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Abstract 

Barnens bästa ska enligt Konventionen om barnets rättigheter alltid sättas i främsta rummet. 

Syftet med denna rapport är att reda ut på vilket sätt svensk polis fullföljer sitt uppdrag att 

efterleva denna konvention i polisens ingripande verksamhet. För att undersöka detta har vi 

intervjuat två poliser samt tagit del av litteratur och övriga källor. Genom att studera detta 

har vi kommit fram till att både Rikspolisstyrelsen och poliserna vi intervjuat anser att ämnet 

är viktigt och ska efterföljas men att det ännu inte finns tydligt uppställda riktlinjer för hur 

arbetet ska utföras vid polismyndigheterna. Vår egen slutsats av rapporten är bland annat 

att det skulle behövas tydligare information och riktlinjer tillgängliga för poliserna som 

arbetar i ingripande verksamheten för att barnens rättigheter på bästa sätt ska kunna 

tillgodoses.  
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1 Inledning 
 

”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” (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 3.1) 

Att barnens bästa ska komma i det främsta rummet är nog de flesta vuxna människor i 

dagens Sverige medvetna om. Att det inte alla gånger hörsammas har nog inte heller gått 

många förbi. Enligt barnkonventionen ska alla människor under 18 år betraktas som barn 

(Artikel 1, Konventionen om barnets rättigheter).  Många är de debatter som gäller skola och 

barnomsorg där det diskuteras huruvida det är barnens behov som styr eller möjligtvis 

finansiella aspekter som sätts i det främsta rummet. Polisväsendet är en av Sveriges alla 

myndigheter som har en skyldighet att följa barnkonventionen och särskilt beakta den tredje 

artikeln som citeras ovan. Vi vill med denna rapport ta reda på hur detta görs praktiskt vid 

polismyndigheterna Västernorrlands och Värmlands län samt på vilket sätt Rikspolisstyrelsen 

(RPS) som styrande organ har det i åtanke. Vi har valt att fördjupa oss i detta på grund av att 

det känns högaktuellt med tanke på den rådande debatten kring barns utsatthet i samhället. 

En annan anledning är att vi känner att vi under våra nästan fyra terminer vid 

polisutbildningen i Umeå fått en endast obetydlig kunskap om hur vi ska bemöta barn i vårt 

kommande arbete som polis.  Då vi genom vår tidigare erfarenhet av arbete med barn och 

ungdomar i utsatta situationer, bland annat genom arbete på ett ungdomshem för tjejer 

som blivit omhändertagna enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, blivit 

varse om att polisens bemötande av barn många gånger är under all kritik har vi valt att ta 

reda på mer om ämnet genom denna rapport.   

 

1.1 Bakgrund 
I en skrivelse (diarienummer: 9.2:0559/08) från Barnombudsmannen (BO) till RPS aktualiserar 

BO det samarbete som RPS deltog i inom ramen för den nationella strategin Sverige har för 

att barnkonventionen ska efterlevas. BO skriver vidare att ”vi utgår från att 

barnkonventionen är ett levande dokument inom polisväsendet” I en intervju med tidigare 
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Rikspolischefen Sten Heckscher i tidskriften Tidningen Barn (se internetlänk under 

Referenser) beskriver Heckscher barnkonventionen som ett, i allra högsta grad, levande 

dokument inom polisen.  Heckscher redogör för hur man både under polisens 

grundutbildning och vidareutbildning diskuterar konventionen och att man tar hjälp av 

frivilliga organisationer som föreläsare.  En tid efter att BO utkommit med sitt yttrande 

svarade RPS med en skrivelse (diarienummer POA‐101‐3197/08).   

FN:s generalförsamling antog barnkonventionen den 20 november 1989 efter tio års arbete 

med att utforma den. Inom två år hade den största delen av världens länder ratificerat den 

och detta innebär att dessa stater har en juridisk skyldighet att följa den. Sverige var en av 

de första staterna som ratificerade konventionen och det gjordes 1990. Trots den juridiska 

skyldigheten att efterfölja barnkonventionen är tanken med den att den ska iakttas som en 

”mjuk lag”, i detta sammanhang menas att kränkningar i konventionen inte tas upp i 

internationell domstol utan det är meningen att länderna som ratificerat konventionen ska 

utveckla en moraluppfattning om hur barn ska behandlas (Konventionen om barnets 

rättigheter, 2006).  

 

Staten har det yttersta ansvaret för att barnkonventionen efterföljs i Sverige och i och med 

det så faller ett mycket stort ansvar på de statliga myndigheterna varav polismyndigheten är 

en av de myndigheter som ska förverkliga barnkonventionen (se diarienummer under 

Referenser).  Det är naturligtvis myndigheternas ledning som har det yttersta ansvaret för att 

konventionen efterlevs i den egna myndigheten och till följd av detta talas det ofta om 

”barnperspektiv” i olika beslutssituationer. 

 

Enligt regeringens regleringsbrev till RPS för budgetåret 2008 ska RPS verka för att det ska 

etableras fler försök till samverkan under ”gemensamt tak” för barn som misstänks vara 

utsatta för allvarliga brott. Ett annat exempel där det går att utläsa ett barnperspektiv ur 

regleringsbrevet är den punkt där Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att tillsammans med 

RPS, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten utforma och genomföra ett 

utbildningsprogram som är riktat till personal inom polisen, åklagarna och domstolarna.  
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Anledningen är att regeringen vill öka kunskapen och förbättra bemötandet av 

sexualbrottsoffer. Med detta vill vi påvisa att det finns ett barnperspektiv inom 

Polisväsendet och att det är ett krav från FN att det så ska vara. Vi kommer i denna rapport 

att försöka utröna huruvida barnkonventionen är att betrakta som ett levande dokument 

inom polisen eller inte.   

 

1.2 Syfte 
Intentionen med denna rapport är reda ut på vilket sätt svensk polis fullföljer sitt uppdrag 

att efterleva FN:s konvention om barnets rättigheter i polisens ingripande verksamhet. Vår 

avsikt med rapporten är även att ge förslag till hur polisens ingripande verksamhets arbete 

gentemot barn eventuellt skulle kunna förbättras.  

 

1.3 Frågeställningar 
Arbetar polisens ingripande verksamhet med barnkonventionen som utgångspunkt i möten 

med barn och hur upplever enskilda polismän att detta arbete efterlevs? Vi vill även ta reda 

på om de poliser vi intervjuar anser att något skulle kunna förbättras och i sådana fall vad? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i denna rapport att avgränsa oss till Värmlands och Västernorrlands län.  

Rapporten kommer i huvudsak granska polisens arbete med barnkonventionen under 2000 

talet.  

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten i denna rapport ligger till mångt och mycket i det yttrande RPS skrev som 

svar på BO:s skrivelse (se diarienummer under Referenser). Där tar RPS upp på vilket sätt de 

jobbar med att integrera barnkonventionen i polisens arbete. Vi har benat ut det vi anser 

vara de största och mest betydande i detta yttrande och försökt gå djupare in på hur arbetet 

bedrivs praktiskt. För att komplettera detta och hörsamma hur arbetet ser ut på 
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polismyndigheterna har vi intervjuat två poliser från två separata myndigheter, en från 

polismyndigheten i Värmlands län och en från polismyndigheten i Västernorrlands län. 

Intentionen har varit att det ska vara ”vanliga ordningspoliser” för att få en sådan trovärdig 

bild som möjligt av hur arbetet faktiskt bedrivs. Vi har även ställt frågor till sakkunniga inom 

området främst för att ta vårt arbete framåt men även för att kunna få belägg för olika 

teorier, exempelvis den nationella bastaktiken. Vi har även använt oss av relevant litteratur 

för att söka ytterligare kunskap. 

 

 

2 Begreppsförklaringar 
 

Barnkonsekvensanalys: 

”Alla barn har en rätt att växa upp under trygga förhållanden och konventionsstaterna ska 

vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling” (Konventionen om barnets 

rättigheter, artikel 19).  Denna artikel nämns i den handbok polismyndigheten i Skåne 

utformat, bland annat för att ”barnperspektivet ska beaktas på ett naturligt sätt av alla 

anställda i det dagliga arbetet när vi möter barn i verksamheten” (Polismyndigheten i Skåne, 

Handbok, Barnkonsekvensanalyser 2006). 

 

 Barnkonsekvensanalyser innebär i detta fall att vanligtvis förundersökningsledaren gör en 

bedömning av hur en kommande åtgärd skulle påverka barnet utifrån dess rättigheter. Det 

innebär även att barnperspektivet ska föras in och påverka beslutet eller handläggningen i 

enskilda fall innan åtgärden genomförs. Det ligger alltid på polisens ansvar att se till att 

barnperspektivet blir beaktat. I de fall en åklagare leder en förundersökning och ger direktiv 

om hur utredningen ska bedrivas medan polisen genomför den, har polisen dock fortfarande 

kvar ansvaret att beakta barnkonventionen i de åtgärder som blir aktuella men även 

åklagaren som beslutsfattare har ett ansvar. Leder polismyndigheten en förundersökning på 

egen hand har den myndigheten emellertid ett odelat ansvar för uppgiften och då bör 
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barnkonsekvensanalysen genomföras av en polisiär förundersökningsledare. Av 

polismyndigheten i Skånes handbok framkommer även att det är svårt att göra en 

konsekvent mall av hur dessa barnkonsekvensanalyser ska se ut, dock anser de att några 

viktiga frågor alltid bör tas i beaktande, exempelvis ”Kan åtgärden eller beslutet påverka 

barnets rättigheter enligt barnkonventionen” eller ”Vilka särskilda problem eller 

intressekonflikter kan uppstå för barnet?”   

 

Nationell bastaktik:  

Alla poliser som jobbar i yttre tjänst ska ha genomgått en utbildning i nationell bastaktik. 

Den nationella bastaktiken ska fungera som ett slags rättesnöre för alla poliser i deras 

förhållningssätt till de personer poliserna ingriper mot eller kommunicerar med (Nationell 

bastaktik utbildningsmaterial, 2006). Tanken är att poliser ska ha ett gemensamt ”tänk” och 

att det ska leda till att arbetet blir mer rättssäkert och effektivt. En del i den nationella 

bastaktiken som poliserna genomgått behandlar etiska aspekter och detta hänvisar RPS till i 

det yttrande som gjordes som svar på BO:s skrivelse (se diarenummer under Referenser). För 

att utröna vilken del i bastaktiken det kan tänkas att RPS ville peka på i deras yttrande 

kontaktades Jan Åström, lärare vid polisutbildningen i Umeå och handledare inom den 

nationella bastaktiken.  Jan Åströms uppfattning om vad som kan tänkas kunna kopplas till 

barn i den nationella bastaktiken är förmodligen den del som behandlar det kommunikativa 

förhållningssätt som var polis förväntas bemöta människor med. Det kommunikativa 

förhållningssättet består av två delar, konfliktkunskap och konflikthantering (Nationell 

bastaktik utbildningsmaterial, 2006). Den första delen beskriver hur konflikter kan utvecklas 

och de faktorer som påverkar konfliktens utveckling.  Konflikthantering i sin tur, beskriver 

olika sätt att hantera en konflikt samt hur man bör gå till väga för att få en konstruktiv 

kommunikation, möjligtvis är det detta avsnitt RPS har i åtanke när de hänvisar till 

bastaktiken.  
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RPS projekt avseende våld i nära relationer: 

 I stort sett alla poliser i Västernorrlands län har eller kommer att få utbildning i SARA enligt 

Back Lars Andersson, kriminalkommissarie vid Länskriminalen i Västernorrlands län.  SARA är 

en förkortning för Spousal Assult Risk Assessment Guide. SARA är en modell som ska ligga till 

underlag för beslutssituationer gällande skyddsåtgärder gentemot de som blir utsatta för 

partnervåld (se internetlänk under Referenser). Enligt RPS yttrande bedriver de sedan 2007 

ett projekt avseende våld i nära relationer, representanter från alla polismyndigheter i 

landet finns med och meningen är att dessa ska sprida informationen vidare ut i 

verksamheten. Att polismyndigheten i Västernorrlands län utbildar de flesta poliser i SARA 

modellen kan antas vara ett led i detta projekt enligt vår mening. Att RPS hänvisar till 

projektet våld i nära relationer kan också antas bero på den handbok som RPS tagit fram. 

Målgruppen för denna handbok är de poliser som är först på en brottsplats, den kommer att 

tryckas och utges i november 2008 och kommer att kompletteras med ett åtgärdskort som 

poliserna kan ta med till brottsplatsen (Intrapolis, RPS, Västernorrland).   

 

Polislagens 8§, proportionalitetsprincipen: 

En viktig aspekt i all polisiär verksamhet är proportionalitetsprincipen som går att återfinna i 

polislagens 8§. Proportionalitetsprincipen kan beskrivas som en princip som säger att 

åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna 

princip vägs olika intressen mot varandra innan ett beslut tas eller en åtgärd genomförs. 

Detta är viktigt i polisens arbete med barn enligt yttrandet som RPS skrivit.  
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RPS värdegrundsprojekt: 

Rikspolisstyrelsen bedriver ett värdegrundsprojekt, som ska verka för att man inom kåren 

ska ha en gemensam värdegrund. Detta projekt syftar till att alla anställda inom polisen ska 

ha samma inställning till det arbete de utför. Viktiga ledstjärnor i detta projekt är att polisen 

är EN polis och har ETT uppdrag, att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen ska 

alltid agera med värdegrunden som utgångspunkt.  

 

3 Resultat 
Som svar på den skrivelse BO Lena Nyberg gjorde (Dnr. 9.2:0559/08) publicerades ett 

yttrande från RPS (Dnr. POA‐101‐3197/08). Där framkommer att barnkonventionen och dess 

innebörd samt BO:s uppdrag är känt för RPS och landets polismyndigheter. En naturlig fråga 

att ställa sig i detta skede i rapporten är vilken kännedom de poliser som arbetar i yttre 

tjänst har om RPS ambitioner. För att få en uppfattning om detta har två poliser valts ut för 

en intervju. 

Den ena polisen är verksam på en ordningsavdelning i Västernorrlands län (PM1) och den 

andra på en ordningsavdelning i Värmlands län (PM2). 

Båda poliserna uppgav ett de inte gått någon vidareutbildning som berör barn, däremot 

hade de båda tillfrågade genomgått en utbildning i den nationella bastaktiken. Ingen av de 

tillfrågade ansåg att det fanns några direkta kopplingar mellan bastaktiken och bemötande 

av barn. Däremot berättade PM2 att bastaktiken alltid ligger som grund till alla bemötande 

av människor man gör som polis, och det kommunikativa förhållningssättet gäller ju givetvis 

även bemötandet av barn.  

 

Ingen av poliserna kände till om deras myndighet arbetar efter några särskilda riktlinjer när 

det gäller ingripande verksamhetens bemötande av barn.  PM1 berättade dock att det finns 

planer på att polismyndigheten ska köpa in ett lager av nallebjörnar som poliser som jobbar i 

yttre tjänst ska kunna tillgå vid möten med barn. Detta för att kunna lugna, trösta och pigga 

upp barnen i jobbiga situationer. Denna idé drivs av facket och kommer ursprungligen från 
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sjukvården och främst ambulanspersonalen som jobbat med detta ett antal år. PM2 känner 

inte till om det finns några riktlinjer för denna verksamhet i den polismyndighet där han 

arbetar men att man istället använder sig av bland annat LUL:en (Lag med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare) i möten med barn.  De personerna vi intervjuat fick 

också frågan om hur de resonerar i ingripande verksamheten innan de ska genomföra 

exempelvis en husrannsakan där de misstänker att barn kan finnas närvarande. PM1 svarade 

att de ofta jobbar civilt vid liknande åtgärder, dels för att inte skada familjen genom att dra 

till sig onödig uppmärksamhet som polisbilar och uniformerade polismän kan göra, men 

även för barnens skull. Innan ett ingripande där det kan finnas barn närvarande brukar de 

bestämma att någon av dem tar ansvar för barnen under ingripandet. Detta sker oftast 

genom att den personen tar med barnen till ett annat rum och förklarar för dem vad det är 

som händer.  

 

De som blir ”ansvariga” för barnen i dessa situationer är oftast de som själva har barn men 

de har vanligtvis ingen särskild utbildning. PM2 svarar på denna fråga att barnets bästa alltid 

ska komma främst, det är det viktigaste. De försöker att skapa lugn och ro kring ingripanden 

för att få en bra miljö som möjligt kring barnen. PM2 säger att det är bra om man innan 

ingripandet har tagit reda på om det finns barn med men det är också viktigt att man som 

polis alltid är mentalt förberedd på att det kan finnas barn och att man handlar därefter. Det 

är väldigt situationsanpassat hur många poliser som är med på ingripandet och är det barn 

inblandade kan de ibland behöva hjälp av socialtjänsten eller någon anhörig. Det är alltid bra 

att vara så många poliser som möjligt vid ett ingripande, vilket kan vara svårt om man jobbar 

vid en mindre ort anser PM2. Han säger också att ibland kan arbetssättet de använder vid 

ingripanden där det finns barn med vara lite motsägelsefullt gentemot bastaktiken, de 

kanske måste handla på ett annat sätt när det finns barn med än vad de skulle gjort annars.   

 

Den ena av de två tillfrågade poliserna är bekant med begreppet barnkonsekvensanalyser, 

PM2 säger att han känner till innebörden men att det inte är något som hans polismyndighet 

jobbar med.  PM1 känner varken till RPS projekt kring våld i nära relationer eller begreppet 
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barnkonsekvensanalyser, PM2 har tagit del av detta projekt via Intrapolis, han säger att det 

märks att det är högaktuellt med detta projekt eftersom åklagarna ofta ställer sig 

entusiastiska till sådana frågor, likväl andra frågor som gäller ungdomar.  

 

PM1 anser att RPS borde utbilda poliser som arbetar i yttre tjänst i konsten att bemöta barn 

på ett bra sätt. PM1 anser att sunt förnuft är bra men att det inte kan ersätta den 

kompetens en utbildad polis skulle kunna ha inom området. PM2 skulle på vissa håll vilja 

förbättra samarbetet med socialtjänsten, han anser att det är väldigt viktigt med en bra 

kommunikation mellan polisen och socialtjänsten.  

 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 
Validiteten av denna rapport bör diskuteras beroende på två saker, dels har vi använt oss av 

endast två intervjupersoner för intervjuer, vi väljer att inte benämna de personer vi tillfrågat 

för rena sakfrågor som intervjupersoner utan refererar till dem som källor i referenslistan, 

samt att polisens arbete med barnkonventionen är under stark utveckling. De två poliser vi 

valde att intervjua kan inte på något sätt ge kunskap om alla polisers syn på 

barnkonventionen, de kan endast ge oss uppslag och underlag för en diskussion kring deras 

uppfattning.  

 

 Vi har vid flertalet tillfällen under arbetets gång blivit uppmärksammade på att mer material 

och källor skulle vara möjliga att finna om vi lade detta arbete på is och återupptog det om 

ett år eller liknande. Rikspolisstyrelsen jobbar just nu på många fronter med att förstärka 

polisens arbete med barnkonventionen på polismyndigheterna och enligt Malin Källström 

vid Rikspolisstyrelsen så är nytt material på framtagande i skrivandets stund. Bland annat 

den handbok som nämns under avsnittet Begreppsförklaringar.    
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3.2 Resultatsammanfattning 
Uppdraget gällande barnkonventionen är känt av RPS, de är medvetna om att de är skyldiga 

att följa den. De poliser vi intervjuat känner i mångt och mycket till delar av hur RPS arbetar 

för att efterfölja den men det finns inga tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras på de 

myndigheter vi undersökt. De poliser vi intervjuat arbetar istället utifrån annan lagstiftning 

som kan vara aktuell, exempelvis LUL:en och polislagens 8§. Även den nationella bastaktiken 

blir aktuell i form av det kommunikativa förhållningssättet som poliserna använder sig av i 

varje möte med människor. De poliser vi intervjuat nämner också sunt förnuft och 

magkänsla som en viktig del i bemötandet av barn.  

 

4 Diskussion 
För att tydliggöra och återkoppla till vad som togs upp under avsnittet Begreppsförklaringar 

kommer nedan att kortfattat återges vilka åtgärder RPS utför för att hörsamma 

barnkonventionen samt hur dessa åtgärder används. Punkterna som tas upp nedan grundas 

delvis i de intervjuer som redovisats under Resultat men även i det material som avsnittet 

Begreppsförklaringar hänvisar till. 

 

o Alla poliser i yttre tjänst ska ha genomgått utbildning i den nationella bastaktiken: De 

poliser vi intervjuat hade båda genomgått utbildning i den nationella bastaktiken. 

Under polisutbildningen ges numera en omfattande utbildning i ämnet och de poliser 

som gick polisutbildningen innan detta infördes har fått den i efterhand.  Resultatet 

av intervjuerna i denna rapport är att poliserna jobbar med ett barnperspektiv i det 

vardagliga arbetet även fast det inte sker i form av genomtänkta 

barnkonsekvensanalyser. Detta sker genom att de använder sig av kunskap de fått 

inom andra områden exempelvis den nationella bastaktiken och applicerar det i 

deras möten med barn. Ett exempel på det är att PM2 i intervjun sa att han använder 

sig av det kommunikativa förhållningssättet även när han bemöter barn. Poliserna vi 

intervjuat tycker att ämnet är viktigt och något som man ständigt måste beakta, den 

ena av de två poliserna (PM1) uttrycker att hon gärna skulle se att personer med 
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specialkompetens kunde vara behjälpliga vid ingripanden. Att detta är något som RPS 

arbetar med just nu framkommer i det yttrande som tidigare i rapporten nämnts. RPS 

ambitioner verkar främst vara att ge varje polisman i yttre tjänst en kunskap om 

bemötandet av barn, istället för att utbilda några få poliser lite grundligare.  

 

o Barnkonsekvensanalyser görs på flera myndigheter: I de län vi valt att titta närmare 

på arbetar man inte med så kallade barnkonsekvensanalyser. De myndigheter som 

gör det enligt vår kännedom är Skåne och Västra Götaland, vi har dock inte undersökt 

vidare om det finns fler myndigheter som gör det. Den ena av våra två 

intervjupersoner (PM1) var inte bekant med begreppet barnkonsekvensanalyser 

medan den andre intervjupersonen (PM2) visste vad det innebar men sa att den 

polismyndighet han jobbar i inte använder sig av detta.  

 

o Projekt för gemensam värdegrund: Detta genomförs enligt Polisens värdegrund – 

grundtext (Rikspolisstyrelsen, 2007) genom att arbetsplatsträffar ska hållas där 

cheferna ska ha en central roll i arbetet. RPS skriver att detta är ett arbete som alla 

måste vara delaktiga i och det kommer att krävas tid, tålamod och uthållighet. 

Värdegrunden ska hjälpa polisen att veta hur de ska utföra sina uppdrag och består i 

olika värden som beskriver hur poliserna ska vara mot varandra och hur de ska 

bemöta sina medborgare. PM2 nämnde i intervjun att bemötande av andra 

människor ska ske enligt den nationella bastaktikens kommunikativa förhållningssätt. 

Detta ska enligt PM2 också gälla barn, vilket därmed går att knyta till 

värdegrundsprojektet.  

 

o Barnkonventionen ingår som ett block i polisutbildningen Under vår tid på 

polisutbildningen i Umeå har vi kommit i kontakt med barnkonventionen vid ett 

tillfälle. Under termin 3 fick vi i samband med kursen ”Ordning och trygghet 3” stifta 

bekantskap med barnkonventionen genom en skriftlig inlämningsuppgift.    
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o Ett projekt i våld i nära relationer genomförs: I samband med detta kommer ett 

utbildningsmaterial riktat till poliser i yttre tjänst att tas fram, de flesta poliser i 

Västernorrlands län ska dessutom genomgå en utbildning i SARA modellen. Enligt 

barnkonventionen ska barnens bästa alltid sättas i främsta rummet (artikel 3.1). När 

det handlar om familje‐ eller partnervåld är barn ofta inblandade i egenskap av vittne 

eller målsägande. Detta gör i sin tur att projektet som RPS bedriver kan ses som ett 

led i arbetet att förbättra barnens situation, och att de arbetar med 

barnkonventionen i åtanke.   

 

o Proportionalitetsprincipen, polislagens 8§:  Mycket av det som framkommit i 

intervjuerna grundas i polislagens 8§ gällande proportionalitetsprincipen. Det PM2 sa 

angående att barnens bästa alltid är det viktigaste kan kopplas både till denna 

paragraf men även till barnkonventionen (artikel 3.1). Det dessa poliser nämner som 

”magkänsla och sunt förnuft” i intervjuerna, skulle antagligen många gånger kunna 

benämnas som kunskap om lagstiftningar och andra bestämmelser, exempelvis 

barnkonventionen. 

 

 

4.1  Slutsatser och förslag 
Genom arbetet med denna rapport har vi blivit varse om att arbetet med barnkonventionen 

anses vara viktigt både hos poliserna på fältet men även hos de som arbetar vid det styrande 

organet, RPS. Att barnets bästa ska komma i första hand är ett tänk som genomsyrar stora 

delar av organisationen, som en följd av att det engagerar hela samhället. Dock verkar 

arbetet med att förverkliga detta gå lite långsamt, vad detta beror på kan vi endast 

spekulera i. En tänkbar anledning kan vara att det finns så mycket som man vill förbättra och 

utveckla inom området och det gör att det blir aningens tungrott.  
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Vi tror att de flesta poliser i yttre tjänst besitter mer kunskap i området än vad de själva är 

medvetna om. Det finns kanske inte alla gånger nerskrivet på papper hur man ska göra men 

viljan och känslan av empati är stark. Att arbeta med hjälp av barnkonsekvensanalyser innan 

ett ingripande tror vi kan vara mycket viktigt av den anledningen att man bör utsätta ett 

barn för sådant litet trauma som möjligt. Resultat av att arbeta med de 

barnkonsekvensanalyser som exempelvis Skåne och Västra Götalands polismyndigheter gör 

skulle kunna bli att alla agerar förhoppningsvis likadant och enligt förutbestämda riktlinjer. 

Det skulle även kunna minska risken för att barnen ”glöms bort” vid ingripanden, vi anser att 

barnkonsekvensanalyserna skulle modifieras till checklistor som poliserna skulle kunna 

använda sig av. Den nationella bastaktiken uppkom av denna anledning, man fann att vid 

insatser agerade poliserna olika och hade stundvis svårt att samarbeta, vilket kan 

konsekvenserna att ingripandet inte blir rationellt. Ett exempel kan vara under kravallerna i 

Göteborg 2001. Barn är det viktigaste vi har i samhället i den bemärkelse att de är allas vår 

framtid och ingripande som kan komma att påverka dem borde enligt vår mening göras 

under de bästa förutsättningarna som går att skapa.  

Ibland kan polisens uppgift vara att gripa en våldsam eller farlig människa, detta är så klart 

det primära ur polisperspektiv, sådana människor kan vara till stor skada för både vuxna och 

barn. Givetvis måste dessa uppgifter genomföras av polisen, för allas säkerhet dock är det 

viktigt att beakta polislagens 8§, proportionalitetsprincipen. Ska man planera ett ingripande 

efter barnkonsekvensanalyser så överväger ledningen alla beslut angående hur detta 

ingripande kan ske med så lite skada för barnet som möjligt. Vi skulle vilja anse att 

proportionalitetsprincipen ligger till grund för dessa analyser och att det kan vara viktigt att 

tydliggöra för dem som utför åtgärderna. Detta skulle kunna leda till att poliserna får en 

ökad medvetenhet om att sätta barnets främsta i rummet faktiskt grundar i en, för de flesta 

poliser välkänd princip, och därigenom ger dem en ökad professionalitet och känsla för 

ansvar i området.    

 

För att återknyta till det Sten Heckscher sa om att barnkonventionen är att anse som ett 

levande dokument inom polisen kan vi inte annat säga än att vi håller med. 

Barnkonventionen är kanske inte det mest synliga och märkbara dokumentet inom polisen 
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just nu men det är en fråga som aktualiserats bland annat i form av den skrivelse BO gjorde. 

Eftersom RPS representerar en statlig myndighet och därmed bär ett ansvar för att 

barnkonventionen efterlevs, har de ingen annan utväg än att syna sitt arbete och sätta in 

åtgärder om det behövs. Det har RPS gjort i form av att hänvisa till olika projekt, exempelvis 

värdegrund och våld i nära relationer. Frågan är bara om barnkonventionen kommer till sin 

hela rätt när den ständigt ”bakas in” i andra projekt. Vi skulle gärna se en renodlad 

utbildning som endast fokuserade på att utbilda poliser i yttre tjänst i konsten att bemöta 

barn. Kanske skulle vi även se att barnkonventionen i framtiden inte benämndes som ett 

”levande dokument” inom polisen utan snarare som ett dokument vars innehåll var lika 

viktigt att följa som någon annan föreskrift inom myndigheten. Då skulle eventuellt arbetet 

med barn professionaliseras och situationer där barn far illa i samband med polisingripanden 

undvikas.     
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