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Abstract 

Två år vid polisutbildningen har bl.a. lärt oss lagstöd, självskydd, vapenhantering, 

radio, bilkörning, bemötande och hantering av misstänkta gärningsmän, drabbade 

målsäganden och vittnen. Men de minsta i samhället har glömts bort. Hur ska vi 

bemöta och ta hand om barn i samband med brott? Denna rapport är ägnad åt att 

ta fram information som är relevant för poliser i yttre tjänst vid bemötande av barn 

som bevittnat eller själva drabbats av brott. Med utgångspunkt i vad lagstiftaren 

säger, har vi själva upptäckt svårigheter med att översätta teori till praktik. 

Intervjuer med verksamma poliser har förstärkt den bilden, många vet inte hur de 

ska agera inom lagens ramar när de möter barn under 15 år då man är rädd för att 

göra mer skada än nytta. Vi känner själva samma oro och okunskap inför vår 

kommande aspiranttjänstgöring, och beslöt oss därför för att ta fram ett 

åtgärdskort. Åtgärdskortet ämnar klargöra vad man praktiskt får, bör och ska göra 

som polis vid bemötandet av dessa barn. För att tolka lagstiftare rätt och ta fram 

tydliga riktlinjer, har vi tagit hjälp av åklagare och barnutredare inom polisen. Vi 

har även vänt oss till personer inom socialt arbete för att få kunskap om barnens 

behov i de akuta, stressade skeenden som det oftast är när polisen ingriper. Vår 

ambition är att åtgärdskortet ska kunna bäras i benfickan vid arbete i yttre tjänst, 

och vara aktuellt för samtliga poliser i Sverige.  
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1  Inledning 

Under utbildningen till poliser har vi uppmärksammat stora brister i utlärandet av 

bemötande av barn (annat än som gärningsman). Grundutbildningen på skolan är 

inte tillräcklig för att på ett kunnigt och professionellt sätt hantera akuta situationer 

där barn förekommer som vittnen eller målsäganden. Detta styrks även av andra 

studenter vid utbildningen som vi har diskuterar detta med, vilka alla har påtalat ett 

behov och efterfråga av kunskap om bemötandet av barn som inte är gärningsmän. 

Vi har i samband med grundutbildningen till polis berört lagstiftningen kring 

barnförhör, bland annat Förundersökningskungörelsens krav på polisman med 

”särskild kompetens” som förhörsledare, men vi har ingen klarhet i vad lagstiftaren 

säger om skyldigheter och möjligheter för polismän i yttre tjänst. Efter de intervjuer 

vi har hållit med barnutredare i Umeå och Stockholm, får vi samma intryck som de 

redan färdiga poliserna. De känner en stor osäkerhet kring just barnfrågor så till den 

grad att en av de intervjuade barnutredare till och med tidigare hade blivit tillfrågad 

om att skriva upp riktlinjer för vad man ska tänka på vid bemötandet av barn. 

Vid möte med barn som är målsäganden eller vittnen, hamnar vi som poliser i en 

inre konflikt. Polisen i oss vill höra barnen för att ta del av uppgifter som kan leda 

till att åtal väcks, men människan i oss är rädd för att göra fel, säga fel saker, och 

traumatisera barnet ytterligare. Därför avser vi att ta fram ett verktyg som: 

 hjälper polisen i yttre tjänst att fullfölja sina förstahandsåtgärder på 

plats på ett sätt som inte bidrar och förstärker barnets sekundär- och 

eftertraumatisering 

  erbjuder riktlinjer som ger polismannen kunskap och därmed 

trygghet 

Genom detta tror vi barnens möte med poliser blir mer positivt betonat, vilket 

underlättar det fortsatta arbetet för t.ex. polisens särskilda barnutredare och 

förhörsledare för barn.  
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Poliserna vi vänder oss till är de i yttre tjänst som agerar minutoperativt, då man 

behöver bära mycket kunskap och vetande med sig för att kunna agera rätt i de olika 

situationer man hamnar i. Arbetet i yttre tjänst ställer höga krav på kunskap inom 

många olika områden. I samband med kursen ”Våld i nära relationer” gav RPS ut ett 

åtgärdskort med minnespunkter och ”Handbok 2009”. Även där påtalas dock bristen 

av samlad information kring barn. Vi tror att ett ”åtgärdskort” med en form av 

checklista kan vara den optimala lösningen för att erbjuda poliser ett stöd för 

minnet, även gällande mötet med barn. Det tar lite plats, väger så gott som ingenting 

och kan vara av stor betydelse.  

1.1 Bakgrund 

Snart ska vi påbörja vår aspirant, men vi känner inte att utbildningen har gett oss all 

kunskap vi behöver för att göra ett bra arbete som poliser i yttre tjänst i samband 

bemötandet och hanteringen av barn som är målsäganden och vittnen. Vid samtal 

med redan verksamma poliser förstår vi även att myndigheterna inte tillgodoser 

detta behov när man börjar arbeta. 

1.2 Syfte 

Syftet är att sammanfatta de åtgärder som ska vidtas av poliser i yttre tjänst vid möte 

med barn. 

1.3 Frågeställningar 

Det vi undrar är: 

 Kan informationen sammanfattas till en minneslista? 

 Kan detta sammanfattas på ett åtgärdskort i fickformat? 

 Vad behöver stå med på åtgärdskortet för att förenkla arbetet för poliser 

i yttre tjänst? 

 Finns det behov av ett åtgärdskort för bemötande av barn? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till glesbygden och storstaden. Jämförelsen kommer 

därför att beröra Storuman och Umeå i Västerbottens län och Göteborg, Västra 

Götaland. På så vis tar vi del av arbetssituationen för poliser med helt olika resurser 

och förutsättningar vad det gäller geografiskt område och personal. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt hålla fyra olikartade intervjuer med personer som är verksamma inom 

olika områden, för att få en så stor bredd och så många infallsvinklar som möjligt. I 

framtiden kommer vi som verksamma poliser jobba och verka tillsammans med 

socialtjänsten, inte minst när det rör barn. Därför känns det relevant att även 

intervjua personal inom socialt arbete. 

Behovet vi ser av åtgärdskortet grundas i de brister vi upplever i grundutbildningen. 

Frågan är om behovet kvarstår när man börjat jobba som verksam polis. Finns det 

behov av riktlinjer i arbetet kring och bemötandet av barn och ungdomar som fallit 

offer för eller bevittnat brott? För att få en bild av hur verkligheten ser ut för 

verksamma poliser, har vi bett poliser i yttre tjänst, en verksam i Storuman, en i 

Umeå och två poliser i olika delar av Göteborg, att besvara ett antal frågor via 

mailenkät. Dessa poliser ska även få exemplar av det färdiga åtgärdskortet för att se 

om informationen på det är relevant och testa hur användarvänligt det är när man 

arbetar ”skarpt”. 

För att få en överblick och få en bild av barnens behov, har vi valt att intervjua 

Ricardo Pinto som jobbar med ”socialt arbete” inriktat på ungdomar. Han kommer i 

kontakt med ungdomar som har erfarenheter av möten med polis där de själva 

bevittnat brott, är målsäganden och misstänkta. Genom att intervjua Ricardo tar vi 

del av flera ungdomars berättelser och kan få en samlad bild av vad ungdomar/barn 

önskar från polisens sida.  
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Polisiärt skiljer sig samtal med barn från samtal med vuxna, framför allt med tanke 

på skillnaden lagstiftaren har gjort på individer under och över 15 år. Eftersom 

lagstiftning är ramverket för polisens arbete, måste vår kunskapsgrund läggas inom 

detta område. Vi har därför skrivit en sammanfattning för alla aktuella lagstöd och 

sedan diskuterat dessa med Maria Pontén vid Polisutbildningen, som arbetar som 

åklagare.  

Vi har även valt att intervjua barnutredare vid två olika polismyndigheter, 

Västerbotten och Stockholms län, för att få olika infallsvinklar. För att få förhöra 

barn behöver man vara ”särskilt lämpad” och ha gått en utbildning som inriktar sig 

speciellt på barnförhör. Deras arbete påverkas av hur den ingripande patrullen har 

agerat med barnet och hur de sedan dokumenterat detta. Därför hoppas vi att 

barnutredarna kan ge riktlinjer för vad man ska tänka på som ingripande polis, 

förtydliga gränsdragningen mellan samtal/förhör och tips på hur vi kan underlätta 

barnutredarnas fortsatta arbete.   

För att förtydliga vilka skillnader och likheter som kommit fram under intervjuerna, 

har vi valt att redovisa dem var för sig. 

2 Teori 

 LAGSTÖD 

Lagstiftning gällande mötet med utsatta barn, som bevittnat eller själva fallit offer 

för brott. Lagstöden har diskuterats fram tillsammans med åklagare och lärare i 

juridik vid Polisutbildningen, Maria Pontén. 

 Barnkonventionen art. 3 och 12: Barnets bästa i främsta rummet och barnets 

åsikter skall beaktas, vilket kräver konsekvensanalys av alla beslut. 

 Om barn är målsäganden krävs särskild skyndsamhet vid brott mot liv, hälsa, 

frihet och frid, och brottet kan leda till fängelsestraff i mer än 6 månader, Fuk 

2a. 

 Beslut om förhör med barn ligger hos åklagare (brott mellan föräldrar)  

Fap 403-5 

 Förhör med barn under 18 år får bara hållas av särskild lämpad. Fuk 18§ 
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 Förhör ska planeras och verkställas så barnet ej tar skada. Fuk 17§ 

 Gränsen mellan samtal och förhör är öppna resp. detaljerade frågor. ”När man 

frågar frågor utöver det som anmälaren berättar” har man påbörjat ett förhör. 

 Särskild företrädare skall förordnas för barnet vid anledning att anta att ett brott 

som kan föranleda fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, om 1. en 

vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller 2. det kan befaras att en 

vårdnadshavare pga. sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte 

kommer att ta tillvara barnets rätt. Lag (1999:997) om särskild företrädare för 

barn 

 Om barnet är målsäganden skall man alltid upprätta anmälan, oavsett tillgång till 

familjemedlem och/eller barnutredare. PL 9§ 

 Samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten styrs av PL 3§, SoL 

5:1a§ och 6§ Förvaltningslagen (1986:223). Socialen har huvudansvaret. 

 För att få fotografera barnets rum krävs beslut om husrannsakan, RB 28:1§ och 

28:4§. Beslut får tas av polisman i fara i dröjsmål, 28:5§. 

 Sekretess går att hävda gentemot föräldrarna om de vill veta vad barnet sagt då 

barnet är målsägande, ”enskilds rätt att förfoga över sekretess i sitt intresse”, 

SekL 14:4§ 1 st. Poängtera för föräldrarna att det är ett SAMTAL och inte 

förhör! 

 Barnet behöver höras som brottsoffer för att utreda eventuell 

brottsskadeersättning. Utred vad det sett, hört och det påverkats. 

 Polisman kan akut omhänderta någon som kan antas vara under 18 år gammal 

anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och 

allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling. Personen ska sedan skyndsamt 

överlämnas till sina föräldrar, någon annan vårdnadshavare eller till 

socialnämnden. Underrätta polismyndigheten skyndsamt, PL 12§. 

 PL 12§ gäller ej i hemmiljön. Då behövs istället ett beslut av socialnämnden, 

enligt 6§ Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 Den som är under 15 får inte tas i förvar, enligt PL 17§. 
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Det är viktigt att noggrant dokumentera i ett PM hur barnet mår och reaktioner. Det 

finns ingen lägsta ålder på ett barn för att betraktas som vittne, men ha i åtanke att 

”låt inte juridiken gå före mänsklighet”. De barn som är att betraktas som vittnen 

ska läggas in som det i RAR - anmälan. Vid minsta lilla misstanke om att barnet 

drabbats av brott är barnet att betraktas som målsäganden och ska in till 

polisstationen för förhör. Om socialtjänsten är med vid ingripandet och vi hör vad 

som sägs mellan barnet och socialtjänstemännen, får vi dokumentera detta i ett PM. 

Om barnet skadats/skadas i sin hemmiljö behöver det läkarundersökas. Detta kräver 

samtycke från vårdnadshavare, alternativt särskild företrädare. För ett 

omhändertagande krävs åtgärder från socialtjänsten.  

 

  BARNETS ÅLDERSRELATERADE SPRÅKUTVECKLING  

Huvudregeln är att alltid prata med de barn man kommer i kontakt med, oavsett 

ålder. Men för att bemöta barnet på bästa sätt behöver man ibland anpassa sitt språk 

och ordval efter just den person man pratar med. Därför har vi valt att utifrån boken 

Avancerad förhörs- och intervjuteknik (1998 Sven Å. Christiansson, Elisabeth 

Engelberg, Ulf Holmberg), nedan redovisa i stora drag hur man kan förvänta sig att 

ett barns språk inom en viss ålderskategori har utvecklats. Det underlättar 

språkanpassningen man gör till det barn man möter. 

 0-2 år gamla 

Barnet upplever ingen åtskillnad mellan sig själv och sin omvärld, och kan därför 

inte på om skeenden har sitt upphov i den yttre miljön eller är en följd av egna 

kroppsrörelser. Barnet använder sig därför av sensorisk perception (dvs. känsel, 

hörsel, syn, smak och lukt) och motorik för kontakt med omvärlden. Vid kontakt 

med dessa barn är dialogen mycket begränsad, näst intill obefintlig. Istället kan man 

iaktta barnet och studera dess beteende och lek, vilket kan återspegla 

situationsspecifika ledtrådar. Barnets outvecklade språk gör att barnet har svårt att 

kommunicera på något annat sätt. 
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 2-4 år gamla 

Barnet börjar formulera sig med två- och treordssatser. Detta innebär att barnet 

börjar utveckla sitt språk, vilket i sin tur medför att barnet kan börja kommunicera 

sina upplevelser till omvärlden då minnen börjar lagras på en mer verbal nivå. Även 

minnet blir längre av detta nya sätt att lagra information. I denna ålder börjar barnets 

självbegrepp och tankeverksamhet ta form.  

  

 4-7 år gamla 

I denna ålder är barnets språk väldigt utvecklat och det talar som en vuxen, dock 

med mer begränsat ordförråd (1 500 ord i jämförelse med 60 – 120 000 ord). Barnet 

förlitar sig på det barnet ser, vilket gör att deras sätt att tänka kan beskrivas som 

”statiskt”. Därför kan de inte förstå abstrakta beskrivningar eller jämförelser, man 

måste förklara genom att visa barnet. Även tidsperspektivet är annorlunda än 

vuxnas, barnet har svårt att säga hur länge något pågått, när det hände i förhållande 

till något annat etc.  

 7-12 är gamla 

 I denna ålder ökar barnets sociala samspel och kontakt med omvärlden genom 

påbörjad skolgång, möten med nya människor osv. Även barnets kognitiva förmåga 

på ett mentalt plan börjar utvecklas och hjärnan börjar organisera korttidsminnet. 

Skolgången med scheman och planering ger barnet en tydlig struktur på sin vardag. 

Även om barnen i denna ålder har en tydlig utveckling i språk, utökat ordförråd och 

kunskap, kan de behöva tid på sig att plocka fram det ur minnet.  
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STATISTIK 

För att skapa oss en bild av hur vanligt förekommande det är för polisen att möta 

barn som bevittnat eller själva drabbats av brott, har vi undersökt olika källor för 

statistik. Vid kontakt med polisen i Stockholm fick vi svaret att det inte finns någon 

sådan statistik framtagen.  

Vi vände oss då istället till Brottsoffermyndigheten. De får in ansökan från barn 

som söker skadestånd för att de bevittnat, alltså sett eller hört en nära anhörig bli 

misshandlad eller själv misshandla, alternativt själva drabbats av brott. 

Uppgiftslämnaren vid Brottsoffermyndigheten är Per Rubing. Han påpekar dock att 

siffrorna endast gäller de som aktivt har sökt skadestånd och de visar inte hur 

många fall som fått bifall, där brottsoffermyndigheten alltså instämde i att barnen 

har rätt till skadestånd, eller hur många som drabbats utan att ansöka om 

skadestånd. Pga. ”balanserade ärenden” är vissa års prövade ansökningar större till 

antal än vad som ansökts samma år. Detta beror på att några ansökningar inte blivit 

prövade förrän året efter ansökan gjorts.   

Bevittnande barn  

  2007: 235 ansökte. 187 ansökningar prövades och 80st (43 %) bifölls  

  2008: 272 ansökte. 269 ansökningar prövades och 132st (49 %) bifölls 

  2009 (första halvåret): 126 ansökte. 148 ansökningar prövades och 88 (60 %) bifölls 

  Barn som målsägande 

 2007: 1 421 ansökte. 1 433 ansökningar prövades. Ingen statistik finns på bifall 

 2008: 922 ansökte. 1 123 prövades. Ingen statistik finns på bifall 

 2009 (första halvåret): Inga jämförliga uppgifter finns 
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3 Resultat 

Nedan redovisas de intervjuer vi har hållit och de enkäter vi har skickat ut. Vi 

redovisar varje intervju separat, då varje person har en unik infallsvinkel genom just 

sitt speciella arbetsområde.  

 Ricardo Pinto, KFUM Umeå 

Ricardo är utbildad socionom och behandlingsansvarig vid KFUM i Umeå. KFUM 

är ett stödboende för ungdomar i åldern 16-21 år gamla. De ungdomar som bor där 

har blivit placerade genom planerade insatser, alltså inte genom akuta ingripanden 

av polis eller socialjouren. Men de, och andra ungdomar som Ricardo tidigare har 

kommit i kontakt med i sitt arbete inom socialtjänsten, har erfarenhet av polisiära 

ingripanden i sin hemmiljö. För att ta del av vad dessa ungdomar upplever som 

viktigt i polisens bemötande, har vi valt att intervjua Ricardo och få en samlad bild 

av vad ungdomarna själva säger att de behöver av polisen i akuta ingripanden.  

”Så fort ett barn kan prata ett eget språk, uttrycka sig, prata med det”. Detta 

tycker vi summerar vad Ricardo beskrev som viktigast. När vi vänder oss till barnet 

skall fokus ligga på barnets behov och på att försöka avdramatisera situationen. Vi 

måste våga prata, presentera oss vid namn och berätta att vi är poliser (även om det 

kan verka självklart när vi bör uniform), förklara vad som händer, berätta varför vi 

är där. Allt för att trygga barnet. Att trygga barnet kan även innebära att sätta sig 

intill barnet och vara en trygg punkt. Det viktiga är att inte verka hotfull. Genom att 

sätta sig in i barnets situation kan man enklare hitta rätt metod för den aktuella 

situationen. Några saker man kan ha i åtanke är: 

 

 Barnet upplever chock, som sedermera kan leda till trauma 

 Situationen kan skapa starka reaktioner, som hysteriskt skrikande eller att barnet 

klänger sig fast på den gripna personen och vägrar att släppa 

 Ungdomar känner alltid första kontakten som fientlig – prata lugnt med dem 

 

När man möter ungdomar i tonåren är det vanligt att de känner en väldig lättnad att 

någon (polisen) äntligen ingriper och sätter stopp för det som pågår i hemmet. Ha 

dock i åtanke att gärningsmannen i fall av våld i nära relationer ibland har använt 
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sig av barnet/barnen i våldsutövning. Detta kan i samband med ett ingripande väcka 

mycket skamkänslor.  

Sammanfattningsvis lägger Ricardo extra tryck på de primära åtgärderna; 

trygga barnet så det kan gå ner i varv. Sätt dig ner så du hamnar i ögonhöjd med 

barnet, presentera dig vid namn och berätta att du jobbar som polis, förklara varför 

du som polis är där och vad som håller på att hända. Det du möter i barnet är rädsla, 

så använd enkelt språk och visa att du verkligen ser barnet/ungdomen. Sekundära 

åtgärder är först och främst att skriva ett bra, utförligt, detaljerat PM om vad du har 

sett och hört, hur barnet har betett sig och vad det har berättat för dig. Många 

ungdomar saknar återkoppling och uppföljning från polisen. Inte gällande den 

polisiära utredning, utan medmänsklig omtanke genom ett samtal från den 

ingripande polisen, där du kan visa att du förstår att det måste ha upplevts som 

otäckt och ger barnet/ungdomen en chans att eventuellt ventilera. 

 

Gunborg Hammarström, barnutredare vid polisen i Umeå, Västerbotten 

Gunborg arbetar som barnutredare på Umeå polisstation. Utredningarna hon arbetar 

med berör barn som är under 15 år gamla och målsäganden. De flesta utredningar är 

inte anmälningar som inkommer från patrull i yttre tjänst, eller någon annan 

avdelning inom polisen, utan från socialtjänsten. Det är därför inte barnens 

erfarenheter vi hoppas på att få ta del av genom intervjun med Gunborg, utan tips på 

vad en barnutredare som har mycket erfarenhet av mötet med barn inom 

polisväsendet, kan ge en polisman som har begränsad, eller ingen egen erfarenhet. 

Liksom Ricardo innan henne, påpekade hon att en av förutsättningarna för att ha en 

god kommunikation med barnet är att det har ett eget språk. Vidare är det viktigt att 

hela tiden vara ärlig och rak, man ska inte ljuga och ge missvisande information 

bara för att lugna barnet. Förklara för barnet vad som kommer att hända nu, i 

samband med och efter gripandet. ”Utred” om barnet är målsäganden. Detta innebär 

alltså inte att du får hålla förhör med barnet, men med hjälp av öppna frågor kan du 

skapa dig en bild av om barnet är drabbat eller inte. Dokumentera alltid noggrant 

vad du har frågat och vad barnet svarade, gärna ordagrant användandes barnets eget 

ordval och uttryck. Öppna frågor du kan använda dig av är ”Hur mår du?”, ”Har du 

sett något?”, ”Har det hänt dig något?” ect. Gunborg påpekar att man kan ha i 

åtanke vad en utredare kan behöva för att konstatera om barnet själv är drabbat av 
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brott, men detta får inte göras på bekostnad av barnets bästa. Om barnets kan 

misstänkas vara brottsdrabbat är det viktigt att berätta för barnet att du som polis nu 

måste göra en anmälan.  

 

Marie Lundberg & Malin Eriksson, barnutredare vid polisen i Norrtälje, 

Stockholms län 

Marie och Malin arbetar på relationsvåldsroteln på Norrtälje polisstation i Roslagen. 

Deras arbetsuppgifter fokuserar främst på barnutredningar och som förhörsledare 

vid barnförhör. Marie är även, tillsammans med tre andra polisanställda, nationellt 

ansvarig för utbildning av nya barnförhörsledare. 

 Både Marie och Malin berättar om kolleger i yttre tjänst som uttryckt önskan 

om mer kunskap i just vad man får/ska/bör göra vid mötet med barn. De upplever 

att personal i yttre tjänst känner sig så osäkra i sin kunskap, att de hellre undviker 

kontakten med barnet p.g.a. rädslan att göra fel.  

 Det viktigaste är att ha ”barnperspektivet för ögonen. Tänk på barnets bästa”. 

Prata inte över huvudet på barnet, utan visa att du uppmärksammat är det är där. Var 

vuxen och professionell, men släpp polisperspektivet när du möter barnet. Det är 

inte utredningen du ska ha för ögonen, utan barnet.  

 Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt för brott, får du inte hålla ett 

målsägandeförhör. Ett förhör kan i förlängningen förstöra mer för utredningen än 

det gör nytta. Däremot kan du med en öppen fråga be barnet berätta vad som har 

hänt. Detta dokumenterar du sedan i en kort öppen berättelse i RAR-anmälan och 

eventuellt ett kompletterande PM. Du får inte ställa ingående frågor, utan endast 

konstatera brottet. Det är viktigt att ordagrant dokumentera vad man frågade och 

var barnet svarade. Citera gärna barnet. Säg inte till barnet att någon särskild 

utbildad kommer att förhöra dem vid ett senare tillfälle. Prata istället överskådligt, 

vad som har hänt, informera och säg att du kommer att ”ta med dig det här vidare”. 

Om du inte får chans att prata med barnet ska du skriva ett PM om att barn varit på 

platsen och att de kan ha sett eller hört något (även om någon annan på platsen säger 

att de inte har gjort det). 
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Nedan kommer några punkter på vad du ska tänka på vid mötet av barn: 

 Presentera dig vid namn och berätta att du är polis 

 Ha i åtanke att i alla kulturer är inte mötet med polis nödvändigtvis hjälpsamt 

och positivt  

 Sätt dig i ögonhöjd med barnet 

 Berätta vad ni i patrullen tänker göra 

 Lyssna på barnet och prata inte över huvudet på det 

 Se och bekräfta, ta dig tid 

 Tänk på att föräldrar för många barn är det bästa som finns. Prata inte illa om 

någon förälder inför barnet. Ta inte ställning 

 Att hålla förhör med målsäganden inför barnet kan vara negativt. Sära inte på 

dem, men låt någon i patrullen t.ex. leka med barnet undertiden den andra av er 

håller målsägandeförhör/upprättar anmälan 

 

Efter de primära åtgärderna ska du även: 

 Skriv in i RAR-anmälan att barn har närvarat på brottsplatsen! Dels är det en 

försvårande omständighet och barnen har ev. rätt till brottsskadeersättning 

 Dokumentera att en SoL14-anmälan har skrivits 

 Skriv PM om att det finns tecken på att barn ibland befinner sig i lägenheten, 

även om ni inte sett något barn på platsen vid ingripandet (t.ex. leksaker, 

barnskor i hallen ect.). 

 

Christer Normark, närpolischef i Storuman, Västerbotten                                               

Christer blev inte intervjuad i person, utan besvarade en mailenkät med en kort 

beskrivning av vårat arbete och ett antal frågor. Vi har valt att redovisa hans 

besvarande mail i sin helhet och ordagrant.  

”I allra högsta grad en sakfråga som ligger i tiden. Det är ju bara för några år sedan 

som barn i familjer, där brott i nära relationer förekommit, ses som brottsoffer,  

 men då bara ur det perspektivet att de är berättigade till brottsskadeersättning  

 Det är dock svårt att driva något brottsbalkbrott i termen att barnet utsatts för  
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psykiskt lidande genom att modern utsatts för grovt våld och förnedring. Sakfrågan 

är dock lyft och vi hoppas ju att det blir en självklarhet i framtiden. Nationellt har 

brott i nära relation och våldet mot barn varit på agendan sedan 2007 och vår egen 

myndighet har utbildat poliser i ett nytänk. Bland annat har detta åtgärdskort aktivt 

börjat användas och grundtänket har blivit bättre (åtgärdskort gällande ”våld i nära 

relationer”, utgivet av RPS. Författarens anteckning). Som du vet är det ju 

åklagarinträde på just kvinnofridsbrotten. I Storuman har vi i våras startat en 

gemensam grupp "Linneagruppen" där vi samverkar med Storumans kvinnojour och 

en rad andra myndigheter för att driva just frågan om kvinnor och barn som far illa. 

Fem av oss från denna grupp går en universitetsutbildning som är klar i januari 2010 

och då skall vi presentera en vision för framtiden i hur vi skall stärka kvinnan och 

barnens rätt. Ett otroligt spännande och viktigt arbete  

 

  Nu till dina frågor:  

1. Du som har jobbat som polis i yttre tjänst i antal år måste har hamnat i situationer 

där du måste bemöta barn som bevittnat eller själva varit offer för brott. Har du 

upplevt svårigheter vid dessa tillfällen? I så fall, på vilket sätt?  

 

Under mina år har jag mött barn som, både farit illa, men även varit i sådan miljö 

där barn överhuvudtaget ej skall finnas. Vårt arbetssätt från 1980 och framåt har 

varit en samverkan med sociala myndigheter där de har beslutat om omedelbara 

omhändertaganden och där utredning av misstänkta brott där barn varit målsägare 

har skötts av utredningspersonal med särskild kompetens, vilket krävs vid dessa 

brott. I dagsläget finns det inga barnutredare i södra lappmarken, utan dessa brott 

utreds av familjevåld i Umeå. De har en aktiv samverkan med Barnahus i Umeå (att 

betona är dock att om intresse finns för dessa utredningsarbeten, skulle det vara fullt 

möjligt att vara en sådan barnutredare i framtiden och ändå placerad i inlandet). 

Intresset har dock varit svalt och därav den utveckling vi har idag. Svårigheterna för 

dessa brott är oftast trovärdigheten. Att helt enkelt leda brott till bevisning, när det 

oftast inte finns några vittnen till de händelser barnet/barnen berättar om. Vi har nog 

haft problem med att se familjens hem som en brottsplats och har därför inte gjort 

speciellt bra förstahandsåtgärder och inte alltid fått beslut om husrannsakan som vi 

behöver för att göra dessa åtgärder. Ett annat problem har varit att få det förtroende  
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som behövs för att barnet skall börja berätta om vad som har hänt. Det är inte helt 

ovanligt med ganska vidlyftiga omskrivningar av just begreppet våld. Detta har ju 

mer eller mindre blivit normaliserat och man ser det helt enkelt inte som våld.  

 

2. Hur har du upplevt mötena personligen? 

 

Att se barn fara illa väcker alltid en stark olust hos mig och mina kollegor. Jag är ju 

själv missbruksbarn och hade väl inte alltid det så harmoniskt, som ett barn 

rätteligen skall kräva, så det river alltid upp gamla minnen och detta gör i sin tur det 

svårt att alltid vara objektiv i dessa ärenden. Det är viktigt för oss alla att kunna 

hantera dessa jobb med bra återkopplande samtal efteråt. Det kan vara ett 

kamratsamtal, avlastningssamtal eller rent av ett debriefingsamtal. Helt beroende på 

intensiteten på arbetsinsatsen och hur mycket energi det krävt av en.  

 

3. Har dina juridiska kunskaper från grundutbildningen varit tillräckliga för 

bemötande av barn?  

 

Oj det var så länge sedan jag gick polisutbildningen. 1984 var utbildningen på tre år. 

Första året, som jag gjorde i Stockholm, var den upplagd på teori varvat med 

praktik. Andra året var man på kriminalavdelning och tredje året på trafikavdelning 

och ordningsavdelningen. När man ansågs färdig hade man jobbat så mycket med 

de äldre, mer garvade, kollegorna så man var redan förstörd i sitt grundtänk. 

Omsättning från det teoretiska till praktik tycker jag väl ändå har fungerat bra, rent 

generellt. 

  

4. Den juridiska gränsdragningen mellan samtal och förhör med barn är hårfin, hur 

löser du detta praktiskt vid bemötande med barn?  

 

Vi är ju inte förbjudna att prata med barn, men det är viktigt att vi följer den 

lagstiftning avseende förhör med barn. Många är de arbetskamrater som faktiskt 

blivit anmälda för dessa "samtal" med barn, då det i verkligheten varit oregelrätta 

förhör. Jag tycker nog själv att lagstiftaren varit tydlig i detta och att den spelplan 

som råder är helt okey för att vi ändå skall vara effektiva i vårt utredningsarbete. De 
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gånger förövarna är tillika föräldrar, går det ju alltid att få socialförvaltningen att 

nyttja socialtjänstlagen och därvid möjliggöra för oss att hålla våra förhör.  

 

5. Hur har du upplevt att andra kollegor i yttre tjänst har löst detta? 

  

Som jag skrev ovan, så är det ju inte helt ovanligt att våra arbetskamrater blir 

anmälda för detta. Om vi har några sådana problem i Storuman vet jag ej. Vi har en 

mycket driftig utredare i Christer Lind, vilket jag tror har säkrat upp vårt arbete till 

ett hundra procent.  

 

6. Har du gått några vidareutbildningar efter grundutbildningen vid Polishögskolan? 

I så fall vilka, och har det fördjupat dina juridiska och/eller beteendevetenskapliga 

kunskaper kring barn? 

 

Jag har utbildning i samtalsmetodik. Samtliga poliser i yttre tjänst, i AC-län, har gått 

utbildning Brott i nära relation och jag går universitetsutbildning "mäns våld mot 

kvinnor" i nutid. Någon beteendevetenskaplig del finns nog inte för så många. Det 

är nog mer personlig läggning och hur man finner vikten av att jobba mot just detta 

problemområde som fäller avgörandet i om man är lyckosam eller ej. Att ha detta på 

agendan är en mycket viktig framgångsfaktor. Vi kommer att utbilda lokalt under 

vårsidan och då ha en gemensam handlingsplan med de övriga lokala myndigheter 

och Storumans kvinnojour. Åtgärdskortet jag bilagt är en kvalitetssäkring 

(åtgärdskortet för våld i nära relationer, författarens anteckning), enbart om rätt 

grundtänk finnes. Att ni jobbar med det och i en framtid, skriver en del om det är 

också en framgångsfaktor. Största problemet som vi ändå brottas med är det reella 

mörkertalet som vi vet finns och hur vi i nutid skall komma åt detta. I det stora hela 

kan ju det patriarkala samhället faktiskt vara grundproblemet och då är det ett 

långsiktigt arbete som skall göras på bred front.”  
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 David Fagerberg, verksam polis i Göteborg, Västra Götaland 

Även David fick en enkät via mail. Här har vi valt att ställa något fler frågor än till 

Christer Normark i Storuman. Det är endast de två första frågorna vi har adderat, i 

övrigt är det samma frågor. 

 

 1. Vad är din aktuella befattning och placering? 

 

Jag är chef för en nystartad polisenhetsgrupp som arbetar såväl med det 

förebyggande arbetet som med akuta ingripanden vid ordningstörningar och brott. 

Gruppen är en del av Polismyndighetens satsning att på sikt dämpa rekryteringen 

från ”förorterna” till kriminella gäng och även för att öka förtroendet för Polisen i 

dessa områden. Polisenhetsgruppen torde inte i alltför stor utsträckning komma i 

kontakt med barn som far illa, annat än i väldigt akuta fall. (PL 12§). Tidigare 

arbetade jag vid ingripandeverksamheten (radiobilsverksamheten alltså) som både 

ingripandepolis och sedan som yttre befäl. Det är framför allt dessa som kommer i 

kontakt med ärenden som är relevanta för ert specialarbete. 

 

 2. Hur länge har du jobbat som polis i yttre tjänst? 

 

Jag började polisskolan 2002 och startade således 2004 som polisaspirant. Sedan 

dess har jag uteslutande varit i ”yttre tjänst”.  

 

3. Under den tiden måste du ha hamnat i situationer där du måste bemöta barn som 

bevittnat eller själva varit offer för brott. Har du upplevt svårigheter vid dessa 

tillfällen? I så fall, på vilket sätt? 

 

Den stora utmaningen är kanske delvis att jag upplever att man just bara för att det 

är barn, stressar upp sig lite. Från utbildningen (GU) minns jag med viss fasa alla 

paragrafer, lagar och förordningar och man vill ju så att säga inte att ”det skall bli 

fel”. När det gäller själva bemötandet så tycker i vart fall jag att ”det sunda 

förnuftet” lite får segra. En sak som påverkar mig är att sedan jag själv blev pappa 

(feb 2006) har blivit lite mer känslosam vilket jag upplever påverkar mig mer 

negativt efter själva ingripandet än tidigare.   
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En svårighet som jag upplever kring barn och barn som far illa är att det inte finns 

någon att vända sig till. Via ledningscentralen kan man ofta få tag i en uppsjö 

telefonnummer till bland annat socialtjänsten, men sällan kan få en konkret hjälp 

därifrån. Ofta handla det ju om barn som farit illa i hemmet och då är situationen 

ofta så att man står med en målsägare (i 9 fall av tio modern) och en misstänkt (i 9 

fall av tio fadern) – bägge berusade. Då vill man ju som polis kunna ringa ett samtal 

till socialtjänsten som också då har någon form av ”utryckningsstyrka” –men icke. 

”Ring inte mig”, ”ring vidare”, mobilsvar eller hänvisning. Ofta sker ju dessa 

ingripanden på kvällar – nätter vilket knappast underlättar kontakten med 

socialtjänsten. Så i första hand anser jag svårigheten att få kontakt med socialjouren 

(i den mån detta finns) som ett problem. Därefter så tycker jag nog att som 

radiobilspolis att det är bristen på ”action” i ärendet som ett problem. Vi kan vara på 

en adress flera gånger och vid alla tillfällen skriva anmälningar till socialen, men 

ändå tycks inget hända. Jag tror att en ökad samverkan med företrädare för sociala 

myndigheter på det personliga planet skulle göra att en del ”fördomar” skulle kunna 

rätas ut. Ett annat problem är sekretessen som sociala myndigheter omgärdar sig 

med vid samtalen kring ett ingripande.  

 

4. Hur har du upplevt mötena personligen? 

 

Personligen (och jag tror jag även uttalar mig för majoriteten av poliserna i yttre 

tjänst) så är det mötet med barn som far illa som berör en mest illa. Man gör många 

ingripanden varje pass, men är det något som verkligen får en att känna en klump i 

magen är just barn som brottsoffer.  

 

5. Har dina juridiska kunskaper från grundutbildningen varit tillräckliga för 

bemötande av barn? 

 

Ja, det tycker jag faktiskt. Juridiken ligger rätt i nivå, så som jag minns den från 

grundutbildningen. Personligen så tycker jag att det är den praktiska tillämpningen 

som haltar. Lyckligtvis så är barn som far riktigt illa inte så värst vanligt som man 
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möter som radiobilspatrull vilket gör att varje gång man hamnar i situationen så blir 

det lite att tänka till igen. 

 

6. Den juridiska gränsdragningen mellan samtal och förhör med barn är hårfin, hur 

löser du detta praktiskt vid bemötande med barn? 

 

Precis som frågan säger, den är hårfin. Jag (och för att besvara även fråga 7 även 

mina kollegor) brukar dokumentera samtalet i PM form i Dur 2 för att så att säga 

formellt skilja det från ett förhör. Gäller det målsägare eller vittnesförhör så brukar 

vi alltid så att säga ”backa hem” ett eller två steg och verkligen bara ta det 

nödvändigaste samtalet för att mer eller mindre bara klara ut att barnet inte behöver 

omedelbar hjälp eller stöd.  

Därefter så noteras i anmälan att det är fråga om barnärende och inre befälet skickar 

ärendet vidare till de utredare som har gått barnutredarekurs.  

 

Är det fråga om ”misstänkta” barn, så gäller ju samma sak även här, men i dessa fall 

så händer det nog att samtalet får lite mer av karaktären förhör. I dessa samtal så vill 

man ju bland annat klara ut att det inte är några saker som föranleder oss att göra 

omedelbara åtgärder. När det gäller barn som misstänkta så är det ju upp till 15 år, 

och man kan väl med fog säga att det nuförtiden inte alls är något ovanligt med 

gärningsmän som är 14 år, och i regel så är det ju fler barn inblandade i händelsen 

och ett av syftena med samtalet kan ju till exempel vara att reda ut huruvida barnet 

har varit själv. 

 

Sammantaget kan väl sägas att regelrätta barnförhör sällan genomförs av en 

radiobilspatrull utan dessa överlämnas snarast till vakthavande befälet och senare 

barnutredare att hålla. 

 

7. Har du gått några vidareutbildningar efter grundutbildningen vid Polishögskolan? 

I så fall vilka, och har det fördjupat dina juridiska och/eller beteendevetenskapliga 

kunskaper kring barn? 
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Jag gick år 2007 en vidareutbildning på PHS (Sörentorp) som hette operativ juridik. 

Kursen genomfördes i samarbete med Uppsala universitet och omfattade bland 

annat förundersökning. Just juridiken kring barn behandlades i viss mån även om 

tyngdpunkten låg på andra ärenden.  

 

Lisa Rugner, polis i yttre tjänst i Göteborg, Västra Götaland 

Lisa har tagit del av samma mailenkät som skickades ut till David Fagerberg. 

 

1. Vad är din aktuella befattning och placering?  

 

Jag jobbar i Kortedala/Bergsjön (Storgöteborg) som PA på IGV.  

  

2. Hur länge har du jobbat som polis i yttre tjänst?  

 

Jobbat sedan juni 2006. 

  

3. Under den tiden måste du ha hamnat i situationer där du måste bemöta barn som 

bevittnat eller själva varit offer för brott. Har du upplevt svårigheter vid dessa 

tillfällen? I så fall, på vilket sätt? 

Jag har som tur är inte mött barn som blivit utsatta för brott. Men självklart har jag 

varit hemma hos familjer där pappan har slagit mamman och då är ju även barnen 

utsatta. Sedan har det säkert funnits tillfällen där barnen oxå har fått sig en bit av 

kakan av pappan, men det är inget jag vidtar några åtgärder mot mer än att ställa 

frågan till mamman om barnen blivit utsatta. Sedan så tycker jag att utredningen får 

ta tag i den frågan. Det absolut viktigaste tycker jag är att är att pappan blir gripen 

och separeras från familjen så de får lugn och ro. Jag tycker att det är jättesvårt att 

bemöta barn, det känns som att jag har för lite utbildning för detta och jag lämnar 

mer än gärna detta till folk som kan det bättre. Sedan tycker jag att det är oerhört 

känsligt att blanda in barnen i dessa lägen, att tvinga barnen att ta ställning mellan 

mamma & pappa.  

4. Hur har du upplevt mötena personligen?  

Det är alltid slitsamt att komma hem till familjer som har det jobbigt. Det tar enormt 

på krafterna i och med att man får ge så mycket av sig själv för att få kvinnorna att 
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förstå att de gör helt rätt som pratar med polisen och försöker få ett slut på det hela. 

Som tur är har jag sluppit se barn som direkta brottoffer, det kan jag tänka mig är 

det jobbigaste som jag som polis kan bli utsatt för.  

5. Har dina juridiska kunskaper från grundutbildningen varit tillräckliga för 

bemötande av barn?  

Rent juridiskt tycker jag att det är tillräckligt. Men kunskaper om hur man ska 

bemöta barn är inte tillräckliga. 

6. Den juridiska gränsdragningen mellan samtal och förhör med barn är hårfin, hur 

löser du detta praktiskt vid bemötande med barn?  

Jag löser det så att jag för det mesta inte håller förhör med barn, så länge det kan 

undvikas. Det har funnits tillfällen där jag pratat med lite äldre barn, typ 13-15 år, 

för att fråga dem om hur det är hemma. Detta har skett när grannar har ringt och 

sagt att det varit stök i lägenheten bredvid och kvinnan i familjen säger att hon inte 

blivit slagen. Och detta gör jag för att bilda mig en uppfattning om vad som kan ha 

hänt, om kvinnan talar sanning eller ej. Normalt sett skriver man en 

minnesanteckning för att dokumentera att man varit där och då kan barnens 

uppgifter skrivas där.  

7. Hur har du upplevt att andra kollegor i yttre tjänst har löst detta?  

De allra flesta försöker nog undvika att prata med barn, så länge som de inte är 

direkta brottsoffer.  

8. Har du gått några vidareutbildningar efter grundutbildningen vid Polishögskolan? 

I så fall vilka, och har det fördjupat dina juridiska och/eller beteendevetenskapliga 

kunskaper kring barn? 

Jag har inte gått några vidareutbildningar efter skolan som fördjupat mina juridiska 

kunskaper, bara de vanliga som bastaktik och diverse annat. Har inte gått eller fått 

någon utbildning som berör barn.  
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Robert Lundström, verksam polis i Umeå, Västerbotten          

Robert Lundström har tagit del av samma mailenkät som David Fagerberg och Lisa 

Rugner. 

 1. Vad är din aktuella befattning och placering?  

 

Polisassistent på kriminalunderrättelsetjänsten fr.o.m. 1 sep-09. Tidigare jobbade 

jag på ordningsavdelningen som polisassistent. 

  

2. Hur länge har du jobbat som polis i yttre tjänst?   

 

 När jag bytte tjänst hade jag jobbat ca 5 år i yttre tjänst. 

  

3. Under den tiden måste du ha hamnat i situationer där du måste bemöta barn som 

bevittnat eller själva varit offer för brott. Har du upplevt svårigheter vid dessa 

tillfällen? I så fall, på vilket sätt?   

I ett inledande skede känner jag att man inte ser barnen som möjliga offer. Man är 

koncentrerad på de vuxna, som oftast är inblandade, och glömmer därför bort 

barnen. Som jag har upplevt det så är barnen oftast väldigt tystlåtna när polisen 

kommer hem till deras hus/lägenhet och därför blir det spontant att man inte ”stör” 

dem. Det troliga är väl att de är rädda över situationen, och själv som polis har man 

nog att tänka på alla lagstöd. Man vet helt enkelt inte vad man ska säga åt barnen. 

Det kan även kännas som ett övertramp att prata med barnen när man har 

föräldrarna/vuxna i samma rum, man blir osäker på vad man kan/får fråga. Man vill 

inte eskalera situationen genom att riskera att en förälder ifrågasätter varför man 

pratar med barnen, t.ex. 

 4. Hur har du upplevt mötena personligen? 

Att det är svårt att få fram det man vill veta. Jag har upplevt att tiden inte finns för 

att få en bra relation med ett barn vid ett ingripande, därför blir det svårt att göra ett 

bra jobb. Sedan är det ju vi på plats som bestämmer när vi är färdiga med ett jobb, 

men att ta sig tid för det lilla extra när det gäller barn upplever jag som svårt när 

man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga. Jag tycker själv att jag har lätt för att 

prata med barn, men det är en väldigt stor skillnad när det gäller barn som har råkat 

ut för något eller sett sin mamma fått spö av sin pappa. Hur får man det barnet att 

prata? 
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5. Har dina juridiska kunskaper från grundutbildningen varit tillräckliga för 

bemötande av barn?  

Det tycker jag nog, det rent teoretiska kan man alltid läsa sig till. Problemet är att 

man inte vet hur dessa kunskaper ska tillämpas i praktiken. Övning ger färdighet.  

6. Den juridiska gränsdragningen mellan samtal och förhör med barn är hårfin, hur 

löser du detta praktiskt vid bemötande med barn? 

Oftast så löser jag det efteråt, när jag avrapporterar. Skulle tro att de flesta ”samtal” 

jag haft med ett barn är väldigt likt ett förhör i den juridiska meningen. Så praktiskt 

så är det ingen skillnad för mig, bara skrivtekniskt. 

 7. Hur har du upplevt att andra kollegor i yttre tjänst har löst detta? 

 Har en känsla att det är samma för kollegerna som det är för mig.  

8. Har du gått några vidareutbildningar efter grundutbildningen vid Polishögskolan? 

I så fall vilka, och har det fördjupat dina juridiska och/eller beteendevetenskapliga 

kunskaper kring barn?  

Jag har gått ett flertal vidareutbildningar, vissa för att höja kompetensen i praktiska 

färdigheter såsom ryckarkurs, skytte, självskydd. Sedan har jag även gått andra, mer 

teoretiska, utbildningar såsom våld i nära relation, svaromålsutbildning mm.  

Jag kan inte säga att någon av dessa utbildningar har gett mig mer kunskap rörande 

barn och juridiken kring dessa. Barnen glöms bort! Det blir trots allt bättre, genom 

ett närmare samarbete med sociala så händer det mer och mer runt utsatta barn. Men 

det skulle inte vara så dumt att vi som ingriper först har någon sorts utbildning att 

stå på när det gäller barn. 

 

 

 

Ulrica Sahlsten, Samordnare för socialjouren, Umeå 

I Umeå sitter det personal från socialtjänsten på polisstationen. Det är en del av 

Västerbottens satsning på att bättre samarbete mellan Polismyndigheten och 

Socialtjänsten. Detta samarbete verkar fungera väldigt väl och vi ville gärna ta del 
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av de erfarenheter socialjouren har av att vara på arbeten tillsammans med polisen. 

Tyvärr gick det inte att genomföra en intervju i person. Ulrica har istället fått 

besvara en mailenkät.  

 

1. Vad är din "exakta" arbetsuppgift inom socialjouren? 

 

Mitt uppdrag i jouren är att arbeta främst i akuta ärenden som gäller barn och 

ungdomar som inträffar efter kontorstid, våldsutsatta kvinnor och missbrukare som 

utsätter sitt liv och hälsa för allvarlig fara. MEN egentligen kan man säga att vi gör 

"allt" som har med socialtjänsten att göra, efter kontorstid. Såsom bevilja bistånd, 

råd och stöd samtal från privat personer, andra myndigheter, hänvisar telefonsamtal. 

Många olika personer ringer om familjerättsärenden och allmänna frågor som rör 

socialtjänsten. Vi tar emot anmälningar från privatpersoner samt andra myndigheter 

(sjukvård, polis). En anledning till att kommunen valt att starta en socialjour är att 

det skall vara en service till kommun invånarna, så vi svarar alltid på frågor och 

agerar om så behövs. Vi bistår Umeå samt kommundelar, Holmsund/Obbola, 

Hörnefors och Sävar. Vännäs kommun köper våra tjänster så vi bistår även dem. 

 

2. Vad är din titel? 

 

Socialsekretare. 

 

3. Vid vilken typ av jobb/händelser följer ni med polisen vid 

ingripanden? 

 

Främst familjevåld, men ibland kan de kontakta oss om de befinner sig hemma hos 

en person som skall gripas av någon anledning och det finns barn i hemmet. Då gör 

vi en bedömning am vi skall åka dit eller om situationen är tryggad för barnet på 

annat sätt; t.ex. pappan skall gripas och det finns en mamma som är hemma och det 

i övrigt inte finns anledning till oro i det akuta läget. Vi gör ofta en uppföljning av 

situationen, t.ex. dagen efter om klockan är sent på natten. Egentligen kan man säga 

att polisen i dagsläget alltid kontaktar oss om de är hemma hos någon med barn, då 

gör vi själva eller tillsammans med polisen en bedömning av situationen om/vad vi 
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skall göra. Det kan även röra sig om en ungdom som är misstänkt för narkotikabrott 

som är medtagen till stationen, då kontaktar de ofta oss för att vara med på förhör 

om föräldrarna inte går att få tag på. Även om föräldrarna kommer erbjuds de att vi 

kan vara med, vilket de ofta vill. När polisen griper någon för snatteri med en 

gärningsman som är barn/ungdomar så kontaktas vi oftast. Ibland åker vi ner till 

stationen eller följer med om det skall hållas förhör på platsen. 

 

4. Vad är er uppgift i samband med dessa ingripanden? 

 

Främst se att barnet är i trygghet och i skydd (familjevåld). Sedan kanske initiera 

eventuell kontakt för mamman ex. Kvinnofridsmottagning eller Kvinnojour. Men 

givetvis aktualisera till socialtjänsten för vidare utredning. OM så behövs se om 

kriterier är uppfyllda för eventuellt omedelbart omhändertagande skulle vara 

aktuellt. Ex. om ingen av vårdnadshavarna har förmågan ett se till att barnet är i 

trygga händer eller i skydd. Vi kan även bistå med råd och stöd genom samtal eller 

annat, t.ex. erbjuda sjukvårdskontakt eller ngt annat praktisk hjälp såsom boende, i 

det akuta skedet. Tanken är ju att vi gör det AKUTA för att sedan tar 

socialsekreterarna dagtid vid för vidare handläggning. 

 

5. Brukar barnen berätta något för er inom socialen i samband med 

ingripandet, som kan vara av vikt för polisutredningen? 

 

Vi dokumenterar nogsamt allt som vi får till vår kännedom och aktualiserar detta till 

socialtjänsten. Vi har inte några regelrätta barnsamtal i det akuta skedet, då vi 

kanske inte träffar dem mer. MEN ibland kommer vi ju i kontakt med barnen och då 

dokumenterar vi allt de säger. Vi tar även hänsyn till att beskriva omständigheterna 

runt omkring och hur barnen reagerar/agerar eller beter sig så man kan jobba vidare 

efteråt. 

 

6. Om ja, vad gör ni med den informationen? Når den ut till polisen på 

något sätt? 
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Allt som är dokumenterat skickas till enhetschef eller handläggare som 

arbetar dagtid och kommer att fortsätta att jobba i ärendet. Handläggarna 

tar vidare kontakt med BARNHUS för vidare samordning om hur man 

tillsammans skall ge det stöd till barnen och mamma som eventuellt kan vara 

behövligt. Men även att man tillsammans med polisen skall kunna genomföra 

tillsammans eventuellt polisförhör och annat som är nödvändigt, eller barnsamtal så 

barnen får hjälp att bearbeta det som de varit med om t.ex. om de har bevittnat våld. 

 

7. Hur hanteras akuta omhändertagandet av barnen om inte socialtjänsten 

kan komma till platsen direkt? 

 

Polisen kontaktar alltid socialtjänsten, då de själv inte kan fatta några beslut om ett 

omedelbart omhändertagande. Vid ngt tillfälle har polisen tagit med ungdomar till 

polisen då de gjort bedömning av att de befinner sig på en farlig och olämplig plats 

enligt 12§ polislagen, men de kontaktar alltid oss. Då möter vi upp snarast på 

polisstationen eftersom polisen inte kan/får "låsa" in ngn minderårig. MEN som 

rutin prioriterar vi ALLTID akuta ärenden med barn, så vi släpper det vi håller på 

med och åker direkt. Samarbetet är mycket gott med polisen och vi har hittat goda 

rutiner och vet vad vi skall göra i sådana situationer. 

 

8. Vidare undrar vi om du har några tips på t.ex. avvikelser i hemmet (urinering i 

sängen m.m.) som polisen kan titta på när de inte har hjälp av er på plats, för att SoL 

14 - anmälan ska bli så bra som möjligt? 

 

Det allra roligast med att socialjouren sitter i polishuset och att vi har ett gott 

samarbete är just det, att vi ständigt har en dialog med vad ett PM till socialtjänsten 

kan innehålla. Vi påtalar ofta vikten med att polisen skall beskriva tydligt vad de ser 

och upplever i situationerna ur ett barnperspektiv. Ex. miljön i hemmet, adekvat 

miljö för ett barn. sängkläder, har barnen en säng, smuts eller annat som är 

anmärkningsvärt för ett barn. Vi får ofta återkoppling från handläggarna som arbetar 

dagtid att de upplever att PM som polisen skriver har blivit så mycket bättre. Det är 

tydligt beskrivet, inte bara att det är rörigt eller smutsigt, utan på vilket sätt.. 

 



Rapport nr 561 

 26 

2009-12-15 

9. Har du några tips/punkter på vad ni saknar i polisens bemötande och/eller 

agerande, som vi måste bli bättre på? 

 

Vi alla inom socialjouren slås ofta över vilket oerhört fint bemötande människor får 

av polisen här i Umeå! Men sedan tror jag, att i och med att man ständigt har en 

dialog omkring hur vi tillsammans skall kunna samarbeta för att göra ett så gott 

arbete som möjligt och inte fokusera på vad vi enskilt INTE gör, så blir det gott för 

alla som av någon anledning kommer i kontakt med oss både inom socialtjänsten 

och polisen. Vi är stolta över hur vi hittat former till att samarbeta och hur enkelt det 

faktiskt är då man får en relation med varandra. För det handlar även om det tror 

jag. Vi är båda stora myndigheter, har olika lagstiftning att följa, men att det faktiskt 

går att göra ett gott arbete då man får ett "ansikte" på personer och att man ständigt 

har en dialog omkring vad man gör och vad vi har för skyldigheter. Det kan ju lätt 

bli att man t.ex. hos polisen förväntar sig en massa saker som man tror att det är 

bara för oss att "göra" (t.ex. omedelbara ingripande) och vise versa. Får man bara 

förklara vad som gäller vid dessa ingripanden beträffande kriterier och vad som är 

möjligt utifrån lagstiftning så får man en bättre förståelse över varandras arbeten.

  

 SLUTSATSER 

Vi tycker att samtliga intervjuar visar en bild av polisen som relativt osäker när det 

kommer till just barn. Oavsett om man har mycket eller lite erfarenhet av barn, får 

vi intrycket av att rädslan för att göra fel resulterar i att man hellre gör mindre än 

vad man hade velat, än mer. Lagstiftaren är tydlig med vad som är tillåtet och inte. 

Men vad dessa riktlinjer betyder för det praktiska polisarbetet och vad man ska 

tänka på vid själva bemötandet av barnet är otydligare. Vi upplever att behovet av 

förtydligande finns, och är stort.  

När vi pratar med barnutredare inser vi att kompetensen och kunskapen redan finns 

inom Polismyndigheterna. Barnutredarna får en bra, uppföljande utbildning och blir 

specialister inom sitt specifika område. Deras arbete lägger inte endast fokus på 

lagstiftning, utan ännu mer på psykologiska och beteendevetenskapliga aspekter.  

Frågan är om det räcker att polisstationerna har inre personal med spetskompetens, 

när det är poliserna i yttre tjänst som möter barnen först? Vår slutsats är att det inte 
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är tillräckligt för att poliser ska känna tryggheten i sin kunskap som faktiskt krävs 

för att de ska kunna utföra sitt arbete ordentligt.   

 

4  Diskussion 

Lagstiftaren är tydlig med vilka skyldigheter och begränsningar gentemot barn som 

polisen har, inte minst de i yttre tjänst. Gränsdragningen mellan samtal och förhör, 

är både lagstiftaren och de intervjuade poliserna helt överens om och vi upplever att 

alla är måna om att göra så mycket som möjligt, men alltid inom lagens ramar. 

Barnutredarna i Stockholm och Christer Normark i Storuman, verkar dela en bild av 

att polisen i yttre tjänst inte alltid vet hur de ska förhålla sig det lagstiftningen säger. 

Lagen sätter endast upp ramarna inom vilka man ska röra sig, svårigheten är att 

omvandla teori till praktik. Samtliga poliser visar en bild av om man inte väljer att 

utbilda sig till just barnutredare, erbjuder polisutbildningen och vidareutbildningar 

inom myndigheten endast knapphändig information om just bemötandet av barn. 

Det verkar vara helt upp till polisen själv att tillgodose sig själv med sådan kunskap. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Idén till rapporten grundade sig i de brister vi upplevde i utbildningen. Från början 

var vi av uppfattningen att det var främst under utbildningen osäkerheten kring barn 

vad som störst, och vi funderade kring hur vi skulle kunna göra det enklare och mer 

lättförståeligt för framtida polisstudenter. Men när vi började höra oss för i ämnet, 

pratade med lärare och kontaktade andra människor för intervjuer, visade det sig att 

problemet var större än så. Poliser i yttre tjänst verkar känna sig otrygga i 

bemötandet av barn, och denna bild förstärks av de svar vi fått under intervjuerna 

med barnutredare, personal socialtjänsten och KFUM.  

Vi fick snabbt klart för oss att det inte var juridiken och tolkningen av denna som 

var problemet, vilket vi först hade trott. Det var istället bemötandet av barnen som 

väckte osäkerhet. Det verkar inte vara rädsla för att gå över gränsen för vad som står 

skrivet i lagen eller att säga fel saker. Snarare verkar man inte veta hur man ska 

bemöta barnen som polis. Många poliser har ett naturligt sätt att agera kring och 
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med barn, och har t.o.m. barn själva, men verkar ändå inte kunna hitta ett naturligt 

sätt att agera kring barn när de är i situationen i egenskap av polis. Skälen till detta 

kan vara många då situationer där barn bevittnar eller faller offer för brott väcker 

mycket känslor och tankar inom de flesta människor, oavsett om du bär en uniform 

eller inte. Bakom uniformen finns också en människa. Det vi hoppas är att 

kunskapen vi förmedlar med rapporten och åtgärdskortet kan ge polisen ett 

förhållningssätt, riktlinjer att falla tillbaka mot, för att hålla fokus på arbetet och 

aktivt kunna hjälpa barnet. 

Samtliga vi har intervjuat och skickat ut enkäter till är ense om att detta är ett högst 

aktuellt och viktigt ämne. Poliserna känner att de behöver påbörja, eller fördjupa, 

sina kunskaper då detta är ett svårt område. Barn är otroligt beroende av människor i 

sin omgivning. Trots detta är det allt som oftast just barnen som glöms bort. En av 

de viktigaste slutsatserna vi drar är att det är ytterst viktigt att börja tänka på barnen, 

uppmärksamma att de figurerar i situationer som vi minst av allt förväntar oss eller 

vill. Det är inte tillräckligt att blunda för barnens behov och förlitar sig på att någon 

annan tar hand om dem, vi måste alla agera inom ramarna för vad vi kan, får, ska 

och bör göra. 

Genom att intervjua personer som är verksamma inom olika arbetsområden kring 

barn och ungdomar, ville vi få en så bred bild som möjligt. Vi känner dock att det 

finns mycket vi hade velat göra ytterligare för att göra arbetet komplett. Till 

exempel försökte vi få kontakt med en barnpsykolog för fördjupade kunskaper i 

barns behov med hänsyn till ålder och utveckling. Dessutom ville vi intervjua fler 

poliser med olikheter gällande ålder, antal tjänsteår, storstad/landsbygd m.m. för att 

få en så riktigt bild som möjligt.   

Vi inser risken för att poliser bär med sig åtgärdskortet i benfickan utan att aktivt 

använda det, eller t.o.m. lämnar det i skåpet. Men genom att bara ha tillgång till ett 

kort, ta del av diskussionen runt omkring och börja tänka på sitt egna och andras 

bemötande av barn, är vi övertygade om att vi har lyckats påverka tillräckligt för att 

se en positiv förändring i hur poliserna bemöter barn. Det kan väcka tankar och 

funderingar kring sina nuvarande kunskaper gällande bemötande av barn. 
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Tiden för att ta fram rapporten och åtgärdskortet har varit knapp. Detta har fått 

anpassa oss till genom att begränsa antalet personer som intervjuats och som tagit del 

av mailenkäten. Det kan även ur en nationell synpunkt finnas brister i kortet för att 

det ska passa samtliga poliser i Sverige. Vi har tagit ställning till vad vi anser oss ha 

nytta utav när vi ska påbörja våra aspiranttjänster. För att få kortet testat i 

”verkligheten” kommer vi att skicka ut det till i nuläget 4 poliser som arbetar på olika 

orter i Sverige. Det vi vill att de tittar på är om informationen på kortet är relevant, 

om kortet är användarvänligt och om det är något de tycker att vi ska ändra. Syftet 

med åtgärdskortet har hela tiden varit att vi vill förenkla arbetet kring barn och tycker 

detta sätt för utvärdering av kortet är optimalt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

åtgärdskortet inte ska vara den enda källan till kunskap i området, det är endast en 

minneslista som kan hjälpa poliser under pågående arbete. Där har vi även diskuterat 

resursen polismyndigheterna redan har, i form av barnutredare. Båda poliserna från 

Göteborg som besvarade vår enkät påpekade att den juridiska kunskapen är 

tillräcklig, men det är just den praktiska tillämpningen och övning som är bristfällig. 

En lösning på det problemet skulle kunna vara ”studiebesök” hos barnutredare under 

exempelvis utbildningsdagar tillsammans med turlaget. På så vis kan flera ta del av 

kunskap som redan finns inom myndigheten, poliserna i yttre tjänst och barnutredarna 

får inblick i varandras verksamhet, erfarenheter, svårigheter och hur de kan arbeta 

optimalt för att hjälpa varandra. På så sätt vinner man ökad förståelse för både barnen 

och varandra.  

David Fagerberg nämner i svaren på sin enkät, att han saknar stödet från 

socialmyndigheten i samband med ingripanden. Samtidigt som representanter både 

från polisen och socialarbetare vid Umeås polisstation är väldigt nöjda med sitt 

samarbete. Här har resten av Sverige något att lära av Umeås sätt att arbeta. Ett antal 

socialarbetare som arbetar vid socialjouren har placering på Umeås polisstation. Detta 

ger de olika myndigheterna en unik och vid inblick i varandras verksamhet, och de 

som arbetar där får en personlig relation till varandra vilket, som David Fagerberg 

skrev, rätar ut en del fördomar. Ulrica Sahlsten är placerad på polisstationen och 

skriver i sin enkät att det hela tiden pågår en ”ständig dialog för utvärdering” vilket vi 

tror är nyckeln till ett lyckat samarbete. Både polisen och socialarbetarna känner att 

de har hjälp i ryggen. 
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När vi har fått feedback på åtgärdskortet, är vår långsiktiga plan att visa kortet för 

ledningen för Polisutbildningen i Umeå. Grundtanken med kortet var att hjälpa elever 

med en lagstiftning som är svår att agera kring utan ytterligare kunskap och 

erfarenhet.  Om åtgärdskortet även visar sig värdefullt för poliser i yttre tjänst, har vi 

funderingar på att vända oss till RPS för att eventuellt kunna sprida kortet nationellt.   

Åtgärdskortet ser vi dock endast som en början, en grund till fortsatt arbete. När vi 

har möjlighet att fråga fler personer om feedback och själva har erfarenheter från 

aspiranten, kommer det säkerligen behövas förändringar.  

Vi anser att det behövs en ständig utveckling av kortet. 
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ÅTGÄRDSKORT – att tänka på vid bemötande av barn 

Förstahandsåtgärder 

 Avdramatisera situationen 

 Sök kontakt med barnet, gå ner på knä, sätt dig bredvid 

 Förklara för barnet vem du är, varför du är där och vad som kommer att             

       hända      

 Ställ endast öppna frågor, inled t.ex. med ”Berätta vad som har hänt…”  

         Ställ inga frågor utöver det barnet berättar. 

 Se och bekräfta barnet, ta dig tid 

 Ta hänsyn till att barnet kan vara i chocktillstånd 

 Möt barn som enskilda individer med olika behov 

 Använd åldersadekvat språk – anpassa dig efter barnet 

__________________________________________ 

Tänk på 

 Ha behovs- och proportionalitetsprincipen i åtanke 

 Barn registreras som vittnen i RAR om de vistats i anslutning till brottet  

          (hört, sett, påverkats). De kan även ha rätt till brottsskadeersättning 

 Skriv PM (varje enskild polisman) om du: 

1. pratat med barnet 

2. hör barnet berätta något av vikt för utredningen för socialtjänsten 

3. misstänker att barn varit där som kan ha hört eller sett något/brukar vistas där 

 PM ska vara noggrant och gärna ordagrant. Redovisa exakta frågor,  

       citera barnet 

 15 år och uppåt, samtycke till läkarundersökning från barnet självt 

 SoL 14 – anmälan är polisens skyldighet att skriva 

 Om du har beslut om husrannsakan, fotografera/filma även barnets rum 

__________________________________________ 
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”Så fort ett barn kan prata ett eget språk, uttrycka sig; prata med det” 
 

Barnets generella språkutveckling i förhållande till åldern 

 
0-2 år                         2-4 år 

Mycket begränsad kommunikation.                       Mer kommunikativ. Fortfarande 

Iaktta barnets beteende och lek.                             begränsat språk, formar 2- och 

                                                                                3-ordssatser. 

                                                                                                

 4-7 år                                                                      7-12 år 

Pratar som en vuxen, men begränsat ordförråd.     Utvecklat språk och ordförråd, 

Svårt för tidsperspektiv och abstrakt, teoretiskt     ökad förståelse för omvärlden. 

tänkande. Om möjligt; förklara genom att visa.     Behöver tid för att ta fram  

                                                                                 minnen.  
_________________________________________________________________________ 

Avvikelser i hemmet, att tänka på för Sol 14-anmälan 
 

 Beskriv tydligt vad DU ser/ upplever, ha barnets behov i åtanke 

 Hur agerar och reagerar barnet? 

 Miljön i hemmet 

 Har barnet en egen säng? Sängkläder? Urinerat i sängen? 

 Smutsigt, stökigt? På vilket sätt? Beskriv i dokumentationen 

 Något annat anmärkningsvärt? 
 

 

Akut omhändertagande 

 

PL 12§: Akut omhändertagande beslut av polisman, kan antas vara under 18 år. 

Uppenbarligen överhängande och allvarlig risk för hälsa och utveckling. 

Skyndsamt underrätta polismyndigheten. Skyndsamt överlämnande till 

föräldrar/v.havare/soc. 

 

PL 12§ är inte tillämpbar i hemmet, kontakta socialnämnden för eventuellt beslut  

om akut omhändertagande.   

  

PL 17§: Den som är under 15 år får inte tas i förvar. 

__________________________________________ 
Upprättad av: J. Roslund, M. Norlin Giltig från: december 2009 © Jessica Roslund & Malin Norlin 

 

 
 


