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”Vi inom polisen menar, att brott som i olika former riktas 

mot barn, förmodligen är det viktigaste men samtidigt det 

svåraste att utreda, då det berör vårt innersta och innebär 

angrepp på det käraste vi har”1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förord: 
 

Vi vill tacka alla de personer som på ett eller annat sätt hjälpt oss med vårt arbete. 

För faktauppgifter och engagemang samt för inspirerande, intressanta och givande 

samtal. Ett speciellt tack till vår handledare Karl-Arne Gustavsson.  

Tack till er alla!

                                                
1 Information i samverkan, Kalmar län, Våld? Sexuellt övergrepp? 
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 Sammanfattning 

Som poliser kommer vi dagligen i kontakt med barn i olika situationer. Det kan 

vara i den brottsförebyggande verksamheten, i den repressiva verksamheten eller i 

den hjälpande verksamheten. Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på vilka 

förstahandsåtgärder som är viktiga att vidta när barn finns med i bilden och vikten 

av hur vi poliser bemöter barn i dessa situationer. Information angående ämnet har 

vi bland annat hämtat genom lagtexter, förarbeten och olika rapporter. Vi har även 

samtalat med ett antal poliser/barnutredare och personal inom Rädda barnen. 

Under rubriken resultat presenterar vi sammanfattningar av dessa samtal. De har 

visat sig att utvecklingen inom detta område gått framåt väldigt mycket de sista 

åren men att det fortfarande finns saker att arbeta på. När det gäller just 

förstahandsåtgärder är utbildning, erfarenhet och förmågan att se helheten viktig. 

Här finns även en del lagstiftning att ta hänsyn till beroende på om barnet är 

misstänkt, målsägande eller vittne. När vi kommer till bemötande är det på den 

enskilde polismannens ansvar att se barnet som en självständig individ med egna 

rättigheter, kunna läsa den för stunden speciella situationen och agera på bästa sätt 

därefter. 
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1  INLEDNING 

Som polis i yttre tjänst kommer vi att stöta på barn i alla möjliga och omöjliga 

situationer. Ibland som vittnen, ibland som brottsoffer men också i vissa fall 

som gärningsmän och det är därför av största betydelse att alla poliser har en 

god grundläggande kompetens i hur man som polis möter barn och hanterar 

situationer där barn är inblandade på ett eller annat sätt. 

Vi anser att det finns en risk att barns uppgifter inte tas upp på brottsplatsen. 

Detta mycket på grund av osäkerhet och rädsla för att göra fel. Man vet kanske 

inte riktigt hur man ska prata med barn eftersom den enskilde polismannen inte 

har den speciella kompetensen och vill inte överskrida gränsen för vad som är 

att anse som förhör. Detta gör att barnens uppgifter i olika situationer kanske 

ignoreras, glöms bort eller underskattas. Barn kan vara viktiga vittnen och sitta 

inne med detaljrik information som är av vikt för det fortsätta utredningsarbetet 

vid olika brott, men ofta förringas barns förmåga att komma ihåg eller glöms 

bort helt. Vi upplever att den här osäkerheten kring när man får prata med ett 

barn inte gäller mer ingående förhör med barn, för då finns specialutbildad 

personal att tillgå, utan mer i situationer när det handlar om att ta upp mer 

primära uppgifter. 

 I det här arbetet har vi tänkt behandla frågor kring när man får prata 

med/förhöra ett barn i olika situationer. Fokus kommer att ligga på 

förstahandsåtgärder och hur man som polis bör agera på platsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Från barnutredarhåll har det tidigare framförts att kvaliteten på de tidiga 

insatserna ofta är låg i barnärenden, något som uppges bero på att de poliser 

som initialt handlägger ärendena har otillräcklig kompetens i att arbeta med 

ärenden där barn är inblandade2. 

 
                                                
2 SOU 2000:42 
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I en rapport från Rikspolisstyrelsen3, så berättar man att den yttre personal man 

varit i kontakt med varit helt överens om att man önskade få mer kunskap och 

utbildning i barnfrågor. De nämner både situationen där de kommer till 

lägenhetsbråk och man ser att det bor barn där men barnet/en inte är hemma vid 

tillfället, men även då barn ibland kommer till polisstationen och vill göra en 

anmälan. I det senare fallet så försöker man i den utsträckning det går att slussa 

barnet direkt till en barnutredare, men på de tider då det inte finns någon sådan 

tillgänglig så måste situationen lösas av polisman i tjänst. Därför bör man skapa 

rutiner för hur sådana situationer skall hanteras på bästa sätt. 

 ”Om man genomför kontinuerlig utbildning även för den yttre personalen, ökar 

man deras självkänsla. De kan då ta hand om barnet på ett professionellt sätt 

som gör att barnet känner en trygghet, samtidigt som barnet stärks i sina tankar 

att det var rätt att gå till Polisen”4. 

När det gäller just förhör med barn gäller en särskild lagstiftning. Vi har därför 

valt att redogöra vad som gäller i kontakten med barn både lagstiftningsmässigt 

och rent generellt. Vi anser att det är viktigt att poliser har god kunskap kring 

vad som gäller för att de inte skall förringa ett barns iakttagelser som framför 

allt målsäganden, men även som vittnen i händelse av brott.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att vi vill försöka klarlägga vilka 

förstahandsuppgifter vi som poliser kan, bör och skall ta upp och vad som gäller 

i samband med samtal med barn. Vilka lagar och regler gäller, hur de skall 

tolkas samt var går gränserna för vad som går att göra inom RB 23:3 3st eller 

liknande samtal med barn. Vi har också tittat på vad som är viktigt att tänka på 

när det gäller bemötande av barn vid dessa samtal. 

 

                                                
3 Brott mot barn – En inventering i 10 polismyndigheter 
4 Ibid 
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1.3 Frågeställningar 

 

Vilka åtgärder får, bör och skall jag som polis vidta vid det inledande skedet när 

det gäller kontakt med barn vid en brottsplats? 

Hur ser lagstiftningen ut kring det valda ämnet? 

Vad kan det finnas för eventuell problematik när det gäller att samtala med/höra 

barn? 

 

1.4  Avgränsningar 

I vårt arbete har vi främst valt att titta på vilka möjligheter vi som poliser har att 

prata med barn i inledningsskedet, alltså när vi kommer ut till en brottsplats och 

vad man bör tänka på i kontakten med barn vid dessa tillfällen. Vi har även valt 

att redogöra lite om vad som gäller allmänt vid barnförhör, men utan att gå in 

djupare på den delen.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har baserat vårt arbete på främst skriftliga källor. Vi har studerat gällande 

lagstiftning och använt oss av förarbeten samt olika rapporter. Vi har också sökt 

en del information på Internet. Vi har även genomfört samtal med poliser och 

då främst barnutredare vid olika polismyndigheter samt personer på Rädda 

barnen.   
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2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

2.1 Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen5, som handlar om vad som är ”normalt” för den 

enskilde kan sägas vara det liv och tillstånd som vanligen råder för just denna 

person. Hos en person som utsätts för brott så sker normaliseringen gradvis där 

gränsen för vad som är normalt och vad som definieras som våld förskjuts. 

Denna teori är i högsta grad anpassningsbar mot barn som kan födas in i en 

vardag med hot och våld. Ett barns värld är mindre än för en vuxen person. Vad 

som är normalt eller inte beror till stor del i hur barnet har det i hemmet. Har 

föräldrarna alltid bråkat så är det normalt i barnens ögon till dess att barnet 

växer upp och får inblick i hur det ser ut i andra familjer. Frågor som ”Har det 

hänt någonting speciellt?” eller ”Har du sett något ovanligt?” fungerar inte så 

bra då barnet är van att leva i en sådan miljö.  

 

2.2 Brottsoffer 

”Begreppet brottsoffer avser främst fysiska personer som utsatts för brott. 

Vidare avses såväl direkt drabbade som indirekta offer, t.ex. barn som växer 

upp i våldets närhet. I den mån definitionen är av direkt betydelse för 

tillämpningen av en bestämmelse används begreppet målsägande”6. 

I november 2006 gjordes det lagändringar som gör att ett barn nu är att betrakta 

som ett brottsoffer även i fall då de bevittnat våld av eller mot närstående. Detta 

regleras i Socialtjänstlagen 5 kap 11 § samt möjlighet till ersättning i 

Brottsskadelagen 4a §. 

 

                                                
5 Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar s. 139 
6 Rikspolisstyrelsen, En nationell handlingsplan för det fortsatta brottsofferarbetet inom 
polisen, 2003, s. 4. 
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3 RESULTAT 

Det finns ett antal saker man måste ha i beaktande när man möter barn i olika 

situationer för att göra bra och korrekta förstahandsåtgärder. Bland annat 

barnkonventionen som ligger till grund för alla åtgärder som gäller barn. Men 

även lagstiftning och polisiära rutiner som skall följas. Sedan har vi också ett 

antal andra aspekter som bör uppmärksammas, såsom kompetens och 

bemötande. 

Under år 2006 har polismyndigheterna vidtagit en del åtgärder för att stärka 

barnets ställning i den del av rättsprocessen som polisen ansvarar för. I 

huvudsak har arbetet omfattat fortsatta satsningar på utbildning, förbättrad 

organisation, utvecklade rutiner och samverkansformer samt mer anpassade 

lokaler på polisstationer där barn ska vistas. De här olika åtgärderna riktar sig 

inte enbart till att utreda brottsmisstankar i ärenden där det förkommer barn, 

utan är även i stor utsträckning inriktat på att förebygga brott och 

droganvändning, samt att öka närvaron i olika miljöer där barn vistas7. 

 

3.1 Barnkonventionen 

I och med barnkonventionen har frågor om barn och barns rättigheter i 

samhället börjat uppmärksammas i allt större utsträckning. Ett resultat av 

barnkonventionen är bland annat att barn ska ses som en fullvärdig människa 

med egna rättigheter. Barnkonventionen slår också fast att barn inte bara är en 

angelägenhet för den enskilda familjen utan även ett ansvar för samhället i stort. 

Detta samhällsansvar betyder ett medvetet och systematiskt barnperspektiv i 

alla beslutsprocesser och i alla verksamheter som berör barn och unga. Det går 

dock inte att förverkliga barnkonventionen enbart genom formella beslut. Det 

handlar också om hur vuxensamhället bemöter och behandlar barn, om attityder 

till barn och deras rättigheter8. Barnkonventionens fyra huvudprinciperna är 

något som alltid bör beaktas när det gäller åtgärder som rör barn: 

                                                
7 Polisens årsredovisning 2006 
8 Åtgärdsprogram avseende utsatta barn, Polismyndigheten i Örebro län. 
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Artikel 2: Icke-diskriminering 

Artikel 6: Rätt till liv och överlevnad 

Artikel 3: Barnets bästa  

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.  

Extra viktigt i detta sammanhang är just att vid alla åtgärder som rör barn måste 

barnets bästa komma först (art 3). 

Artikel 3: Barnets bästa  

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

I detta fall bör det även läggas stor vikt vid artikel 19, där det ställs krav på 

åtgärder för att skydda barn mot olika former av övergrepp.  

Artikel 19: Skydd mot övergrepp  

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård.  

Barnets rätt till skydd omfattar följaktligen många andra gärningar än sådana 

som är straffbelagda enligt svensk straffrätt.  

Barnkonventionens bestämmelser och tankesätt skall prägla beslutsfattare som 

ansvarar för verksamheter för barn och ungdom. Likaså skall vuxna som möter 

barn och unga i den dagliga verksamheten omfattas av samma grundsyn9. För 

att kunna uppfylla barnkonventionens krav är det därför viktigt att alla poliser 

ges en god allmän kompetens i att utreda och handlägga ärenden där barn är 

inblandade. 

                                                
9 SOU 2001:72 
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3.2 Lagstöd 

Polisen är ju tillgänglig 365 dagar om året, sju dagar i veckan, 24 timmar om 

dygnet och är oftast den första och ibland även den enda företrädaren från 

samhället som människor utsatta för brott kommer i kontakt med. Vid dessa 

tillfällen försöker polisen om möjligt vidta lämpliga förstahandsåtgärder. Det 

handlar bland annat om ett första förhör med den drabbade och eventuella 

vittnen. 

Enligt Rättegångsbalken 23 Kap 3 § 3st får polisman innan förundersökning 

inletts hålla förhör och företa andra utredningsåtgärder. Åtgärderna måste 

självfallet vara av betydelse för utredningen. De utredningsåtgärder som främst 

avses har tidigare mer eller mindre begränsats till att gälla platsundersökning 

och sådana förhör med parter och vittnen som kan ske i nära anslutning till att 

brottet har begåtts. Detta har dock ändrats så att en polismans rätt att vidta 

utredningsåtgärder i berörd situation omfattar samtliga åtgärder som är av 

betydelse för utredningen och som får göras innan förundersökning är inledd. 

Denna utredning brukar kallas ”primärutredning”. Vid tillämpning av 

bestämmelserna handlar den enskilde polismannen på eget ansvar10. 

Vidare ska en polisman som ingriper mot brott eller annars kommer till platsen 

för ett brott eller tar upp anmälan enligt Förundersökningskungörelsen 3a § 

vidta de utredningsåtgärder som är möjliga, även om förundersökning inte 

hunnit inledas. 

Enligt Förundersökningskungörelsen 2a § så skall en förundersökning där 

målsäganden vid tiden för anmälan inte fyllt 18 år bedrivas särskilt skyndsamt 

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

brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader.  

 

                                                
10 Fitger, Peter Särtryck ur rättegångsbalken 
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I Åklagarmyndighetens handbok11 klargör de att reglerna om förundersökning 

är generellt hållna och inte gör någon skillnad mellan barn och vuxna. I RB 23 

Kap 6 § står att förhör får hållas med var och en som kan tänkas lämna 

uppgifter som är av betydelse för utredningen. Detta torde också gälla vad som 

får göras inom ramen för 23 Kap 3 § 3st. 

Det finns ett antal bestämmelser som ger vägledning om hur polisen skall 

hantera barns medverkan i den utredande verksamheten. I 

Förundersökningskungörelsen finns regler som gäller förhör med barn, bland 

annat att förhörsledaren ska ha viss kompetens etc. Det finns ingen särskild 

bestämmelse i lagen om när under förundersökningen ett barn ska höras. 

Riksåklagarens rekommendationer är dock att man bör vidta viss utredning 

innan man hör ett barn. Enligt Riksåklagaren är det framförallt frågor om vad 

som initierade barnets berättelse som bör klarläggas, samt i vilken situation 

berättelsen lämnades. Inledande förhör bör därför i regel hållas med den eller de 

personer som först fått ta del av barnets berättelse. När man sedan samlat in 

tillräcklig bakgrundsinformation kan man höra barnet12. 

När det gäller unga som begår brott finns det anvisningar i Lagen (1964:167) 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. De grundläggande 

avsikterna med dessa bestämmelser är att förkorta tiden mellan brott och 

reaktion, samt att skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan de 

myndigheter som berörs när ungdomar misstänks för brott. En viktig ambition 

är vidare att skapa förutsättningar för bättre kontakter med den unge och dennes 

föräldrar, men det yttersta syftet är att den ska ha en brottsförebyggande 

effekt13. 

 

3.3  Barnahus 

Var polisförhör med barn ska ske finns inte rättsligt reglerat. Av rent praktiska 

skäl sker de allra flesta barnförhören på polisstationen. Att de sker någon 

                                                
11 Åklagarmyndigheten. Handbok - Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn s. 13 
12 Riksåklagaren PM 1999:01, Förundersökning vid sexuella övergrepp mot barn, s 6f 
13 Prop. 2001/02:166 
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annanstans hör mer till undantagen.  De flesta polismyndigheter har dock 

särskilda förhörsrum för barn, men beroende på bl.a. ekonomiska resurser kan 

de se väldigt olika ut på olika myndigheter. Under brottsutredningen och även 

under rättegången försöker man se till att barnet inte ska behöva utsättas för 

onödigt lidande. 

På flera ställen i landet, bland annat här i Umeå har man öppnat särskilda 

”Barnahus”, där man har samlat läkare, polis, socialtjänst med flera under ett 

tak för att barnet inte ska behöva slussas mellan olika ställen. Barnahusen är till 

för att ge barnet en barnvänlig, rättssäker utredning och samlat stöd. 

Anledningen till att man öppnat Barnahus är att komma tillrätta med 

omhändertagande och brister i utredning av barn som utsatts för våld och 

övergrepp. Genom att myndigheterna samverkar i samma lokaler behöver 

barnet inte berätta om det svåra onödigt många gånger och för olika människor. 

Man får också ”ett bättre helhetsgrepp för insatser som ger barnet upprättelse, 

stöd, skydd och behandling. Barnahusen ger också en samlad kunskap och 

kompetens, där de vuxna i olika yrkesroller kan lära av varandra om vad som är 

ett bra bemötande av barn”14. 

 

3.4  Kompetens och bemötande 

Brott mot barn eller situationer där barn finns med i bilden kommer inte alltid 

till polisens kännedom under tid då barnutredare finns i tjänst. Barnutredaren är 

ju inte heller alltid den polis som först träffar barnet. Ett exempel är att en 

polispatrull kallas till ett lägenhets- eller annat bråk där någon utsatts för 

misshandel. Även i andra ärenden och utredningar kan ett barn ställas inför ett 

möte med en annan polis än en särskild barnutredare. Dessa möten med barn 

ställer särskilda krav på varje enskild polisman15.  

Att bli slagen, misshandlad, hotad eller vittne till våld, kanske mellan sina egna 

föräldrar sätter sina spår, djupa spår. En del med omedelbara symtom, andra 

symtom kan komma långt senare i livet. Rädslan att berätta – Hur blir det då? 
                                                
14 www.rb.se/sv/dethandlarom/Barnahus.htm 
15 SOU 2000:42 



Rapport nr. 386 

 10 

 

Vad kommer att hända med familjen? Barnet kan känna skuld och skam över 

misshandeln, men ändå vara lojal mot de vuxna av rädsla för att allting kanske 

blir ännu värre om man berättar. Eller ovissheten, att inte veta vad som kommer 

att hända men ändå inse att berättelsen kan få stora konsekvenser för familjen. 

Många barn lever i en oberäknelig och oförutsägbar tillvaro – oförutsägbar i 

den meningen att aldrig veta när våldet utlöses eller vad som utlöser våldet, 

bara att det kan hända igen och igen. Barn som får stöd och känner trygghet till 

de personer och den miljö där de befinner sig mår bättre och har också större 

möjligheter att våga berätta vad de blivit utsatta för16. Detta kan i sin tur bidra 

till högre kvalitet i brottsutredningarna, bättre underlag för åtalsbeslut och i 

förlängningen även ökad lagföring. Även underlaget för samhällets fortsatta 

stöd- och vårdinsatser förbättras. 

En annan aspekt som är viktig i sammanhanget är vilken kompetens polis eller 

åklagare bör ha för att hålla förhör med ett barn. Lagstiftaren har 

uppmärksammat att förhör med barn skiljer sig på ett betydande sätt från förhör 

med vuxna. Tidigare har man preciserat den kompetens som har krävts som "en 

särskild fallenhet" att höra barn. Detta har dock ändrats till att personen ska ha 

en "särskild kompetens för uppgiften"17. Detta betyder att det inte längre räcker 

med att bara vara en lämplig person, utan nu måste förhörsledaren dessutom ha 

relevant utbildning. 

Polisens åtgärder i form av bemötande vid förhör men även den fortsatta 

rapporteringen i form av PM eller dylikt till Socialtjänsten har stor betydelse. 

Forskning visar nämligen att barn och unga som växer upp i våldets närhet, 

eller utsätts för våld och inte uppmärksammas, med stor sannolikhet kommer att 

återfinnas som gärningsmän eller brottsoffer18. 

Vid alla s.k. familjerelaterade ingripanden där barn berörs och där man 

misstänker att ett barn far illa, skall skyndsamt meddelas till socialtjänsten. 

                                                
16 Barn i brottets skugga Ds 2004:56 
17 Förundersökningskungörelse (1947:948) 17 § 
18 Handlingsplan 2005, Polisområde Malmö 
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Detta gäller också vid andra förhållanden som bör föranleda någon åtgärd från 

socialtjänstens sida t.ex. vid hot eller våld mot kvinna19. 

Birgitta Engberg, vidareutbildning för barnutredare på Polishögskolan i Solna: 

”Man kan vara hur duktig som helst på att intervjua eller på juridik, men vad 

hjälper det om det största hindret att lyssna till vad barnet har att säga ligger i 

en själv”20. 

Birgitta påpekar även att det är av stor vikt att fråga grannar eller andra om 

deras iakttagelser om hur barnen har det. 

I rollen som vittne kan ett barns iakttagelser kan vara väldigt exakta, de kan 

medan de sitter och leker i sandlådan ha noterat viktiga detaljer om hur en bil 

såg ut eller vilka kläder en person som passerat haft på sig. Det finns forskning 

som visar att redan fyraåringar kan ge detaljerade beskrivningar av händelser 

som inträffat21. Ibland kan åldersadekvansen vara ett problem. Det kan vara 

svårt för ett barn att beskriva ett brott då de saknar vokabulären. Hur beskriver 

de då händelsen? Barn använder sig då ofta av liknelser eller utnyttjar sig av det 

ord de kan som för dem beskriver hur de upplevde personen etc.  

När man tolkar ett barns agerande så gör man det oftast utifrån sin egen 

föreställningsvärld som bygger på vad som anses normalt i sin kultur. Om man 

då möter ett barn som har en annan kulturell bakgrund så kanske ens ramar om 

hur barnet skall bete sig inte stämmer. Kroppsspråk, mimik etcetera kan vara 

annorlunda. Om barnet till exempel inte ser en i ögonen då det berättar så 

betyder det inte att det ljuger eller är osäker på det han eller hon berättar, det 

kan också vara ett sätt att visa respekt för en vuxen22. 

I samtalet med ett barn bör man inleda med att ställa öppna inviterande frågor, 

till exempel: ”Berätta för mig vad som hänt.”. Därefter ställer man fördjupande 

uppföljningsfrågor av typen: ”Vad hände sen?” eller ”Berätta mer om det”. När 

man sedan vill klargöra något som barnet har sagt så kan man ställa 
                                                
19 Skyldighet enligt Socialtjänstlagen 14:1§ och Polislagen 3 §. 
20 Rädda Barnen, barn – Tidningen om barns rättigheter #1 2007 
21 Samtala med barn och unga s. 4 
22 Ibid s. 15 
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specificerande frågor, dessa innehåller ofta orden: vem, var, vad, när, hur eller 

varför. Till exempel ”När var det?” eller ”Vem var där?”23. 

3.5 Sammanfattning av samtal 

 3.5.1 Samtal med Katarina Frisk 

I samtal med Katarina Frisk, familjevårdsinspektör i Stockholm, (tidigare hos 

Rädda Barnen samt socialjouren) berättar hon om hur hon i sina tidigare arbeten 

kommit i kontakt med polisen och de olika arbetsmetoder de arbetat med. För 

Rädda Barnen gjorde hon 2003 en kartläggning24 av hur socialtjänst och polis 

samarbetar. I den fann Katarina Frisk en del nyttiga rutiner som de undersökta 

myndigheterna använde sig av. Bland annat polisen i Gävle använder sig av ett 

speciellt försättsblad, ”Barn i fara”25, för att särskilt uppmärksamma 

socialtjänsten vad ärendet gäller. Katarina har även exempel på 

polismyndigheter där man har rutinen att så snart larmet kommit in så gör LKC 

(Länskommunikationscentralen) direkt dataslagningar för att se om det finns 

barn med i bilden. Om det är så, kontaktar man patrullen och meddelar att det 

kan finnas barn på adressen. Även socialjouren kontaktas så att de är redo för 

att snabbt inställa sig på platsen om behovet finns. Katarina menar att det här 

arbetssättet gör att patrullerna har barnperspektivet med sig redan innan de 

kommer till platsen och därmed gör betydligt bättre förstahandsåtgärder vad 

gäller barnen.  

Katarina framhåller vikten av att ha med barnperspektivet vid 

familjevåldsärenden även i de fall då barnen inte är hemma vid det här 

brottstillfället. För ofta kan brott ha förekommit vid tidigare tillfällen. 

”Genom ett aktivt agerande från förundersökningsledarens sida kommer det 

exempelvis bli naturligt att polisen undviker att ”medla” vid misshandel mellan 

makar eller sambor utan i stället omgående inleder en förundersökning 

beträffande misshandel eller något annat kvinnofridsbrott. Ett aktivt agerande i 

sådana situationer innebär att barn till misshandlade kvinnor inte glöms bort. 

                                                
23 Samtala med barn och unga s. 12 
24 Rädda Barnen (2003): Anmälningarna som försvann. 
25 Se Bilaga 1. 
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Dels kan barnen ha gjort iakttagelser av betydelse för förundersökningen, dels 

skall som regel socialtjänsten underrättas i dessa ärenden (71 § SoL).” [idag 

14 Kap 1 § SoL]26. 

Vid familjevåldsärenden framgår det att förstahandsuppgifterna är extremt 

viktiga ur barnperspektivet. Om patrullen på plats inte hör barnet i initialskedet 

så är sannolikheten att barnet inte pratar med någon polis alls ganska stor, detta 

då ärendet inte i förstahand gäller barnet. Att en barnutredare kopplas in i ett 

misshandelsärende är inte så vanligt, men om det däremot framkommit 

uppgifter från barnet redan vid anmälningsupptagningen så är chansen att 

barnet får stöd betydligt större. För barnutredaren kan små detaljer vara viktiga 

för att vinna förtroende hos barnet. Det kan vara att patrullen i PM:et noterat 

hur barnets rum ser ut, vilka leksaker barnet har, en motivtapet eller ett 

gossedjur. 

 

 3.5.2 Samtal med Birgitta Engberg 

I samtal med Birgitta Engberg som arbetar vid PHS i Solna med 

brottsofferfrågor, våld i nära relationer och brott mot barn så framkommer 

många intressanta vinklingar på vad som är viktigt i kontakten med barn. Redan 

med sin inledande fråga: ”Har du suttit barnvakt någon gång?” gör hon gällande 

hur du som polis bör tänka och agera då du möter ett barn. Barn vill bli sedda. 

De vill veta vem du är och vad du heter. De vill också att du vet vad han/hon 

heter. Använd barnets namn i dina frågor. Det är ett väldigt bra sätt att få 

barnets uppmärksamhet och att få barnet att känna att man lyssnar. Fraser som:  

”Hej! Jag heter Pelle och jag är polis”, ”Vad heter du?” och ”Hur mår du?” är 

grunden till att få kontakt med barnet. Efter det är det bra att berätta varför du är 

där, berätta då i enkla ordalag vad du gör där.  Till exempel ”Vi är här för att 

hjälpa din mamma, vi kommer snart att åka härifrån och då kommer du och din 

mamma att åka med oss till sjukhuset/mormor/annan plats där ni får sova i 

natt”. Med den frasen avlastar du de funderingar och den oro barnet har över 

vad som ska hända. Detaljer är inte viktiga för barnet. För att få upplysningar 

                                                
26 Rikspolisstyrelsen, Rapport 2001:1 s. 45-46 
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om barnet bevittnat eller blivit utsatt för något, ställ öppna frågor; ”Kalle, 

berätta för mig vad som hände ikväll?”, ”Vad sa Johan då?”, ”Vad gjorde pappa 

då?”. Låt barnet få tid på sig att svara, barn måste höra hela frågan innan de kan 

börja fundera på sitt svar, låt det vara tyst. Tänk på röstläget, var mjuk i rösten. 

Bra också om man hela tiden använder namn eller benämningar på personer 

som mamma/pappa. Om barnet inte kan berätta med ord så kan det kanske 

beskriva eller visa på annat sätt. ”De kan prata och de kan se och de kan känna 

och de kan berätta på sitt sätt om någon frågar. De kan visa med händerna, de 

kan visa med kroppen, de kan rita osv, så visst kan de berätta alltid” säger 

Birgitta om barnens möjligheter att förmedla vad de varit med om. 

Birgitta påpekar även vikten av att inte skuldbelägga barnet eller visa att man 

tycker synd om det. Lyft i stället fram positiva saker, något som är speciellt, 

”Vilken fin nalle du har”. Det kan vara en leksak, ett klädesplagg eller något 

annat i barnets omgivning. Låt inte barnet uppfatta om du tycker att det är 

ostädat eller på annat sätt är en dålig miljö. Det kan få barnet att känna sig 

skitigt, sämre eller dum. Om barnet skall följa med när det är dags att lämna 

bostaden så fråga om barnet vill ha med sig en nalle eller någon särskild leksak 

eller tröja, dessa verkar trygghetsskapande för barnet.  

De upplysningar du får från barnet skall sedan nedtecknas i ett PM då det är ett 

samtal och inte ett förhör du håller. Detta gör att du som polis senare kan 

komma att vittna om vad du sett och fått höra av barnet. Skriv ned alla de 

iakttagelser som du anser viktiga ur ett barnperspektiv i det PM som skall till 

socialtjänsten. Är det skitigt i hemmet, ingen mat i kylen, mycket pornografiskt 

material, har barnet inget eget rum eller saknas det leksaker i hemmet. Ge 

socialtjänsten så bra underlag att arbeta med som möjligt så kan de hjälpa desto 

fler barn. De har hårdare sekretess än vi poliser och kan därmed inte alltid ge 

oss information. Det hindrar inte oss från att göra så mycket för barnet som vi 

har möjlighet till. 

Birgitta tycker att polisen i högre grad borde våga ta kontakt med åklagaren på 

platsen. Det möjliggör att man kan filma i hemmet vilket är känsligt men ger 
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även åklagaren ansvaret och större möjligheter att ge viktiga direktiv redan i 

tidigt skede. 

Birgitta påpekade även att det inte är alla tider som barnutredare arbetar. Om ett 

barn kommer in till polisstationen så måste en polis i tjänst kunna prata med 

barnet och ge det ett bra bemötande.  

 

 3.5.3 Samtal med Britt Fredriksson 

Britt Fredriksson, barnutredare på polismyndigheten i Umeå trycker på vikten 

av att du som den första polis barnet möter skapar en positiv kontakt till barnet. 

Vidare säger hon att bemötandet är otroligt viktigt när det sedan gäller att få 

fram information från barnet. Det är även bra om du på ett enkelt sätt berättar 

för barnet vad som kommer att hända sen, att han/hon kommer att få träffa en 

annan polis och att de kommer att sitta och prata med varandra. På det sättet 

kan du introducera barnutredaren som en person hos polisen som arbetar med 

barn. Britt uppmanar också alla poliser i yttre tjänst att vara kreativa! Vilka kan 

ha sett eller hört något? Har barnet berättat för någon annan om vad som hänt? 

Låt barnet förmedla historien på sitt sätt och se till att dokumentera barnets 

egna ord. Om barnet har berättat för någon så kommer utredaren att tala med 

denne först för att ha så mycket information vid förhörstillfället som möjligt. På 

det sättet kan antalet förhörstillfällen med barnet minskas i enlighet med 

Förundersökningskungörelsen 17 § (Författarnas egen anmärkning). Britt 

betonar också vikten av att skriva ned allt man uppfattat på platsen och sedan 

låta utredaren sålla i materialet. Om du inte får prata med barnet för 

vårdnadshavarna ska det antecknas. Det i sig betyder ju också någonting. 

Värt att tänka på är också på hur man dokumenterar sina uppgifter. I ett förhör 

är det den förhördes ord, i ett PM (promemoria) är det dina ord och dina 

iakttagelser du förmedlar (andrahandsuppgifter). Anmälan är en formell 

handling och är inte lika hårt sekretessbelagd som ett PM eller ett förhör. Se 

därför till att dela upp dina uppgifter i dessa delar på det sätt som uppgifterna 

bäst lämpar sig. 
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4  DISKUSSION 

Det är viktigt att den enskilde polisen lär sig att se helheten, att se varje dels 

betydelse innan man nått fram till målet. Det gäller allt från de initiala 

förstahandsåtgärderna och brottsofferstöd till utredningens längd och rutiner för 

att dokumentera skador. 

I alla ärenden som rör brott mot barn och ungdomar är det viktigt att 

myndigheterna och personalen har kunskap om och utbildning i att möta barnen 

i deras situation. Det är också särskilt viktigt att utredningen och 

handläggningen av dessa ärenden löper så smidigt som möjligt och att 

samverkan mellan myndigheterna fungerar. 

Ju större kompetens den vuxne har, desto bättre är hans eller hennes möjligheter 

att få barnet att känna tillit och våga berätta. Den vuxne som får ta emot ett 

förtroende från ett barn måste göra sitt yttersta för att övertyga barnet om att det 

inte står ensamt. Om en anmälan blir aktuell är det också den vuxnes uppgift att 

få barnet att förstå varför man gör en anmälan och vad den innebär, samt att ge 

barnet fortsatt stöd. Vikten av att prata med barnet och att ge barnet stöd i en 

eventuell anmälningsprocess kan inte nog betonas. Det barn som känner tillit 

till och respekt för en vuxen, kan lättare acceptera de beslut som den vuxne 

fattar. 

”Samla all kunskap om barns hälsa – tvärs över vetenskapsområden och 

yrkeskompetenser – och vi kan nå hur långt som helst!”27. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

I vårt arbete presenterar vi det vi kommit fram till utifrån det material vi läst 

samt de personer vi varit i kontakt med. Resultatet kan därför inte ses som 

något som är absolut, men att vi fått den uppfattningen att det verkar gälla 

generellt över hela landet. Vi reserverar oss för att det kan skilja mellan olika 

polismyndigheter.  

                                                
27 Lennart Köhler, professor i socialpediatrik (”Att verka tillsammans”, Folkhälsoinstitutet 2000) 
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Vi har konstaterat att det inte finns så väldigt mycket skrivet om just 

förstahandsåtgärder, utan mycket bygger på erfarenheter samt att du som polis 

skall vara öppen och kreativ när du ställs inför dessa situationer. En slutsats 

man kan dra av att det inte finns så information om detta och få lagar kring barn 

i det här skedet är att bemötandet blir än viktigare. Det är också det som du som 

polis på plats i hög grad kan påverka. 

Många lagar är generellt skrivna och nämner inte barn överhuvudtaget. Inte 

heller i förarbetena står det något särskilt om vad som gäller i situationer där 

barn är inblandade. Det som inte är skrivet på ett sätt så att det exkluderar barn 

inkluderar dem, detta gäller till exempel vid en primärutredning enligt 

Rättegångsbalken 23 Kap 3 § 3st. Du kan därmed prata med barn för att få fram 

tidiga uppgifter på en brottsplats. 

Att tänka på när man samtalar med ett barn på en brottsplats är att barn många 

gånger har svårt att förstå att en handling kan vara brottslig. Vi anser därför att 

det är viktigt att man tar ner samtalet till barnets nivå och använder ett 

åldersadekvat språk. Barn vet att man inte får vara ”dumma” eller ”elaka” mot 

varandra. Så fort barnet berättat saker som gör att det finns en anledning att 

barnet skall höras under förundersökningen så skall du som polisman på plats 

inte ställa mer frågor utan berätta för barnet att han/hon kommer att få träffa en 

annan polis som kommer att vilja höra mer från barnet. Nu skall man 

naturligtvis inte avbryta eller på något sätt hugga av barnets historia. Låt barnet 

berätta om barnet vill det, men driv inte samtalet vidare. Din viktigaste roll här 

är att ge barnet ett tryggt och bra första intryck av poliser. Barnet skall känna att 

en polis är någon som lyssnar och tar dennes berättelse på allvar. Genom att ha 

gett ett bra bemötande och en introduktion om vad som skall hända sedan, att 

barnet kommer att få träffa en barnutredare gör att barnet redan här kan 

förbereda sig för vad som följer därefter. 

När man pratar med ett barn så tror vi som sagt att det är det viktigt att hålla 

samtalet på en för barnet lämplig nivå. Det är också viktigt att man presenterar 

sig och går ned i samma höjd som barnet. Det kan betyda att man får huka sig 

eller kanske sätta sig ned på knä. Man bör också tala om vad man gör där och 
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varför man kommit dit. Barn berättar och uttrycker det de har inom sig när de 

får möjlighet till det och när de märker att deras känslor och uttryckssätt kan tas 

emot. Det är angeläget att inte pressa barnet, särskilt om det kanske har upplevt 

eller bevittnat något traumatiskt. Man måste ge barnet tid och tillåta barnet att 

vara arg eller ledsen. Det gäller att inte försöka bagatellisera det som hänt utan 

var ärlig mot barnet och tala om att det är helt ok att vara arg eller ledsen. 

Barnet kan många gånger känna en allmän misstänksamhet mot alla vuxna 

eftersom det kanske gång på gång blivit sviken av sina föräldrar och därför kan 

det också vara svårt för polispatrullen på plats att få en bra kontakt med barnet. 

Det kan också av det skälet många gånger vara svårt för barn att förmedla utåt 

att de verkligen behöver hjälp. 

Vad gäller bemötande av barn så är det naturligtvis viktigt i alla samanhang. 

”Akta dig annars kommer polisen och tar dig!” är något som barn har fått höra i 

alla tider. Föräldrar säger åt sina barn att ta på sig säkerhetsbältet för annars tar 

polisen dem när det egentligen i grund och botten är en säkerhetsfråga. 

Föräldrarna borde istället säga att det är för att de är rädda om barnen om det 

skulle hända en olycka, men det är lättare att skylla på någon annan. Det här 

kan leda till att barn som försvunnit eller rymt kanske inte vågar sig fram om en 

polis letar efter dem, för att de är rädda att bli tagna av polisen och satta i 

fängelse. I den här delen har naturligtvis föräldrar en stor roll, genom hur de 

pratar om polisen med barnet men även att de tillsammans med barnet går fram 

till poliser på stan så att barnet förstår att poliser är snälla och till för att hjälpa 

dem.  

Utbildningsfrågan av poliser i yttre tjänst föreslås kunna lösas internt av 

förslagsvis barnutredare, då vi fått uppfattningen att personalen allmänt har ett 

stort förtroende till dessa. Om barnutredare och kanske även chefer sedan skulle 

ge konstruktiv kritik och feedback till dem som utfört förstahandsåtgärderna 

skulle detta med all säkerhet ha positiva effekter för samarbetet. Detta skulle i 

sin tur även kunna ge ett positivt resultat för de enskilda ärendena. 

Om myndigheten saknar en rutin där man gör dataslagningar för att se om det 

bor några barn på den aktuella adressen, så tycker vi att patrullen alltid har en 
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möjlighet att själv initiera frågan redan innan man kommer fram till platsen. 

Om en vårdnadshavare säger att du som polis inte får prata med barnet, notera 

då det i anmälan samt även i ett PM, eftersom det i sig också säger någonting. 

Det är jätteviktigt att förundersökningar där ett barn är gärningsman, 

målsägande eller vittne utreds extra skyndsamt och även att kvaliteten på dessa 

utredningar är så hög som möjligt. För att lyckas med detta tror vi att ärendena 

bör begränsas till ett litet antal utredare som hela tiden får utbildning i ämnet. 

När det gäller förhör med barn har vi förstått att det krävs ömsesidigt förtroende 

och en förhörsledare som har kunskap om hur barn faktiskt fungerar. Vi tror att 

barn har förmåga att berätta vad de utsatts för på ett både begripligt och 

tillförlitligt sätt. Men för att göra det måste man också skapa möjligheter för 

barnen att berätta. Det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till barns ålder, men 

också till deras individuella utvecklingsnivå. Framför allt måste man lägga upp 

förhören på ett pedagogiskt men samtidigt yrkesmässigt sätt. Det ska vara 

tydligt för barnet varför man är där och barnet ska få möjlighet att berätta om 

det vill. Om vi som patrull i yttre tjänst har gjort korrekta förstahandsåtgärder 

med ett bra bemötande gentemot barnet har vi ”öppnat dörren” och därmed gett 

barnutredaren bästa möjliga utgångsläge. 

 

 



Rapport nr. 386 

 20 

 

5 REFERENSER 

5.1 Skriftliga källor 

Barnombudsmannen (2004): Samtala med barn och unga, Barnombudsmannen 
BI2004:03, ISBN: 91-87448-38-6 

 
Fitger, Peter. (2006): Norstedts juridik: Särtryck ur Rättegångsbalken 
 
Frisk, Katarina. (2003): Anmälningarna som försvann - En kartläggning av hur 

polis och socialtjänst uppmärksammar barn som lever med våld i 
familjen, Rädda Barnen 

 
Heimer, Gun och Posse, Barbro (2003): Studentlitteratur, Lund. Våldsutsatta 

kvinnor – samhällets ansvar 
 
Justitiedepartementet (2004): Barn i brottets skugga, Ds 2004:56 
 
Polismyndigheten i Kalmar län (2000): Känner Du till något BARN som far illa 

just nu, som Du anar är eller har blivit utsatt för Våld? Sexuellt 
övergrepp? Information i samverkan, Polismyndigheten, 
Kommunförbundet & Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 
Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Malmö (2005): Övergripande 

handlingsplan 2005. 
 
Polismyndigheten i Örebro län (2005): Åtgärdsprogram avseende utsatta barn. 

Diarienr: AA 191-10108/05 
 
Prop. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s 

konvention om barnets rättigheter 
 
Prop. 2005/06:166. Barn som bevittnat våld 
 
Rikspolisstyrelsen. (2001): Brott mot barn – En inventering i 10 

polismyndigheter 
 
Rikspolisstyrelsen (2001): Brottsoffer - En handledning för Polisens del i 

lokalsamhällets brottsofferstödjande arbete, RPS Rapport 2001:1 
 
Rikspolisstyrelsen (2003): En nationell handlingsplan för det fortsatta 

brottsofferarbetet inom polisen. ISBN-nummer: 91-89475-17-8 
 
Rikspolisstyrelsen (2006): Polisens årsredovisning 2006. CO-900-4867/06 
 
Riksåklagaren (1999): Förundersökning vid sexuella övergrepp mot barn, PM 

1999:01 
 



Rapport nr. 386 

 21 

 

Rädda Barnen (2003): Anmälningarna som försvann - En kartläggning av hur 
polis och socialtjänst uppmärksammar barn som lever med våld i 
familjen, Rädda Barnen 

 
SOU 2000:42. Barnmisshandel Polisens och åklagarnas handläggningstider och 

arbetsmetoder. Delbetänkande från Kommittén mot barnmisshandel. 
 
SOU 2001:72. Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda 
 
Statens Folkhälsoinstitut (2000): Att verka tillsammans - En bok om 

familjecentraler.  
 
Åklagarmyndigheten (2006): Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot 

barn, handbok. Utvecklingscentrum Göteborg. 
 

5.2 Muntliga källor 

Engberg, Birgitta. Polishögskolan Solna, Rikspolisstyrelsen 
 
Fredriksson, Britt. Barnutredare, Polismyndigheten i Västerbotten 
 
Frisk, Katarina. Rädda Barnen 
 
Michelle, Ingrid. Barnutredare, Polismyndigheten i Gävleborg 
 

5.3 Lagtexter 

Brottsskadelag (1978:413) 
 
Förundersökningskungörelse (1947:948) 
 
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 
Polislag (1984:387) 
 
Rättegångsbalk (1942:740) 
 
Socialtjänstlag (2001:453) 
 

5.4 Internetkällor 

Barn – Tidningen om barns rättigheter (2007) Nr 1. Rädda barnen. 
Internet. www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5545 (070321). 
 
Rädda barnens hemsida om Barnahus: 
www.rb.se/sv/dethandlarom/Barnahus.htm (070330). 
 



Rapport nr. 386 

 I 

 

 

Bilaga 1 Faxmall – Barn i fara 

 
 
 

 

I 


