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 Abstract 
Barn som far illa är ett stort problem och polisen missar ofta att uppmärksamma 

dem och rapportera till sociala myndigheterna om deras livssituation. Med detta 

arbete vill vi lyfta fram kunskap som kan vara till hjälp för polisens arbete. Med 

hjälp av intervjuer från sakkunniga och en mängd litteratur har vi kommit fram till 

en rad punkter en polisman bör tänka på när det gäller att prata med ett barn. Vi 

har också sammanställt inre och yttre kännetecken för hur man kan se på ett barn 

att han/hon far illa. Barnet använder sig av olika försvarsreaktioner för att 

bearbeta sina traumatiska upplevelser. Dessa reaktioner kan resultera i att barnet 

får svårigheter i sitt sociala samspel längre fram i livet. Många av de barn som 

bevittnar våld i hemmet dras till våldsamma filmer eller spel för att på så sätt 

härda sig. Det är också vanligt att barn som vuxit upp med våld i vardagen blir 

våldsamma själva. De lär sig att vara skrämmande och minskar på så vis sin egen 

rädsla. När man som polis träffar barn som upplevt något traumatiskt är det viktigt 

att inte pressa barnet. Ge barnet tid och tillåt barnet att vara ledsen eller arg. 

Bekräfta barnets verklighet. Försök inte förminska det som hänt utan var ärlig mot 

honom/henne och tala om att det är helt ok att vara ledsen. Vi vill att barn som 

växer upp i en familj där våld och hot är en del av vardagen ska betraktas som 

brottoffer. Det skulle innebära att barnets skydd och rättigheter ökar. 
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1.1 Bakgrund och inledning 

 

”Mamma vill inte att jag ska vara hos honom därför att han är dum mot mig 

också. När jag ska äta mat och inte orkar mera så slår pappa mig i munnen 

med skeden för att det ska göra ont. Jag tycker att man ska få bestämma själv 

hur mycket eller hur lite man vill äta. Jag vill vara hos pappa därför att han 

ska sluta bråka med mamma, men jag vill inte sova över. Jag drömmer 

dumma drömmar om att pappa har slagit min mamma så att hon dog. Jag blir 

så rädd att jag kissar i sängen.” Pojke 5 år1 

För många barn är detta en del av vardagen. Våld i hemmet är utbrett och 

många gånger svårt för utomstående att upptäcka. När polisen kallas till ett 

s.k. lägenhetsbråk hamnar kvinnan och mannen oftast i fokus för utredningen. 

Eventuella barn glöms då många gånger bort eller nämns bara kort i anmälan 

t.ex. ”…hon tog sin tillflykt i barnens rum…”   

 

Hur många barn som egentligen växer upp i hem där det förekommer våld är 

svårt att säga. Enligt statistik från Brå har antalet anmälningar om misshandel 

mot kvinnor ökat med 20 procent de senaste tio åren till närmare 23 000 

anmälningar år 2004. Av dessa är ca 13 300 fall där kvinnan och mannen har 

en nära relation. Brå bedömer mörkertalet till 75-80 procent vilket skulle 

innebära att ca 66 400 kvinnor blev misshandlade av en man i en nära relation 

under 2004. Uppskattningsvis har 70 procent2 av dessa kvinnor två barn. Det 

skulle innebära att ca 132 800 barn lever i ett hem där våld förekommer. En 

annan undersökning utförd av Kommittén mot barnmisshandel3 visar att 10 

procent av alla barn har någon gång bevittnat våld i hemmet, och 5 procent 

                                                
1Rädda barnen ”Anmälningarna som försvann” 2003  
2 Statistiska centralbyrån 2004 
3 SOU 2001:72 
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har bevittnat flera händelser. I Psykologtidningen4 hänvisas det till en rapport 

från WHO där det konstateras att barn ofta är närvarande när mamma 

misshandlas och detta innebär en stor risk för att barnet utvecklar ett flertal 

olika störningar. Känslomässiga störningar och olika beteendeproblem, till 

exempel depression, dåliga skolprestationer och olika psykosomatiska 

problem är exempel på psykiska reaktioner som kan knytas till att barnen 

bevittnar misshandeln. I rapporten framhålls även att barn som bevittnar våld 

kan få psykiska störningar av samma slag som om det är barnen själva som 

misshandlas.  

 

 Många av dessa barn är i stort behov av stöd och hjälp att bearbeta sina 

upplevelser. Att växa upp under sådana förhållanden kan vara mycket 

skadligt, vanmakten och rädslan kan prägla hela uppväxten. En förutsättning 

för att de ska kunna få hjälp är att någon uppmärksammar dem och deras 

situation. Familjevåld uppdagas ofta genom att någon ringer polisen och en 

patrull skickas till hemmet. Där har polisen ett stort ansvar att i 

inledningsskedet uppmärksamma om det finns barn i hemmet och 

vidarebefordra uppgifter om detta till sociala myndigheterna. Tyvärr finns det 

idag stora brister i rapporteringen om barns missförhållanden. 

 I en svensk undersökning gjord i fyra kommuner framkom det att av 72 barn 

som nämndes i polisanmälan angående våld i hemmet, var det endast 20 barn 

som kom till sociala myndigheternas kännedom.5 Detta är naturligtvis ett 

problem och polisen måste bli bättre på att uppmärksamma barn som far illa 

och underrätta detta till sociala myndigheterna. Med begreppet barn som far 

illa menar vi barn som lever under sådana förhållanden och omständigheter att 

deras fortsatta utveckling och välbefinnande hämmas.  

 

                                                
4 ”Våld mot mamma drabbar även barnen” Psykologtidningen 10/-05 
5 Rädda barnen ”Anmälningarna som försvann” 2003 
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Våld mot kvinnor drabbar inte bara kvinnorna själva. En stor del av de 

kvinnorna är mammor och det innebär att det finns en tredje part som  

drabbas – barnen.  

När pappa börjar bråka med mamma blir barnen oroliga och rädda och då 

kommer de rusande. Det är därför som de flesta barnen är närvarande i 

rummet när mamman misshandlas.  

Rädslan aktiverar anknytningen, d.v.s. en känsla av att vilja söka sig till sin 

anknytningsperson som oftast är föräldrarna, men det är ju där som hotet 

finns!  

Närheten till föräldrarna gör inte barnet lugnare, tvärtom ökar skräcken i 

intensitet eftersom hotet finns i pappans våld mot mamman.   

Barn som bevittnar våld mot mamman fylls av intensiv skräck, som om hotet 

vore riktat mot dem själva.  

Varken mamman eller pappan har i misshandelssituationen möjlighet att 

lugna och trösta barnet. Anknytningssystemet kan därför inte stängas av utan 

det fortsätter att vara aktiverat och barnet får inte hjälp att hantera sin ångest. 

Ett aktiverat anknytningssystem som inte slås ifrån kan få allvarliga effekter, i 

synnerhet för små barn. Om situationen förekommer vid flera tillfällen i tidig 

ålder ökar risken för att barnet utvecklar en otrygg, i värsta fall desorganiserad 

anknytning.  

För det lilla barnet är risken lika stor oavsett om föräldern är skrämmande 

eller skrämd, eftersom små barn tolkar omvärlden genom att tona in 

anknytningspersonens minspel. Det innebär att en skräckslagen mamma är en 

signal om överhängande hot och fara likaväl som att en hotfull pappa är det. 

Ett ständigt påslaget larm innebär ett hot mot utvecklingen av barnets 

känslomässiga regleringsförmåga. I stället för en flexibel upp- och ner 

reglering av sina känslor lär sig barnet att helt stänga av olika känslomässiga 

uttryck till dess att barnet övermannas av ångest/ilska/obehag och inte kan 

hindra sig själv från att uttrycka, och i värsta fall agera ut, de negativa 

känslorna.   
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Den misshandlade mamman hoppas att hon ska kunna skydda barnen från att 

bevittna misshandeln men en svensk studie gjord i Göteborg (Almqvist & 

Broberg, 2004) visar att barnen ändå i stor utsträckning bevittnar våldet.  

I studien ingick 50 kvinnor med sammanlagt 86 barn som tillsammans kom 

till någon av kvinnojourerna i Göteborg under tidsperioden 2001- 03.  

Studien visade att nästan alla, 95 %, hade varit i hemmet när mamman 

misshandlats och de allra flesta, 77 %, hade vid minst ett tillfälle befunnit sig i 

samma rum som själva misshandels ägt rum.  

Mammor (och barn) i studien beskriver hur barnen klängde sig fast på 

mamman, drog och slet i henne eller i pappan. De försökte tränga sig emellan 

föräldrarna eller på annat sätt försökt avbryta våldet.  Både mammor och barn 

beskriver också barnens intensiva skräck och hur de skrek och grät.  

De barn som inte var direkt inblandade satt ofta förstenade av skräck, och det 

förekom att de kissade ned sig.  

En fjärdedel av barnen som förekom i studien uppfyllde kriterierna för 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSS).  För barn är det minst lika 

ångestväckande att bevittna hur anknytningspersonen utsätts för våld och fara, 

som att själv utsättas.  

Barnens rädsla tog sig många olika uttryck; de var rädda för män, drömde 

mardrömmar, de var rädda för spöken och de var mörkrädda. Hos de yngre 

barnen märktes tydligt hur rädslan aktiverade ett ängligt anknytningsbeteende. 

Många av dem var klängiga och kinkiga och ville jämt vara nära mamman.  

 

Barn som vuxit upp under sådana här förhållanden kan senare i livet få 

aggressiva tendenser i olika situationer, de kan bli irritabla och har lätt för att 

bli arga utan anledning. De kommer lätt i bråk med andra kamrater, de 

mobbar andra barn och tar ofta till våld när de blir arga.  

Mer än hälften slog sina mammor under uppväxten när de blev arga. Många 

av dessa barn söker sig till olika former av intryck som handlar om våld och 

sådant som är skrämmande. Flera barn beskriver själva hur de vill se våld och 
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skräck på TV eller hur de på andra sätt intresserar sig för skrämmande stimuli. 

En del av barnen beskriver hur de på detta sätt blir mindre rädda.  

De lite äldre barnen kan beskriva hur de tidigare varit rädda för allt men att de 

vid intervjutillfället inte var rädda för något. Detta hade de uppnått genom 

exponera sig själva för skrämmande saker men också genom att lära sig att 

själva vara skrämmande eller aggressiva.  

Den som är skrämmande och av andra uppfattas som farlig behöver inte vara 

rädd. Om man identifierar sig med förövaren blir det ett sätt att slippa ifrån 

skräcken. Det tolkas som att de använder sin aggressivitet för att bemästra sin 

rädsla.  

 

 

1.2 Syfte 

Vi vill genom detta arbete lyfta fram kunskap som hjälper polisen att upptäcka 

barn som far illa i situationer där dessa inte är i fokus för det polisiära arbetet.   

Vi har även en ambition att med vår diskussion lämna bra förslag på åtgärder 

som stärker barnens skydd förbättrar tillvaratagandet av deras behov. 

 

1.3 Frågeställningar 

– Hur kan man se på ett barn att det far illa? 

– Vad ska man tänka på när man pratar med ett barn? 

– Vad gör polisen när det misstänks att ett barn far illa? 

– Hur kan polisen bli bättre på att uppmärksamma barn som far illa? 
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1.4  Avgränsningar 

Barn som far illa är ett stort område som omfattas av flera myndigheter och 

aktörer. Vi har valt att rikta in oss på polisens kontakt med barnet i situationer 

där man bör misstänka att barn lever i missförhållanden.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst in oss på ämnet genom att ha tagit del av information från Rädda 

barnen. Vi har även tagit del av och använt boken ”och han sparkade 

mamma…”6.  Intervju med barnpsykolog Christine Andersson, BUP Umeå 

samt Områdeschef Stefan Nybom för barn unga och familjer inom 

socialtjänsten har också utförts. Vi har också använt oss av lagstiftning och 

statistiska centralbyrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6”och han sparkade mamma…” Ami Arnell, Inger Ekblom 1999 
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2 Teori 

Barn som lever i en otrygg hemmiljö söker sig ofta till bråk och farliga 

situationer. Anledningen till detta kan delvis förklaras med hjälp av Travis 

Hirschi´s ”social bond theory”7 Hirschi menar att om en individ har starka band 

till samhället och familjen minskar detta risken för att begå brottsliga 

handlingar. Han pekar på fyra speciella element som är viktiga.  

1. Anknytning till föräldrar, skola, vänner m.fl.,  

2. Känner att det är viktigt med en utbildning och arbete, 

3. Delaktighet i aktiviteter t.ex. engagemang i skolan och fritidsaktiviteter. 

 4. Tror på rättssamhället. 

För barn som lever i hem där våld och hot förekommer skadas anknytningen till 

föräldrarna. Många barn vill vara hemma så mycket som möjligt för att skydda 

mamman från pappans våld och är därför inte med på några fritidsaktiviteter. 

Att tro på rättssamhället är inte så lätt när ingen gör något åt att pappa slår 

mamma. 

 

En annan teori är Edwin Sutherland´s teori om differentiella associationer8 

Edwin menar att brottsligt beteende är inlärt och inlärningen sker i grupper med 

nära personliga relationer. Barn som växer upp i våldsamma hem lär sig att det 

är med våld man löser konflikter och härmar pappans våldsamma beteende.  

 

 

                                                
7 ”Introduktion till kriminologi” Jerzy Sarnecki 2003 
8 Ibis 
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3  Resultat 

Hur kan man egentligen se på ett barn att det far illa?  

För att få svar på frågan måste vi förstå hur barn påverkas av traumatiska 

upplevelser. Hemmet ska vara barnets trygga hamn, men för barn som 

bevittnar våld i hemmet blir det en osäker, oförutsägbar och kaotisk miljö. 

Innanför väggarna lever barnet med ett dödshot hängande över sig. Hotet kan 

vara att pappa ska döda sig själv, mamma eller hela familjen.  

 

Enligt Rädda barnen9 beror barnets reaktion på våld av flera olika faktorer. 

Ålder, kön plats i syskonskaran och barnets personlighet påverkar effekten av 

våldet. Om barnet har tillgång till en välfungerande förälder, som kan ge stöd 

och prata med barnet om familjens situation, drabbas denne inte lika hårt som 

de som blir utsatt av båda föräldrarna. Ett bra nätverk utanför familjen är 

också viktigt för möjligheten att hantera traumatiska upplevelser.  

 

För att bearbeta traumatiska upplevelser använder sig barn av olika 

försvarsreaktioner. Förnekande, projektion, dissociation och isolering av 

känslor är några av dem. Dissociation innebär att man värjer sig mot 

obehagliga minnen genom att ”koppla bort” den svåra händelsen.  

Försvaren är till för att reducera den överväldigande ångesten. 

”…Och så blev skriken högre och högre, men jag vågade inte gå upp, jag var 

rädd. Jag vågade inte gå in, jag trodde mamma skulle bli skadad. Det 

hemskaste var skriken, och då tittade jag på mina lysande stjärnor som jag 

har i taket. Jag tänkte att det är det finaste jag har. När jag tittade på 

stjärnorna så hörde jag inte skriken…” 7 

 

 

 

 

                                                
9 ”och han sparkade mamma…” Ami Arnell, Inger Ekblom 1999 
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Men hur ser vi då att barnet är i behov av hjälp? Här har vi försökt 

sammanställa inre och yttre kännetecken. 

 
 

 

 

 

 

 

Barn är i regel spontana men har de varit med om en traumatisk upplevelse kan 

spontaniteten blockeras och barnet undviker allt som kan påminna dem om vad 

som hänt. Eftersom barnets föräldrar ofta svikit barnet känner de en generell 

misstänksamhet mot alla vuxna och kan därför vara svåra att få kontakt med för 

t.ex. en polispatrull som för första gången är i deras hem. 

 

Yttre kännetecken: 
   
– Brister i kommunikationen  
– Har svårt med sociala kontakter 

– Accepterar våld 
– Kan ej lämna hemmet 

– Måste skydda mamma 
– Skyddar yngre syskon 

– Tar föräldrarollen 
– Avbryter någon nära relation 

– Väntar på en ny katastrof 
– Får dålig omvårdnad 

– Dras in i bråkets centrum 
– Blir slaget 

– Orkar ej med skolan 
– Blir mobbad 

 

Inre kännetecken 
 

– Rädsla 
– Katastrofkänslor 

– ångest 
– isolering 

– skuldkänslor 
– sömnsvårigheter 

– koncentrationssvårigheter 
– dålig impulskontroll 

– ilska 
– upprepningstvång 

– kort framtidsperspektiv 
– aggressivitet 

– hat 
– passivitet 

– depression 
– otrygghet 

– stress 

– hjälplöshet 
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Vad ska man tänka på när man pratar med barn? 

Många poliser kan idag känna sig osäkra på hur man ska prata med barn utan 

att ha speciell kompetens för det och är rädda att korsa gränsen för vad som är 

förhör och inte. Barnpsykologen Christine Andersson10 menar att man inte får 

vara rädd att ta sig tid och prata med barnet. Det behöver ju inte bli ett förhör 

om man sätter barnets känslor i fokus och undviker att ställa ledande frågor. 

Innan man börjar prata med ett barn så bör man försöka bilda sig en uppfattning 

om barnets ålder och dess utveckling. Det bör man göra för att skapa sig en bild 

om vilken språklig nivå man ska ha.  

När man pratar med barn är det viktigt att man presenterar sig och går ned till 

samma höjd som barnet, att man går ned på knä. Tala om varför ni kommit dit 

och vad ni gör där. Christine säger att man ska förklara det utifrån ett hjälpande 

perspektiv, man förklarar t.ex. alltså att man tagit hand om pappa så att han inte 

ska gör illa sig själv eller någon annan. Man ska undvika att moralisera och 

döma pappan då barnet tycker om båda föräldrarna och känner lojalitet. Var 

inte rädd för att vara ärlig mot barnet, berätta att ni tar hand om mamma och att 

hon ska få åka till doktorn för att han ska få titta på och hjälpa henne. Visa att 

det finns vuxna som tar hand om både mamma och pappa och att barnet inte 

behöver ta på sig en omvårdande roll. Sätt barnets känslor i fokus, berätta för 

barnet vad du ser. Säg att du ser att han/hon är ledsen och att det är ok att vara 

det. Det är naturligtvist individuellt från barn till barn men för många barn är 

det en stor trygghet om man tar i det. Bekräfta att barnet upplevt något hemskt, 

något otäckt. Kräv inget av barnet, ge barnet tid att svara eller låt honom/henne 

vara tyst. Se vad barnet gör, gråter? Ser på TV? Spelar dator? Avbryt inte det 

barnet gör utan intressera dig istället för det barnet sysslar med och försök ställa 

några enkla frågor och vänta mellan varje fråga. T.ex. ”Det var en granne som 

ringde och sa att det var bråkigt här (om det nu är så det gått till), hörde du 

                                                
10 Intervju med barnpsykolog Christine Andersson som arbetar på Barn och ungdomspsyk i Umeå (BUP) 
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något?” ”Har du suttit på ditt rum?” Ge som sagt barnet tid mellan varje fråga. 

Om barnet berättar att han/hon gick till sitt rum så kan ju nästa fråga bli om 

han/hon brukar göra det när det är bråkigt hemma. Använd det barnet säger och 

försök undvika att kommer med egna nya ord. Lyssna intresserat och undvik att 

avbryta barnets berättelse. Säg absolut inte något i stil med; ”det här ska du inte 

berätta för mig, du borde prata med en psykolog om det här istället”. Visa att 

det är bra att han/hon berättar och att ni är intresserade. Om barnet pratar länge 

och om det finns andra jobb som väntar eller om barnet börjar prata och det 

framkommer allt mer hur dåligt barnet har och mår så kan man på ett försiktigt 

sätt avrunda berättelsen och tala om att man ska hjälpa henne/honom att komma 

i kontakt med en psykolog som kommer att hjälpa barnet. Det är viktigt att 

barnet upplever att det finns någon vuxen som lyssnar när han/hon väljer att 

berätta om sin situation. 

Försök ta reda på om barnet har någon som han/hon kan prata med och tala om 

att du vet andra barn i samma situation som tycker det har varit jätteskönt att 

prata om det. Låt barnet få veta att han/hon inte är ensam om att bo i en familj 

där det förekommer våld och tala om att det är helt ok att tycka att det är 

jobbigt. Försök hjälpa barnet att komma i kontakt med någon vuxen att prata 

med. Många av dessa barn är lojala mot sina föräldrar och känner sig rädda för 

vad som ska hända med familjen om de berättar för någon. Lite äldre barn vet 

att om man berättar för skolsyster eller polisen så kanske pappa försvinner i 

fängelse. Upplys om att det finns BRIS hjälp telefon dit de kan vända sig utan 

att behöva vara rädd att något ska hända för att de berättar för någon.  

 

 

När du pratar med barn som du möter för första gången är detta några tips som 

underlättar:  

- inte tala babyspråk 
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- fråga om en sak i taget 

- använd enkel meningsbyggnad 

- utgå inte ifrån att barnet förstår de ord du använder. Det undviker man lätt 

genom att kontrollera om barnet förstått vad du menat 

- Utgå inte ifrån att barnet sätter samma betydelse på ett ord som du. Be om 

förtydligande om något är oklart. 

- Tänk på att barnet kanske saknar ord för att uttrycka det hon vill berätta. 

Barnet kan då använda generaliserande begrepp istället för detaljer. 

- Använd riktiga namn på personer för att försäkra dig om att ni talar samma 

person. 

- Vill barnet prata väldigt mycket så tysta inte ner denne med att säga nånting 

i stil med ”det här ska du inte prata med mig om utan en riktig psykolog” 

Lyssna och låt barnet berätta, men istället för att leda henne vidare med 

frågor så upprepa bara vad barnet själv sagt. 

- Barn organiserar inte sitt minne logiskt så berättelsen kan börja med en för 

dig oviktig detalj, avbryt då inte utan låt berättelsen fortgå. 
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Vad gör polisen när det misstänks att ett barn far illa?  

Enligt Socialtjänstlagen 14:1 ska en polis göra en anmälan till socialtjänsten när 

det misstänks att ett barn är i behov av skydd. Anmälan går till genom att 

polisen skickar ett brev till socialtjänsten och beskriver situationen, ett s.k. PM. 

I en intervju med Stefan Nybom11 berättar han vad som sker med Pm:et när det 

kommer till socialtjänsten. 

 

När ett PM från polisen kommer in till socialtjänsten skickas det direkt till en 

enhetschef som gör en bedömning hur allvarliga uppgifterna är och ifall en 

utredning från socialtjänstens sida skall påbörjas. Han kan också ta kontakt med 

polismannen som skrivit Pm:et för ytterligare uppgifter. Även om han beslutar 

att ingen åtgärd skall ske måste han ändå dokumentera beslutet, de flesta Pm 

från polisen resulterar dock i en utredning. 

 

Många poliser kan vara osäkra på hur mycket som behövs för att en anmälan till 

socialtjänsten ska vara berättigad. Särskilt svårt kan det vara att bedöma om en 

anmälan ska göras när det handlar om psykisk misshandel. Det behövs väldigt 

lite för en anmälan, bara att det kan misstänkas är nog. Nybom anser att Pm 

från polisen är av stor vikt och mycket värdefulla för socialtjänstens arbete och 

att det är bättre att anmäla än att låta bli.  

 

Ett Pm skall innehålla personuppgifter som namn, personnummer, adress och 

om personerna är tidigare kända av polisen. Konkreta iakttagelser och detaljer 

ska präntas ner som t.ex. var det stökigt? Tecken på kraftig alkoholkonsumtion? 

Vad har hänt? Vart var barnet under händelsen?  mm. 

 

På frågan om Nybom tycker att polisen slarvar med sina PM, svarar han att det 

generellt sett är bra PM men att det finns utrymme för bättring. En situation 

                                                
11 Telefonintervju med områdeschef Stefan Nybom inom barn unga och familjer hos socialtjänsten i Umeå. 
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som kan uppkomma är t.ex. att polispatrullen vid ett lägenhetsbråk fokuserar på 

en blödande kvinna och glömmer det faktum att det finns barn med i bilden.  

 

Om ,under en händelse, barnet är i akut behov av skydd, t.ex. om det finns risk 

för att det blir bråk igen när polispatrullen lämnar platsen, kan patrullen ringa 

Socialjouren där stöd finns att hämta. 

 

Nybom tycker att kontakten mellan polis och socialtjänst är god och att 

samverkan fungerar bra. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Rädda barnen är en allmänt erkänd organisation med stora resurser och lång 

erfarenhet av att arbeta med frågor som rör barn. Deras lista på inre och yttre 

kännetecken hos barn som bevittnat våld har vi således anledningen att anta är 

välgrundad. Frågan är dock hur användbar den är eftersom en del tecken 

motsäger sig själv, exempelvis ”aggressivitet” och ”passivitet” är båda med på 

listan. Listan bör inte ses som ett facit utan som en pusselbit. Ju fler tecken ett 

barn visar desto större risk är det att barnet bevittnat våld, men även den som 

bara visar ett fåtal tecken kan ju likväl vara utsatt.  

Uppgifterna som svarar på frågan om hur man ska prata med ett barn kommer i 

stora delar från en intervju med Christine Andersson som är en erfaren 

barnpsykolog. I hennes jobb möter hon barnen i ett senare skede än polisen, 

som många gånger träffar dem i kaotiska miljöer, därför skulle man kunna 

ifrågasätta huruvida hennes erfarenheter och kunskaper kan överföras till 

polismannens situation. Vid intervjun bad vi henne utgå från polisens ögon och 

använda sig av sina kunskaper som psykolog för att uppnå bästa resultat. 

Christine var mycket hjälpsam och vi kände att hon försökte svara på frågorna 

från polisens perspektiv. Hennes tips och råd anser vi mycket väl kan tillämpas 

av polismän i olika situationer. Vi fick även ta del av en artikel från 

psykologtidningen som styrkte Christines uppgifter. 
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Stefan Nybom är områdeschef inom Barn Unga o Familjer (BUF) inom 

socialtjänsten. Nybom har läst ett stort antal Pm och vet vilka uppgifter som 

behövs och vilka som brukar saknas. Polishögskolan i Umeå har även anlitat 

Nybom som föreläsare i just hur man skriver Pm och således anser vi Nyboms 

uppgifter som ytterst relevanta och välgrundade. 

 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Att utifrån se på ett barn och försöka skapa sig en uppfattning om hur barnet 

mår på insidan kan i de flesta fall vara mycket svårt. Som polis träffar man 

dessa barn i en stressfylld och, för barnet, traumatisk miljö. Tyvärr finns det 

inga säkra tecken att leta efter. För att bearbeta traumatiska upplevelser 

använder sig barn av olika försvarsreaktioner. I boken ”och han sparkade 

mamma...” återges några exempel på hur detta kan ta sig uttryck. T.ex. kan 

barnet ha svårigheter att kommunicera med andra och accepterar våld i större 

utsträckning. Barnet kan också bli väldigt omvårdande och försöker ta hand om 

andra.  

Eftersom barnets föräldrar ofta svikit barnet känner de en generell 

misstänksamhet mot alla vuxna och kan därför vara svåra att få kontakt med för 

t.ex. en polispatrull som för första gången är i deras hem 

När man pratar med ett barn så är det viktigt att hålla samtalet på barnets nivå. 

Var ärlig mot barnet och bekräfta barnets verklighet, om barnet gråter, säg då 

t.ex. ” Jag ser att du är ledsen”. Det är helt ok att vara ledsen när man varit med 

om något så här otäckt.” 

 Försök ta reda på om barnet har någon som han/hon kan prata med och tala om 

att du vet andra barn i samma situation som tycker det har varit jätteskönt att 
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prata om det. Låt barnet få veta att han/hon inte är ensam om att bo i en familj 

där det förekommer våld och tala om att det är helt ok att tycka att det är 

jobbigt. Pressa inte barnet utan låt det ta tid. Visa att du har tid och att du finns 

där för barnet.  

När du pratar med barn som du möter för första gången tänk på att inte prata 

babyspråk och använd enkel meningsbyggnad.  

Som polis har man en skyldighet att till sociala myndigheten rapportera så fort 

man misstänker att ett barn far illa (Socialtjänstlagen 14:1 §). Det gör man 

enklast i form av ett brev, ett så kallat. PM. Där ska personuppgifter som namn, 

personnummer, adress och om personerna är tidigare kända av polisen. 

Konkreta iakttagelser och detaljer ska skrivas ner som t.ex. var det stökigt? 

Tecken på kraftig alkoholkonsumtion? Vad har hänt? Vart var barnet under 

händelsen?  mm. 

Om barnet är i akut behov av skydd eller om pappan blir gripen och mamman 

måste åka till lasarettet kan poliserna kontakta socialtjänst jouren som då tar 

hand om barnet. 
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4  Diskussion 

Att det i Sverige är så många barn som bevittnar våld i hemmet är skrämmande 

och oacceptabelt. Polisen har ett stort ansvar att upptäcka och initiera adekvat 

hjälp till dessa. På senare tid har kvinnovåldet fått stor uppmärksamhet och 

debatten varit livlig. Polisen har blivit bättre på att utreda våld i hemmet men 

ofta har det faktum att det många gånger finns barn med i bilden som bevittnat 

våldet och som mår mycket dåligt av detta, glömts bort. Kanske har polisen 

fullt sjå med allt som rör målsägare och misstänkt. Borde det då inte vara vettigt 

att göra barn som bevittnar våld till målsägare? Förutom att det ökar barnets rätt 

till skydd och hjälp t.ex. brottsofferstöd och möjlighet att få en särskild 

företrädare för barn. Det borde även minska glömskan hos polisen, sällan är det 

att polisen glömmer en målsägare.  

Barn som bevittnar våld uppvisar samma psykiska problematik som barn som 

själva blivit utsatta för misshandel. 2003 krävde Rädda barnen i rapporten 

”Anmälningarna som försvann” att barn som bevittnar våld skall vara 

målsägare i rättsprocessen.  

Vi tycker att lagstiftaren bör ta hänsyn till den psykiska misshandel det innebär 

att leva i ett hem där våld och hot är en del av vardagen. Vi anser att om barn 

som bevittnar våld i hemmet skulle bli målsägare i rättsprocessen skulle det 

kunna leda till ökat skydd för barnet. 

Anmälningarna från polisen till socialtjänsten är mycket viktiga och det är av 

största vikt att de skrivs vid misstanke om barn som kan behöva hjälp.  

I den nuvarande lagstiftningen (Socialtjänstlagen 14:1§) står det att en anmälan 

ska ske om barnet kan behöva skydd. Ordet ”skydd” leder nog många in på att 

det ska finnas ett direkt hot mot barnet. Vi skulle vilja att det ändrades till 

”stöd” istället.  
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Genom att använda ordet ”stöd” så tydliggörs det att det inte krävs ett direkt hot 

mot barnet för att man skall göra en anmälan. Om man ändrade till ”stöd” så 

skulle barnets hemmiljö och psykiska välbefinnande tas med i betänkandet.  

Genom att i ett tidigt skede uppmärksamma dessa barn kan man snabbt bryta 

deras destruktiva vardag. Det innebär inte enbart vinning för barnet utan även 

ur ett brottspreventivt perspektiv finns det mycket att vinna. Många av de barn 

som bevittnar våld under sin uppväxt begår själva brott senare i livet.  

Vi är medvetna om att det inom detta område finns stora utrymmen för 

förbättring. Vi hoppas att den problematik som vi lyfter fram i vårat arbete 

uppmärksammas och att den kunskap som finns på området kommer till nytta 

och faktiskt når ut till den enskilde polismannen som möter barnet i 

initialskedet. Vi har en förhoppning om att man ute på myndigheterna för en 

diskussion om hur man på bästa sätt ska lyckas nå dessa barn som sviks av de 

personer som ska skydda dem. Kanske kan man ha fortbildning för 

ordningspoliserna lokalt om hur man ska rapportera och varför det är så viktigt 

att skriva bra PM?  
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