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 Abstract 

Enligt Rädda Barnen blir mellan 100 000 och 200 000 barn varje år vittnen till 

våld i sin familj. Endast en tredjedel av de polisanmälningar som görs vid dessa 

fall då barn varit närvarande kommer till socialtjänstens kännedom. På senare 

tid har samhället allt mer börjat uppmärksamma dessa barn. Detta har resulterat 

i en ny lagstiftning som infördes den 15 november 2006 som innebär att barn 

som bevittnat våld i hemmet numera skall ses som brottsoffer. Syftet med den-

na rapport är att belysa den nya lagstiftningen och att ta reda på om man tror att 

detta kommer att innebära någon förändring för polisens och socialtjänstens ar-

bete. Rapporten lyfter även fram hur man kan uppmärksamma barn som bevitt-

nat våld i hemmet. I det inledande kapitlet redogör vi för innebörden av den nya 

lagstiftningen. I resultatkapitlet försöker vi inledningsvis förklara hur barn på-

verkas som bevittnat våld i hemmet. Därefter följer resultatet av våra genom-

förda intervjuer med poliser i inre och yttre tjänst samt Kriminalinspektör Carin 

Bernström och Socialsekreterare Anders Wallengren. Den mest framträdande 

slutsatsen är att det fortfarande finns brister i samverkan mellan polis och soci-

altjänst, samt att informationen om att barn varit närvarande vid bråk inte alltid 

framkommer i polisanmälningar. I avslutande kapitel diskuteras en del möjliga 

åtgärder till förbättring.  
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1 Inledning  

 

”Jag har både sett och hört det mesta, innan jag ens 

har fyllt tio år. Något som de flesta aldrig kommer att 

få se eller höra i hela deras liv. Jag hoppas dom slipper 

det. För på ett steg, en rörelse, en sekund kan allt vara 

över. Livet kan ta slut så fort och jag tror inte att det är 

så många som tänkt tanken ens. Det tänkte jag när jag 

såg deras bråk. Jag trodde jag skulle dö.”  

Flicka 15 år1  

Barn som bevittnar våld i hemmet av eller mot närstående är brottsoffer. Att bevitt-

na våld eller andra övergrepp innebär i huvudsak att barnet sett eller hört den brotts-

liga gärningen begås. Den 15 november 2006 infördes de nya efterlängtade och om-

diskuterade lagändringarna som innebär att barn som bevittnar våld har rätt till stöd 

och hjälp samt ekonomisk ersättning2.  

Samhället har under senare tid allt mer börjat uppmärksamma barn som vistas i en 

miljö där våld förekommer. Barn i dessa miljöer blir indirekt utsatta för våld3. Det 

har länge funnits ett behov av att förbättra stödet och rättigheterna för barn som be-

vittnar våld av och mot närstående personer. Barn som bevittnat våld och andra ty-

per av övergrepp som någon närstående utsatts för kan reagera på likartat sätt som 

barn som själva blivit utsatta för brott och kan därmed vara i behov av liknande stöd 

och hjälp4. 

Med denna rapport vill vi belysa den nya lagstiftningen och vad den kan innebära 

för polisen och socialtjänsten i deras arbete med denna typ av problematik. Vi vill 

skriva om detta ämne eftersom myndighetssamverkan är ett viktigt inslag i polisens 

                                                
1 Rädda Barnen, 2003 
2 www.boj.se,  2007-02-22 
3 Socialstyrelsen, 2005 
4 Prop. 2005/06:166 
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arbete och det har visat sig i flera studier att samverkan mellan myndigheter är brist-

fällig5.   

Nedan följer en kort beskrivning till bakgrunden av den nya lagstiftningen, samt en 

del historik kring detta ämne. Därefter följer syftet med denna rapport och en del 

frågeställningar vi vill undersöka och diskutera.  

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet har samhällets syn på våld och hot mot kvinnor förändrats dras-

tiskt. Förr var kvinnorna tvungna att ange brottet eller brotten till åtal. Tidigare i den 

svenska lagstiftningen ansågs det som regel bättre att samhället inte lade sig i famil-

jens problem utan man ansåg att försoning var det bättre alternativet. Det som hände 

inom familjen skulle klaras upp inom familjen, det är endast familjens angelägenhet 

och det var bäst om samhället höll sig utanför6. 

Sedan 1982 faller misshandel på enskild plats inom allmänt åtal vilket innebär att 

polisen är skyldig att utreda brott oavsett om kvinnan anmäler det eller inte. Alltså 

kan polisens utredning inte stoppas även om kvinnan inte vill medverka, däremot 

försvårar detta polisens arbete7.   

Den 20 november 1989 kom FN: s konvention om barns rättigheter och år 1990 an-

slöt sig Sverige att följa dessa bestämmelser. Barnkonventionen kan ses som en led-

stjärna i lagstiftning och myndighetsarbete som har med barn att göra. Konventio-

nen tar bland annat hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet och skall ses som en 

helhet där alla artiklar är lika viktiga8. I barnkonventionen framkommer bland annat 

att barn har egna rättigheter och att de har speciella behov av skydd och stöd. Arti-

kel tre är en av grundprinciperna i konventionen och innebär att barnets bästa skall 

komma i första hand då det gäller alla beslut som berör barnet. Man poängterar bar-

nets rätt till liv och utveckling och att det är särskilt viktigt att lyssna på barnet. I 

konventionens artikel 19 framhålls barnets rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 

våld och vanskötsel. Artikel 39 betonar att varje barn som utsatts för någon form av 

                                                
5 Rädda Barnen, 2003 
6 Heimer, G, Posse, B, 2003 
7 Arnell, A, Ekbom, I, 1999 
8 www.regeringen.se, 2007-02-22 
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övergrepp och utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering och social 

återanpassning9. 

I dagens samhälle finns det många barn som bevittnar våld i hemmet. Enligt Rädda 

Barnens beräkning blir mellan 100 000 och 200 000 barn vittnen till våld i sin familj 

varje år. Enligt en rapport av Rädda Barnen finns det allvarliga brister i samverkan 

mellan myndigheter kring barn i dessa situationer. I rapporten framkommer att en-

dast en tredjedel av de polisanmälningar om misstänkta fall om mäns våld mot 

kvinnor där barn varit närvarande kommer till socialtjänstens kännedom, detta trots 

att polisen har anmälningsskyldighet (14 kap 1 § socialtjänstlagen, 3 § polislagen). 

Om det finns barn i familjen där mannen använt våld måste polisen i varje enskilt 

fall dokumentera att barn förekommit på platsen. Om polisen i dessa fall inte upp-

märksammar barnen genom att dokumentera detta, får heller inte socialtjänsten kän-

nedom om dem och barnen står utan stöd och hjälp10. 

Det har länge funnits ett behov av att förstärka stödet och rättigheterna för barn som 

bevittnar brott av och mot närstående. Dessa barn kan ha samma behov av stöd som 

barn som själva blivit utsatta för brott. För att förtydliga socialtjänstens ansvar att 

tillgodose dessa barns behov och att barnen skall ha rätt till brottsskadeersättning 

från staten har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i socialtjänstlagen och 

brottsskadelagen som förstärker stödet och rättigheterna för barn som bevittnar våld 

i hemmet. Ändringarna och tilläggen har gjorts i 5 kap 11 § SoL och 1, 4a och 5 § § 

i brottsskadelagen. Dessa ändringar trädde i kraft den 15 november 200611. 

Barn som utsätts för psykiskt våld då de tvingas se eller höra våld i sin närhet eller 

att leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer, riskerar ofta att fara illa 

och dess psykiska utveckling riskerar att skadas12. Barn har andra förutsättningar att 

bearbeta sin situation som brottsoffer än vuxna på grund av utvecklingsmässiga 

skäl. Barn behöver stöd och hjälp av olika slag för att kunna hantera det som hänt, 

därför är det viktigt att synliggöra dessa barn13. 

                                                
9 Arnell, A, Ekbom, I, 1999 
10  Rädda Barnen, 2003 
11 Socialstyrelsen, 2006 
12 Socialstyrelsen, 2005 
13 Prop, 2005/06:166 
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Mammor och pappor vill många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när 

en förälder misshandlas. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är 

bland det svåraste ett barn kan uppleva. Många barn som lever i dessa miljöer med 

våld i sin närhet lever med en viss spänning hela tiden. Detta kan i sin tur leda till att 

deras förmåga att känna medkänsla blir lidande samt att det ökar risken för avvikan-

de social utveckling14. Att bevittna våld kan ha en vidare innebörd än att bara se på, 

det kan även innebära att barn hör och förstår att våld pågår genom att exempelvis 

läsa av stämningen i hemmet samt att se de konsekvenser våldet inneburit i form av 

skador och uttryck av känslor15.  

Det finns ett avståndstagande i samhället gentemot kränkningar och våld mot barn. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att denna typ av brottslighet förekommer i 

det fördolda. Dock har samhällets förmåga att upptäcka dessa brott förbättrats då to-

leransen har minskat. Med tanke på att dessa brott ofta förekommer inom hemmets 

fyra väggar kan det innebära att det inte finns någon säker grund för hur vanligt det 

är i Sverige att barn indirekt drabbas av dessa brott. Idag pekar mycket på att pro-

blemen är utbredda.16  

Att det förekommer våld i hemmet är ingenting ett barn pratar om vare sig till bästa 

kompisen eller någon annan närstående. Det är en familjehemlighet som man helst 

vill dölja till dess att någon frågar17. Därför är det viktigt att polisen som kommer 

först på plats vid en incident i hemmet är noggrann med att notera om det finns 

tecken på barn i lägenheten och att de sedan rapporterar detta vidare till sociala 

myndigheter18.  

   

  

                                                
14 Rädda Barnen, 2003 
15 Socialstyrelsen, 2005 
16 Promemoria 
17 Prop, 2005/06:166 
18 Rädda Barnen, 2003 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa de tillägg och nya ändringar som har gjorts i so-

cialtjänstlagen och brottsskadelagen som avser barn som bevittnat våld i hemmet. Vi 

vill ta reda på hur polis och socialtjänst arbetar i situationer då barn har bevittnat 

våld av eller mot någon närstående, och om de tror att de nya lagändringarna kom-

mer att innebära några förändringar för deras arbetssätt. Vi vill även lyfta fram hur 

man på ett bra sätt kan uppmärksamma dessa barn genom att ta reda på hur barn kan 

påverkas av denna typ av våld.   

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 

Ny lagstiftning 

– Vad innebär det nya tillägget i 5 kap 11 § socialtjänstlagen och den nya bestäm-

melsen i 4 a § brottskadelagen? 

- Hur uppfattas den nya lagstiftningen av poliser och socialtjänsten och tror de att 

den kommer innebära någon förändring för polisens arbete? 

Vi vill även lyfta följande frågor: 

– Hur påverkas barn som lever med våld i hemmet? 

- Hur kan poliserna som utför förstahandsåtgärder på bästa sätt uppmärksamma des-

sa barn? 

1.4  Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att belysa problematiken med våld inom familjen, och hur 

svårt det kan vara att uppmärksamma barn som bevittnat våld som sker inom hem-

mets fyra väggar.   

Vi har genomfört intervjuer på tre olika myndigheter i Sverige tillhörande Västra 

Götaland, Gävleborg och Västernorrland, där vi ställt frågor som vi anser relevant 

för våra resultat. Vi har totalt pratat med fyra poliser i yttre tjänst samt en utredare 
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på familjevåld och en utredare på kriminaljouren. Urvalet av dessa tre myndigheter 

gjordes av praktiska skäl beroende på att vi genomförde våra fältstudier på dessa 

myndigheter.    

1.5 Tillvägagångssätt 

För att fördjupa oss i detta ämne började vi med att studera regeringens proposition 

2005/06:166 till den nya lagen som handlar om barn som bevittnat våld i hemmet. I 

regeringens proposition hänvisar man till undersökningar som bland annat Rädda 

Barnen har gjort. Detta resulterade i att vi letade fram material via Rädda Barnens 

hemsida på internet där vi kom över rapporten ”Anmälningarna som försvann” och 

boken ”och han sparkade mamma”. Efter att vi läst dessa tog vi kontakt med Rädda 

Barnen i Umeå för att få lite ytterligare information. Vi fick låna en videofilm som 

heter ”Barnen i brottets skugga” som skulle hjälpa oss att se på denna problematik 

ur barnens synvinkel. 

Efter att vi fått tillgång till detta material ville vi få olika infallsvinklar och synpunk-

ter på informationen som vi tagit del av. Vi valde att ställa ett antal frågor till poliser 

i yttre tjänst samt utredare på polismyndigheterna. Vi ville även veta vad social-

tjänsten tyckte om dessa frågor och valde att kontakta Anders Wallenberg på social-

tjänsten i Umeå. Vidare kontaktade vi Kriminalinspektör Carin Bernström på Riks-

polisstyrelsen för att ta reda på hur de arbetar med dessa frågor. Resultatet av dessa 

samtal och intervjuer sammanställs nedan i resultatet. På grund av tidsbrist och 

praktiska skäl genomfördes vissa av intervjuerna över telefon och personlig kontakt 

medan andra svarade på frågor via mail. 
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2  Ny lagstiftning 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av den nya lagstiftningen och en förklar-

ing till vad den innebär. Även bakgrunden till den nya lagstiftningen beskrivs kort-

fattat. 

Det är viktigt att synliggöra barn som lever i miljöer där våld förekommer. Det är 

viktigt att det kommer fram att våldet även är ett övergrepp mot barnen genom att 

vidta åtgärder för att dessa barn skall få stöd, hjälp och upprättelse.  

Riksdagen har beslutat om ändringar och tillägg i socialtjänstlagen och brottskade-

lagen, vilka trädde i kraft 15 november, 2006. Dessa ändringar syftar till att förstär-

ka stödet och rättigheterna för barn som bevittnat våld i hemmet av och mot närstå-

ende personer19.  

Formuleringen bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna 

innebär att den till barnet närstående kan vara antingen offer eller gärningsman. 

Även barn som bevittnar när en närstående vuxen utsätter ett annat barn för våld el-

ler andra övergrepp omfattas också av bestämmelsen. Med att barn bevittnat våld el-

ler andra övergrepp avses i första hand att barnet sett eller hört den brottsliga gär-

ningen. Det räcker alltså med att barnet hört exempelvis en pågående misshandel 20 

 

2.1     Socialtjänstlagen  

Socialtjänsten har ett visst ansvar för och skyldighet mot alla brottsoffer. De har 

också i uppgift att ingripa för barnens bästa och ge stöd och skydd, om detta inte 

kan tillgodoses på annat sätt21. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på främst 

socialtjänsten, men även andra myndigheter och organisationer att uppmärksamma 

barnen och erbjuda stödinsatser.  

Ändringarna i socialtjänstlagen innebär ett tillägg i lagens 5 kap 11§ som lyder:  

                                                
19 Meddelandeblad, 2006 
20 Prop, 2005/06:166 
21 Promemoria 
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” Nämnden bör också beakta att barn 

som bevittnat våld eller andra över-

grepp av eller mot närstående vuxna 

är offer för brott och kan vara i behov 

av stöd och hjälp.” 

 

2.2     Brottsskadelagen 

Möjligheten till ekonomisk ersättning kan vara en viktig del i att barn som bevittnar 

våld synliggörs och får till viss del upprättelse. Skadeståndet kan även bidra till att 

barnen som idag ses som brottsoffer blir bekräftade och tas på allvar för de händel-

ser de har upplevt. Detta kan i sin tur leda till att barnen lättare kan hantera sina 

känslor och gå vidare.    

Ändringen i brottsskadelagen 4 a § är en ny bestämmelse och innebär att det gör det 

möjligt för barn som bevittnat våld i hemmet att ansöka om ersättning enligt brotts-

skadelagen. Lagen lyder: 

” Brottsskadeersättning betalas till ett 

barn som bevittnat ett brott som varit 

ägnat att skada tryggheten och tilliten 

hos barnet i dess förhållande till en 

närstående person.”  

Barnen ses som brottsoffer men inte som målsägande. Detta innebär att man inte 

kan kräva in skadestånd från gärningsmannen utan de får i stället ersättning från sta-

ten. Det räcker med att brottet som har begåtts varit ägnat att skada barnet, vilket 

innebär att det inte kommer krävas någon utredning om barnen faktiskt lidit skada. 

Brottsoffermyndigheten gör en bedömning om barnet lidit skada, vilket innebär att 

man utgår från att brottet typiskt sätt påverkat barnet. Beloppet på ersättningen beror 

på allvaret i brottet. En svårighet kan vara att det är barnets vårdnadshavare som 

skall ansöka om skadestånd för barnet, har föräldrarna gemensam vårdnad skall 

båda föräldrarna söka. Detta kan skapa problem då det är vanligt att det är den ena 
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vårdnadshavaren som begått brottet. I dessa fall utses en god man som företrädare 

för barnet22. 

En ansökan om brottskadeersättning skall enligt 14§ brottsskadelagen göras inom 

två år från det att dom eller slutligt beslut vunnit laga kraft. För att ärendet skall 

prövas måste det finnas en polisanmälan eller att det finns särskild anledning till att 

en sådan inte finns 23.   

                                                
22 www.boj.se, 2007-03-04  
23 Meddelandeblad, 2006 
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 3 Resultat 

I kommande avsnitt ger vi en överskådlig beskrivning till hur barn påverkas av det 

våld som förekommer i hemmet, samt vilka reaktioner som kan uppstå hos barnen. 

Längre fram presenteras en sammanställning av de intervjuer vi genomfört med po-

lis, socialtjänst samt representant från Rikspolisstyrelsen. 

3.1    Hur påverkas barnen som bevittnar våld i hemmet? 

Hemmet skall vara en trygg och säker miljö för barn men blir istället kaotisk för 

barn som bevittnar våld i hemmet. Det finns olika faktorer som kan påverka ett 

barns reaktioner på våld. Några av dem är ålder, kön, barnets personlighet och plats 

i syskonskaran 24.  

Barn som bevittnar våld berättar inte gärna vad de har upplevt, och de olika symp-

tom som barnen visar kan lätt missuppfattas25.  

De barn som blir utsatta för långvariga eller upprepade kränkningar och traumatiska 

upplevelser uppvisar ofta en omfattande symtombild. Det är vanligt att dessa barn 

avskärmar sig psykiskt och förnekar de dom upplever i hemmet. Om det hot och den 

fara barnet upplever kommer från en person som barnet söker kärlek och omsorg 

hos, kan de psykiska effekterna bli mer omfattande och yttra sig annorlunda än om 

detta skulle ha skett från en främling. De barn som lever under dessa förhållanden 

påverkas starkt vilket kan yttra sig i en stark känsla av press och stress26. Långvariga 

psykiska problem som depressivitet, ångest, självdestruktivitet och aggressivitet kan 

förekomma hos dessa barn. Tilliten till andra människor är bristande och man får en 

negativ syn när det gäller sin förmåga att påverka sin egen livssituation. Relationen 

till mamman kan yttra sig både i att vara omhändertagande och beskyddande samti-

digt som uttryck av ilska och vrede förekommer. De känslor som kan komma till ut-

                                                
24 Arnell, A, Ekbom, I, 1999 
25 Prop, 2005/06:166 
26 Rädda Barnen, 2003 
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tryck när det gäller pappan blandas av rädsla, vrede och en längtan vilket gör rela-

tionen till pappan kluven27.  

Barn som befinner sig i familjeförhållanden där våld förekommer hanterar detta på 

olika sätt, det kan även förekomma att barn i samma familj hanterar våldet olika. 

Några sätt som förekommer kan vara28:  

 

• Vara beskyddande mot sin mamma 

och syskon  

• Vara aggressiv mot sin mamma el-

ler syskon 

• Vara tillbakadragna och inåtvända 

• Känna skam 

• Lägga skuld på sig själva 

• Ha dålig självkänsla och dåligt 

självförtroende 

• Ha svårt att känna tillit till andra 

• Vara rädda och oroliga 

• Ha mardrömmar 

• Ha problem med sängvätning 

• Ha sömnsvårigheter 

 

• Försenas i sin utveckling om de är 

små 

• Ha ätstörningar 

• Vara deprimerade 

• Skada sig själv  

• Ha självmordstankar och göra 

Självmordsförsök 

• Ha problem i skolan 

• Bli mobbade 

• Rymma hemifrån 

• Ha såväl lågt som högt utvecklad 

social förmåga 

• Ha utvecklat en förmåga att hantera 

svåra situationer 

 

                                                
27 Socialstyrelsen, 2005 
28 Heimer, G, Posse, B, 2003 



  

 12 

3.2     Intervjuer  

Vi har genomfört intervjuer på tre olika myndigheter i Sverige tillhörande Västra 

Götaland, Gävleborg och Västernorrland, där vi ställt frågor som vi anser relevanta 

för vårat resultat. Vi har totalt pratat med fyra poliser i yttre tjänst samt en utredare 

på familjevåld och en utredare på kriminaljouren.   

Känner du till att det kommit en ny lag angående barn som bevittnar våld i 

hemmet, att de numera ses som brottsoffer? 

Av fyra tillfrågade poliser i yttre tjänst så kände tre inte till att det kommit en ny lag. 

Däremot visste utredaren på familjevåld och utredaren på kriminaljouren till att la-

gen finns. 

Hur jobbar ni rent praktiskt i situationer med familjevåld där barn förekom-

mer? Hur hanterar ni barnen? 

Två av de tillfrågade poliserna i yttre tjänst svarar att man i första hand kontaktar en 

nära släkting. De andra två menar att de alltid försöker se till barnens bästa i den 

mån det går, beroende på situationen. En av dessa fyra säger att polisen kan se ”far-

liga” ut för barn när de kommer mitt i natten till deras hem med uniform, vapen och 

dylikt. Situationen kan även vara jobbig för barnet då polisen kommer mitt i natten 

för att mamma och pappa slåss och att de i värsta fall måste följa med till polissta-

tionen. I dessa situationer är det viktigt att försöka få barnet att tänka på annat för att 

lugna ner dem. Vidare tycker en av poliserna att man skall prata mycket med barnen 

och notera om barnet eventuellt har bevittnat våldet. Det är alltid bra att genom ett 

samtal ej förhör få fram vad barnet har sett eller hört. De menar även att det är vik-

tigt att skicka ett PM till socialtjänsten där dessa uppgifter framkommer.  

När det gäller utredaren på familjevåld säger hon att hon inte kommer i kontakt med 

barn i ett akut skede.  

Hur tycker du att arbetet i dessa situationer fungerar?  

En av poliserna menar att med stor ödmjukhet kommer man långt i dessa situatio-

ner. Visar man som polis att man är där för barnets skull så brukar barnet fatta tilltro 

och öppna sig lättare. Tre av fyra poliser tycker att arbetet i stort sätt fungerar bra, 
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men att man ibland kan känna sig frustrerad över att lämna familjen och över svå-

righeterna att få tag på socialtjänsten mitt i natten.  

Utredaren på kriminaljouren beskriver att arbetet i dessa situationer fungerar bra. 

Anmälningarna till socialtjänsten har blivit bättre, hon menar att dessa typer av jobb 

aldrig är lätta och att det tar på en personligen.  

Tror du att ert arbetssätt kommer att förändras i och med den nya lagändring-

en? Varför/Varför inte? 

Dessa svar ser väldigt olika ut. En av de tillfrågade poliserna i yttre tjänst tror att det 

kommer att innebära en förändring då barnen numera skall ses som brottsoffer.  

Man måste dokumentera bättre att barnet varit vittne. En av dem säger att polisens 

arbete ständigt är under förändring i takt med alla nya lagändringar som kommer. 

Två av dem tror dock inte att det kommer att innebära någon förändring.  

Utredaren på kriminaljouren menar att polisen kommer bli duktigare på att ta upp-

gifter som kan styrka barnens rätt. 

Utredaren på familjevåld tror att det kommer bli en förändring för poliserna i yttre 

tjänst, då de måste bli noggrannare med dokumentationen. 

Enligt Rädda Barnen glöms många barn bort i situationer med familjevåld och 

polisen kommer till platsen. Håller du med om det? Om ja, vad tror du kan 

vara anledningen till detta? Om nej, kan du motivera?  

Generellt tycker poliserna i yttre tjänst att barnen glöms bort då man väljer att foku-

sera på brottet och gärningsmannen. Utredaren på kriminaljouren menar att man 

missar de vårdande uppgifterna som är minst lika viktiga. En av poliserna i yttre 

tjänst menar dock att barnen tas om hand i den mån det går, i förhållande till anled-

ningen att man är där. PM till socialtjänsten är standard i dessa situationer där man 

beskriver barnets levnadsförhållanden.  

Utredaren på familjevåld säger att man börjar bli bättre på att uppmärksamma bar-

nen. Orsaken till att det har fungerat sämre innan kan vara att situationerna som 

uppkommer blir akuta och att utreda brott blir det primära. Hon menar däremot att 
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de nyutbildade poliserna är bättre på att uppmärksamma barnen och hon tycker det 

är viktigt med kontinuerlig utbildning. 

Hur ser samarbetet ut med socialtjänsten idag? Tror du att det kommer bli 

någon förändring i och med den nya lagändringen? 

En av de tillfrågade poliserna säger att samarbetet med socialtjänsten i akuta hjälp 

situationer är direkt dålig. Han upplever att socialtjänsten inte tar tag i akuta situa-

tioner och att poliser har fått tjata för att socialtjänsten skall göra det som enligt lag 

är deras skyldighet. Poliser har fått läsa och hänvisa till lagtext för att socialtjänsten 

över huvudtaget skall göra sitt jobb. Flertalet gånger har svaret från socialtjänsten 

blivit: ”skriv ett PM vi har inte tid, vi vet om detta sedan tidigare, kan ni inte låsa in 

personen i en cell, kan ni inte lösa detta osv.” 

Flera av poliserna tycker att samarbetet med socialtjänsten skulle kunna bli bättre 

och att de borde vara mer lätt tillgängliga. Vissa säger även att de inte har haft så 

mycket kontakt med socialtjänsten personligen, några av dem tycker att de kontakter 

de haft har varit positiv medan andra inte tycker det. 

Utredaren på familjevåld tycker att samarbetet idag är bra. Polis och socialtjänst 

samt representanter från andra myndigheter har möten varje vecka. 
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3.3    Anmälningsskyldighet och försvårande omständigheter  

Polisen har en skyldighet enlig lag att anmäla till socialnämnden att ett barn kan be-

höva nämndens skydd (14 kap 1 § Socialtjänstlagen, 3 § Polislagen). Ett typiskt ex-

empel på när en sådan anmälan skall göras är när barn har varit närvarande där våld 

förekommit vid fall av mäns våld mot kvinnor eller annat våld av eller mot närstå-

ende vuxna. Enlig en studie av Rädda Barnen framkommer att det finns en del bris-

ter i kontakten mellan polisen och socialtjänsten. I och med att rutinerna brister får 

barnen inte det skydd och stöd som de behöver och har rätt till29.  

Den 1 juli 2003 infördes en ny straffskärpningsgrund i 29 kap 2 § 8 p brottsbalken. 

Om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållan-

de till en närstående person, skall detta ses som en försvårande omständighet vid 

bedömningen av brottets straffvärde. Vad som anses vara en försvårande omstän-

dighet i dessa situationer bedöms utifrån det enskilda fallet och omständigheterna 

kring situationen. I det fall då barnet bevittnat våld mot en närstående som är av all-

varligare slag, uppfyller vanligtvis detta kriterium. Denna straffskärpningsgrund kan 

resultera i att barnen lättare uppmärksammas i polisutredningar30.   

I regeringens proposition 2005/06:166 framkommer att Rikspolisstyrelsen har fått i 

uppdrag att redovisa åtgärder som har vidtagits för att förbättra samarbetet med so-

cialtjänsten. Vi beslutade oss för att kontakta Rikspolisstyrelsen för att undersöka 

om detta genomförts. Vi fick kontakt med Kriminalinspektör Carin Bernström på 

Rikspolisstyrelsens polisavdelning som gav oss information. 

Intervju med Carin Bernström: 

Enligt Carin Bernström arbetar Rikspolisstyrelsen med ett utkast till handledning för 

hur polisens rapportering till socialtjänsten (enl.14: 1 socialtjänstlagen) ska gå till. 

De nya riktlinjerna går i stort ut på att man ska använda sig av anmälningsskyldig-

heten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen om barn far illa och om de bevittnat våld.  

Idag skickar polisen ofta en kopia på polisanmälan där barnen i bästa fall nämns och 

detta tar inte alla utredare på socialtjänsten som en anmälan enligt 14:1 socialtjänst-

                                                
29 Prop, 2005/06:166 
30 Promemoria  
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lagen. Carin Bernström anser att Rikspolisstyrelsens blankett för anmälan till Soci-

alnämnden enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen skall användas ( se blankett sida 17 ). 

Eventuellt kan RAR-anmälan, PM eller dylikt bifogas med anmälan. 

Denna blankett är utskickad till alla polismyndigheter i landet, men Carin Bernström 

menar att riktlinjerna för användandet av blanketten var för otydliga vid utskicket. 

Detta är en av anledningarna till att man just nu utvecklar nya riktlinjer. En annan 

anledning är också att anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL hos polisen används 

för dåligt. 

Carin Bernström berättar vidare att Rikspolisstyrelsen har inlett en utveckling av na-

tionella strategier när det gäller brott i nära relation. Dessa strategier ska vara klara 

2009 och man kommer att titta igenom allt som har med brott i nära relation att 

göra. 

På frågan om hon tror att den nya lagstiftningen kommer att göra någon skillnad för 

polisens arbete svarar hon att den egentligen inte skall göra någon skillnad. Barnen 

skall redan vara uppmärksammade i och med straffskärpningsregeln i brottsbalken. 

Den nya lagändringen i brottsskadelagen och socialtjänstlagen poängterar ännu mer 

vikten av att uppmärksamma barnen.   

För att undersöka hur direktiven rikspolisstyrelsen skickar ut följs på myndigheterna 

görs inspektioner som initieras av rikspolisstyrelsen. Man kan även få reda på detta 

via ideella organisationer som träffar brottsoffer tillexempel brottsofferjourer och 

kvinnojourer31.  

                                                
31 Telefon intervju med Kriminalinspektör Carin Bernström, polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen 
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32 

 

                                                
32 Polismyndigheten i Gävleborgs län 
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För att få en annan synvinkel på samarbetet mellan polisen och socialtjänsten och 

vad det är för uppgifter socialtjänsten behöver, tog vi kontakt med socialsekreterare 

Anders Wallenberg på socialtjänsten i Umeå. 

Intervju med Anders Wallenberg:  

Hur tycker du att samarbetet mellan polisen och socialtjänsten fungerar idag? 

Anders säger att den kontakt han har haft med polisen har varit bra, vi har bättre ut-

bildade och mer engagerade poliser idag än för ca 10 – 15 år sedan.   

Vad händer när polisen skickar ett PM till socialtjänsten? 

När polisen gjort en anmälan till socialtjänsten görs en bedömning och socialtjäns-

ten fattar beslut om de skall inleda en utredning eller inte. Blir resultatet att utred-

ning inleds tar socialtjänsten kontakt med de berörda personerna och eventuellt den 

polis som varit på plats och skrivit anmälan. 

Vad tycker du skall finnas med i ett PM? 

I ett PM anser Anders att det skall finnas en beskrivning av de fakta och observatio-

ner som gjorts på platsen. Det skall finnas en beskrivning av skeendet om vad som 

har hänt, vad barnen sett, hört eller vad de kunnat se, vad som har hänt med föräld-

rarna. Han tycker även att det om möjligt skall finnas med en kortare bedömning av 

vad poliserna på plats tycker och har för uppfattning. Ingen polis kommer att ställas 

till svars för att de har gjort denna bedömning. Socialtjänsten gör en egen bedöm-

ning i vilket fall som helst, men det kan vara viktigt att veta vad poliserna på plats 

tycker. 

Tycker du att polisens PM till socialtjänsten är bra? Eller är de bristfälliga? 

Han tycker att PM:en som skrivs generellt sett är bra, men önskar att polisers egna 

kommentarer skall komma med i större utsträckning än vad de gör idag.  
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Hur stor vikt har polisens PM för era utredningar? 

Det beror på hur PM: en är utformade och vilken information de innehåller. Finns 

det tillräckligt med information är PM:en avgörande för socialtjänsten om de skall 

ingripa eller inte. 

Tror du att den nya lagen som infördes i november 2006 kommer att påverka 

samarbetet mellan polisen och socialtjänsten. 

Han tror det kommer att betyda att polisen kommer att få belysa dessa frågor i större 

utsträckning. Han tror även att socialtjänsten får ett större ansvar. Lagen är så pass 

ny så alla är inte tillräckligt insatta i vad den innebär.  

Det finns även någonting som heter Barnahus där alla utredningar gällande brott 

mot barn misstänks eller de fall där barn bevittnat våld i hemmet tas upp. Inom detta 

samarbetar socialtjänsten, polisen och åklagare tillsammans med andra myndigheter. 

Det är viktigt att utredningarna går snabbt, tidigare har polisen fått kritik för att det 

ibland kan ta lite lång tid innan det händer någonting. Numera har polisen en tids-

gräns för hur lång tid dessa utredningar får ta. Det är viktigt att förhör med miss-

tänkt och de berörda barnen hålls i ett tidigt skede. Tiden är avgörande vad det gäll-

er hur barn uppfattar hur vuxna reagerar på vad de har sagt, barn har inte samma 

tidsuppfattning som vuxna33.    

3.4     Kritisk granskning av resultatet 

Det som beskrivits ovan om hur barn kan påverkas av att bevittna våld i hemmet, 

skall man inte ta som en självklarhet att våld förekommer hemma. Barn kan uppvisa 

dessa symptom även av andra orsaker, men man skall vara observant om man mär-

ker att ett barn uppvisar dessa symptom.  

De intervjuer vi har genomfört med poliser i yttre och inre tjänst anser vi inte är ge-

neraliserbar över hela landet. Med detta menar vi att antalet genomförda intervjuer 

är för få, och är ojämnt fördelade mellan de tre myndigheter som är inblandade. 

Däremot kan detta ses som en indikation på hur denna problematik upplevs. 

                                                
33 Telefonintervju med socialsekreterare Anders Wallenberg, Socialtjänsten i Umeå 
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3.5     Resultatsammanfattning 

Barn som blir vittnen till våld inom hemmets fyra väggar kan visa liknande symp-

tom som de barn som själva blivit utsatta för brott. De psykiska effekterna blir mer 

omfattande om de hot och den fara barnet upplever kommer från en person som står 

dem nära, än om det kommer från en främling. Med tanke på de växlande känsloytt-

ringar pappan kan ha gentemot familjen, kan leda till att relationen till pappan blir 

kluven. 

Av de intervjuer vi genomfört med poliserna i yttre tjänst framkommer det att tre av 

de fyra inte ens kände till den nya lagen som innebär att barn som bevittnat våld i 

hemmet är brottsoffer. Det visade sig att det är på polisernas eget ansvar att ta reda 

på om ny lagstiftning införts.  

Det framkommer även av intervjuerna att en av anledningarna till att barnen glöms 

bort kan vara att poliserna som är först på plats väljer att fokusera på att utreda det 

eventuella brottet. Vilket gör att barnen lätt glöms bort i dessa situationer. 

Av intervjun med Kriminalinspektör Carin Bernström fick vi den informationen att 

man arbetar med ett utkast gällande handledning till hur poliserna skall rapportera 

till socialtjänsten. Carin menar också att polisen idag använder anmälningsskyldig-

heten för dåligt. Carin påpekar också att blanketten ”barn i fara” som skall finnas på 

alla myndigheter används för dåligt. 

Anders Wallenberg på Socialtjänsten i Umeå säger att PM: en som polisen skriver i 

stort sätt är bra, och att de utgör en viktig del i socialtjänstens arbete om de innehål-

ler rätt information. Han tycker även att samarbetet mellan polisen och socialtjäns-

ten blivit bättre än för 10 – 15 år sedan, då han tycker att polisen är mer engagerad 

och mer utbildad idag. 
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4       Diskussion 

I dagens samhälle har man börjat få upp ögonen för de barn som bevittnar våld i 

hemmet. Men fortfarande är det så att man väljer att fokusera på mamma och pappa 

som brottsoffer och förövare. En förklaring till att man fortfarande inte fokuserar 

helt på barnen kan vara att misshandel på enskild plats föll under allmänt åtal först 

1982. Kvinnofridsbrotten kom till så sent som 1998, det är alltså ganska nyligen 

som man har börjat uppmärksamma kvinnorna som lever i dessa destruktiva förhål-

landen vilket kan medföra att det har tagit ännu längre tid för barnen att uppmärk-

sammas. 

Att barnen inte alltid hamnar i fokus kan man även se utifrån de intervjuer vi ge-

nomfört med poliser i yttre tjänst samt utredare på tre olika myndigheter i Sverige. 

Bland annat beskrev vissa av poliserna att man kommer till platsen med anledning 

av att ett brott har begåtts, vilket gör att man fokuserar på att utreda brottet. Det är 

därför lätt att barnen glöms bort och inte dokumenteras i anmälningar.   

Kriminalinspektör Carin Bernström på Rikspolisstyrelsen menar att grunden till att 

barnen inte är i fokus beror på att poliserna idag har bristande kunskaper om sin 

anmälningsskyldighet till socialtjänsten som varje enskild polis har. Det som fram-

kommer i vårt arbete genom våra övriga intervjuer visar att det fortfarande finns 

brister i samarbetet mellan polisen och socialtjänsten, men att detta blir bättre och 

bättre. Detta kan bero på att polisen idag är bättre utbildade och har en större med-

vetenhet vad det gäller att uppmärksamma dessa barn.  

Nu när det finns en straffskärpningsgrund i brottsbalken som infördes 1 juli, 2003 

och en ny lagstiftning för barn som bevittnar våld som infördes november 2006, re-

sulterar det i att det finns flera orsaker till att uppmärksamma barnen. Exempelvis 

krävs en utförlig beskrivning över omständigheterna kring barnet för att brottsof-

fermyndigheten skall kunna utdöma ett rimligt skadestånd. Ett annat skäl är att det i 

polisanmälningarna skall framgå vad barnet sett, hört och upplevt, för att åklagaren 

skall kunna tillämpa den särskilda straffskärpningsgrunden. Detta gör att polisen har 

flera anledningar att beskriva barnens situation i anmälningarna till socialtjänsten 

samt i polisanmälningarna. Sammanfattningsvis kan man säga att det är av yttersta 
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vikt att poliser tar sig tid att uppmärksamma och notera med noggrannhet vad bar-

nen kan och har upplevt i hemmet. 

Det har framkommit dels genom egna efterforskningar och via våra intervjuer att det 

finns en särskild blankett som man skall använda när det gäller att anmäla barn som 

far illa till socialtjänsten. Vad vi förstår används inte denna blankett i den utsträck-

ning den borde. Kriminalinspektör Carin Bernström på Rikspolisstyrelsen menar att 

då polisen endast skickar in en polisanmälan där barnen endast nämns uppfattas 

denna inte alltid som en anmälan enligt 14:1 SoL. Hon anser att med polisanmälan 

skall även bifogas blanketten ”Barn i fara”.  

Barn som föds in i familjer där våld förekommer redan från födseln, har ingen för-

ståelse för att våldet som förekommer är fel, det blir normalt. Man får en skev bild 

av vad våld är, därför är det av stor vikt att barnen uppmärksammas i tid och kan få 

hjälp att bearbeta sina upplevelser så att de själva inte utvecklar ett avvikande soci-

alt beteende.  

4.1     Slutsatser och förslag 

Rädda Barnen med flera hävdar att det finns brister i samarbetet mellan socialtjäns-

ten och polisen, vi har genom våra intervjuer kunnat konstatera att detta till viss del 

stämmer. Främst de poliser som arbetar i yttre tjänst upplever bristfälligheter i sam-

arbetet. Däremot tycker de tillfrågade utredarna att samarbetet fungerar bra. Vi an-

ser att det under dygnets alla timmar, vardag som helg, skall finnas tillgång till en 

representant från socialtjänsten vid akuta behov. Det mest önskvärda vore om det 

fanns en eller flera socialarbetare placerade på polismyndigheten. Socialtjänsten och 

polisen arbetar trots allt mot samma mål, men med olika arbetsuppgifter. 

Genom våra intervjuer har vi förstått att uppdateringen kring nya lagstiftningar inte 

fungerar. Detta gäller främst poliserna i yttre tjänst som upplever det som svårt att 

hålla sig uppdaterade på alla nya lagändringar. Vårt förslag till att förbättra detta 

problem är att genom enkla medel som till exempel via mail skicka ut ett massut-

skick där det i korthet informeras om vilka nya lagar man bör läsa in sig på.  

Utifrån intervjun med Carin Bernström har vi förstått att Rikspolisstyrelsen har 

uppmärksammat att det finns brister i polisens rapportering till socialtjänsten enligt 
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14 kap 1 §. Vi vet inte vad resultatet av dessa åtgärder kommer att innebära, men 

problemen har uppmärksammats och ligger under bearbetning.  
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Bilaga 1 

 Brottsskadelag 1978:413 

4 a §  
 

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som 
bevittnat ett brott som varit ägnat att skada 
tryggheten och tilliten hos barnet i dess för-
hållande till en närstående person. Lag 
(2006:933). 
 

14 §  
Om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om 
brottsskadeersättning göras inom två år från 
det att dom eller slutligt beslut har vunnit 
laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men 
förundersökning inletts, skall ansökan göras 
inom två år från det att förundersökningen 
lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall an-
sökan göras inom två år från det att brottet 
begicks. 
Om det finns synnerliga skäl kan en ansökan 
prövas även om den har kommit in för sent. 
Ansökan prövas endast om brottet har an-
mälts till åklagare eller polismyndighet eller 
om sökanden visar giltig anledning till att nå-
gon sådan anmälan inte har gjorts. 
 
I fråga om preskription av en fordran på 
brottsskadeersättning gäller vad som före-
skrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om 
preskription av en fordran på skadestånd i an-
ledning av brott. Lag (1999:253

 



  

 

Bilaga 2 

Socialtjänstlagen 2001:453 
 

5 kap 11 §  
 
Socialnämnden bör verka för att den som ut-
satts för brott och dennes anhöriga får stöd 
och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara 
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. Nämnden bör också beakta att barn 
som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna är offer för brott 
och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag 
(2006:936). 
 

   


