser att den enskilde polisen har 

gjort sin plikt i och med att denne har skrivit ett PM till socialtjänsten, utan 

närmare beskrivning av omständigheterna. Vidare anses det vara socialtjänstens 

ansvar att gå in och utreda om några åtgärder behöver sättas in. Denna synpunkt 

kan förstås utifrån perspektivet om att den enskilde inte anser sig besitta den 

kunskap som förväntas. Dock framgår tydligt i socialtjänstlagen35 14 kap 1§ 4 

st: 

”Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra 

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 

betydelse för utredning av ett barns behov av skydd”  

 

I lydelsen framgår att det inte är endast själva PM:et som skall skickas till 

socialtjänsten utan att där skall även framgå allt som kan ha betydelse för 

socialtjänstens utredning. Polisens PM till Socialtjänsten kan få större betydelse 

när den sätts in i ett större sammanhang. I samtal med de två enhetscheferna 

inom Socialtjänsten i Umeå framkom det att ett välskrivet PM kan användas 

som ett bevismaterial i Länsrätten under en pågående utredning gällande barn. 

Detta i situationer där föräldrar nekar brott, där det inte finns andra bevis än 

polismans iakttagelser på plats. 

 

                                                
34 IBID sid 25 
35 SFS 2001:453 
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Mot denna bakgrund anser vi att det är av stor vikt att Polisen har kunskap om 

hur viktigt det är att Polisens iakttagelser dokumenteras rätt och att Poliser inser 

konsekvenserna bakom en bristfällig händelsebeskrivning. Polismyndigheten 

borde ta sitt ansvar inom detta område och utbilda personal i yttre tjänst i att bli 

bättre på att uppmärksamma och dokumentera om barn som far illa. Vid samtal 

med polisen vid ordningsavdelningen i Umeå var vi enade om att om inget görs 

kan dessa  barn komma att bli våra framtida ”kunder”.     

 

Vi anser att Rädda Barnens undersökning36  har haft stor betydelse i arbetet 

med att se barn som brottsoffer. Genom undersökningen har barn 

uppmärksammats som brottsoffer och frågan har lyfts fram i dagsljuset. Detta 

har väckt intresset inom flera myndigheter och organisationer och debatten om 

barn som brottsoffer har väckts, ämnet har kommit ända upp på regerings- och 

riksdagsnivå, där lagändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2006. 

 

Genom Huddinge Tingsrätts dom37 angående grov fridskränkning av barnen 

anser vi att denna dom är banbrytande och domen kan eventuellt utvecklas till 

att bli en ny praxis i svensk lagstiftning. Om domen står sig i högre instans kan 

en ny praxis börja utvecklas och bli vägledande för andra liknande fall gällande 

barn som bevittnar våld eller själva utsätts för våld. Framtiden får utvisa om 

barn i fara kommer att anses vara brottsoffer eller målsägande. Det är i nuläget 

för tidigt att uttala sig om detta eftersom det är ett nytt begrepp i svensk 

lagstiftning. De lagändringar som föreslås träda i kraft 1 januari 2006 är även 

något som kan komma att påverkas av domen i Huddinge Tingsrätt. I domen 

fastslår tingsrätten att i detta fall måste pappan ha insett att barnen skulle 

komma att kränkas av pappans beteende. I juridiska termer uttrycker de sig i 

form av att pappan därmed haft uppsåt till brottet. Genom denna dom tror vi 

inte att den juridiska tolkningen är helt utredd utan att det finns mycket kvar att 

diskutera gällande uppsåtet och hanteringen gällande den juridiska delen i dessa 

fall. Framsteget i domen består av att ett nytt synsätt har öppnats och man har 

                                                
36 Rädda Barnen 2003, Anmälningarna som försvann 
37 Huddinge Tingsrätt, 2005, Dom 142-05 
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genom domen beaktat de konsekvenser som barn i den här situationen utsätts 

för.  

Var och en av sönerna tilldömdes ett skadestånd på 75 000 kronor för 

kränkning, sveda och värk. Vi anser att barn måste få upprättelse genom att 

samhället tar sitt ansvar. Genom att barn får upprättelse kan de även känna tillit 

och få förtroende till samhället. Det är endast vi vuxna som kan avgöra barnens 

öde. 

 

Som vi tidigare konstaterat så finns det brister när poliser skall anmäla att barn 

är i fara till socialtjänsten. Detta kan bl.a. bero på bristen på rutiner vid landets 

polismyndigheter. Vi föreslår att centrala direktiv upprättas, både från 

socialstyrelsens såväl från rikspolisstyrelsens sida. I de centrala direktiven kan 

framgå vad som är viktigt att dokumentera, när det skall ske och hur 

återrapporteringen till de anmälande tjänstemännen skall gå till. Det sistnämnda 

har en inte oväsentlig betydelse för hur motivationen att anmäla, ute i 

organisationerna, skall bibehållas. Rent tekniskt borde anmälningen också 

underlättas. Många poliser anser att själva avrapporteringen är omständlig då 

polisen måste gå in i olika dataapplikationer för att fullfölja en vanlig 

avrapportering. Med den tekniska utveckling som är, torde det inte vara något 

problem att samordna systemen så att en länkning sker i datasystemen. Det kan 

länkas mellan brottskodning och vid målsägarregistreringen där en varning eller 

liknande kommer upp för avrapporterande tjänsteman. Varningen upplyser om 

att vid brottet kan misstanke om att barn kan vara i fara och en anmälan till 

socialtjänsten kan bli aktuell. Om så är fallet borde tjänstemannen kunna 

aktivera en systemhjälp och en förtryckt blankett eller motsvarande skrivs ut ur 

systemet. På detta sätt ”glöms” inte anmälan till socialtjänsten bort. 

Rutiner och tekniska lösningar kan dock aldrig ersätta den viktigaste resursen – 

människan! Att ha en motiverad och välutbildad poliskår är och förblir det 

viktigaste verktyget när det gäller att upptäcka om barn är i fara. Fortlöpande 

utbildningar och samtal t. ex. vid utvecklingssamtal, kan öka kunskapen och 

medvetandet hos den enskilde. Detta kommer att göra att rapporteringen till 



 

 

 19 

socialtjänsten blir en naturlig och kanske rehabiliterande del av den så annars 

frustrerande del av jobbet, när man upptäckt att - barn är i fara. 
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Bilaga I 
 
 
Bilaga till rapport ”Brott mot barn” 

 
 
 

Frågeställningar till Polisen angående hantering av ärenden där barn ”är i fara” 
 
 
 
 

• Hur dokumenterar Polisen angående ”barn i fara”? 
 
• Vilka rutiner finns angående anmälningar till socialtjänsten i fall där ”barn är i 

fara”? 
 
• Hur dokumenteras att PM upprättats?  

 
• Följs PM:en upp? 
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Bilaga II 
 
Bilaga till rapport ”Brott mot barn” 

 
 
 

Frågeställningar till Socialtjänsten angående hantering av ärenden där barn ”är i fara” 
 
 

 
• Vilka rutiner finns angående anmälningar till socialtjänsten i fall där ”barn är i 

fara”? 
 
• Vad är viktigt att polisen dokumenterar? 
 
• Om det finns oklarheter i PM:en, kontaktas polisen för klarläggande? 
 
• Hur dokumenteras att PM upprättats? 
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Bilaga III 

 

Blankett ”Barn i fara”  Polismyndigheten i Gävleborg 

 


