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Inledning

INLEDNING

Dags för förändring!

Barnkonventionen är på väg att bli svensk
lag. I barnrättighetssutredningen, som ligger
till grund för beslutet, ingår en kartläggning
om barn som har utsatts för våld inom familjen.[ 1 ] Där framgår att just våld mot barn är
särskilt eftersatt i svensk lag i förhållande
till bestämmelserna i barnkonventionen.
Utredningen visar på brister i det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn som idag
regleras av bestämmelserna i brottsbalken
om misshandel.
Utöver statens skyldighet att enligt barnkonventionen skydda barn från alla former
av våld har även världens länder, genom
de globala målen för hållbar utveckling,
förpliktigat sig att stoppa alla former av våld
mot barn. Sverige har åtagit sig en ledarskapsroll i det arbetet som så kallat vägvisarland. Det innebär att regeringen lovat att
leva upp till målet om att utrota våld mot
barn i alla dess former i Sverige, samt att
driva på frågan i sitt internationella arbete.

[1]

SOU 2016:19

Den här rapporten är framtagen för att
genom barns egna berättelser belysa hur

attityder, normer, rådande lagstiftning och
barns svaga rättsliga ställning får för konsekvenser för barn som utsätts för och upplever våld i hemmet. I rapporten berättar barn
som själva varit utsatta för olika former av
våld om sina upplevelser av våldet, men
också om rättsprocessen, samhällets agerande, samt vikten av att bli lyssnad till och
tagen på allvar. Ett återkommande tema är
brister och svårigheter i samverkan mellan
myndigheter i ärenden som gäller våld mot
barn. I berättelserna vittnar barn om vilka
konsekvenserna blivit för dem. Barn faller
mellan stolarna och blir i värsta fall lämnade helt utan stöd, skydd eller upprättelse.
Svikna av vuxenvärlden och av system som
är upprättade för att hjälpa dem.
UNICEF Sverige anser att alla former av våld
mot barn ska förbjudas och vara straffbart
enligt lag. Så är det inte idag, trots att detta
är tydliggjort i barnkonventionen. Barns
ställning som rättighetsbärare behöver stärkas och barn måste få upprättelse när deras
rättigheter kränks. Det innebär inte per automatik att föräldrar i alla lägen ska dömas till
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Dags för förändring!

fängelse. I stället måste barnets bästa vara
vägledande när det gäller påföljder. Stöd
och rehabilitering kan i många fall vara ett
bättre alternativ. Samtidigt kan en fällande
dom ha ett viktigt signalvärde och påvisa
vad som är rätt och fel. När det gäller barn
som upplevt våld i hemmet ska de erbjudas ett eget ombud som bevakar barnets
intressen i rättsprocessen. Ombudet ska
säkerställa att barnet får information och
möjlighet att uttrycka sina åsikter, oavsett
föräldrarnas inställning. I den lagstiftning
som gäller idag finns det möjlighet för en
våldsutövande förälder att förbjuda sitt barn
att komma till tals. Det är orimligt att barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina

åsikter är avhängigt förälderns vilja. Detta
gäller särskilt då föräldern har egna intressen i saken eller själv är förövare.
UNICEF Sverige anser att det är viktigt att
uppmärksamma barn som utsätts för våld
i hemmet och att visa hur samhället sviker
dem trots att det är vår skyldighet att uppfylla och respektera deras rättigheter. Nyligen gjorde regeringen ett uttalande om
planer för stärkt skydd för barn som bevittnar våld i hemmet. UNICEF Sverige välkomnar initiativet men vill understryka att
mer behöver göras. Lagen behöver ändras
liksom attityden till barn som upplevt våld
i hemmet.

UNICEF SVERIGE KRÄVER
1.

Att det införs en särskild bestämmelse i
brottsbalken om misshandel mot barn.

2.

Att definitionen av våld mot barn i svensk
lag regleras för att överensstämma med
barnkonventionens och därmed även
innefatta alla former av psykiskt våld.

3.

Att det införs en tydlig lagreglering för
hur polis, socialtjänst och rättsväsende
ska samverka i ärenden som rör barn
som utsätts för våld i hemmet.

VERONIQUE LÖNNERBLAD
Generalsekreterare UNICEF Sverige
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LÄGESBESKRIVNING

Detta har hänt

[2]

[3]

Artikel 19 barnkonventionen
FN:s barnrättskommittés allmänna

kommentar nr 13 (CRC/C/GC/13)
[4]

BRÅ, Den polisanmälda barnmiss-

handeln – Utvecklingen fram till
2009, Rapport 2011:16, Brottsföre-

Barnkonventionen är tydlig med att alla
former av våld mot barn är förbjudet och
att barn har rätt att skyddas från våld.[ 2 ]
Frekvens, skadornas svårighetsgrad eller
huruvida våldet var avsiktligt saknar därför
betydelse. Det finns heller inga former av
våld som kan anses vara accepterade. Våld
förknippas ofta med fysisk eller avsiktlig
skada, men det finns olika former av våld
och idag vet vi att andra former av våld är
minst lika skadliga som det fysiska våldet.
Exempel på andra former av våld är psykiskt våld, vanvård eller försumlig behandling. Psykiskt våld kan exempelvis handla
om att vid upprepade tillfällen säga till barn
att de är värdelösa eller oälskade, skrämma
eller hota dem, negligera, förolämpa eller
isolera dem under förnedrande förhållanden. Vanvård kan till exempel handla om
att ett barn inte få tillräckligt med mat, bli
nekad sjukvård eller husrum. Det kan också
handla om att ett barn nekas emotionellt
stöd och kärlek av sina omsorgspersoner.
Att leva med våld i familjen är ytterligare en
form av psykiskt våld.[ 3 ]

ökar dock stadigt för varje år. Även om en
del av ökningen kan förklaras med en ökad
anmälningsbenägenhet är antalet barn som
utsätts för våld oacceptabelt. Dessutom
är mörkertalet stort, särskilt när det gäller
yngre barn.[ 4 ] Den senaste nationella kartläggningen ger oss ett viktigt underlag och
ett bevis på att samhället brister i sitt ansvar
för barns rättigheter. Enligt kartläggningen
uppger fortfarande mer än vart tionde
barn att de har blivit slagna eller utsatta
för annat våld av vuxna i hemmet under
det senaste året.[ 5 ] Detta visar att det nuvarande förbudet har brister och att samhället
tydligare måste markera att misshandel av
barn – i alla dess former – är oacceptabelt.

Det är svårt att ta reda på den egentliga
omfattningen av barnmisshandel eftersom
våldet ofta inte polisanmäls eller anmäls
till socialtjänsten. Andelen polisanmälningar om barn som blir misshandlade

Trots antiagalagstiftningen och en relativt
generell uppfattning om att våld mot barn
”borde” vara förbjudet utsätts ett stort
antal barn för våld i hemmet, och det rättsliga skyddet för dessa barn är svagt. Ett

I Sverige är det sedan 1979 förbjudet enligt
lag att slå sina barn i uppfostringssyfte.[ 6 ]
Detta innebär att föräldrar inte får utsätta
sina barn för kroppslig bestraffning eller
annan kränkande behandling. Den så kallade
antiagalagen skapades med syfte att vara
normgivande och förändra attityder i samhället kring aga som uppfostringsmetod.

byggande rådet, 2011.
[5]

Carolina Jernbro & Staffan

Janson, Våld mot barn 2016-En
nationell kartläggning, Stiftelsen
Allmänna Barnhuset, 2011
[5]

6 kap. 1§ föräldrabalken (1949:381)
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av problemen är att agaförbudet omfattar
fler former av våld än vad de straffrättsliga
bestämmelserna för misshandel i brottsbalken gör. Det innebär att vissa former av
barnaga som finns med i agaförbudet inte
räknas som ett brott enligt brottsbalken.
Våldet är alltså olagligt men inte straffbart.
Det lagstiftade skyddet för barn som utsätts
för våld innefattar enbart de former av våld
som skulle innebära straffbarhet om det
riktades mot en vuxen. Lagen tar inte tillräcklig hänsyn till att barnet befinner sig i
en särskilt utsatt situation och till barnets
beroendeställning i förhållande till föräldern. Att barnet dessutom utsätts för våld
i det egna hemmet, den miljö som ska vara
trygg, är ännu en försvårande omständighet som inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Att utsätta barn för att uppleva eller
bevittna våld i hemmet är heller inte ett
särskilt brott i svensk lag, trots att forskning
visar att bevittnande av våld kan vara minst
lika plågsamt och leda till minst lika allvarliga konsekvenser för barnet.[ 7 ]

[7]

Broberg, A, m.fl., Stöd till

barn som bevittnat våld mot

Barn upplever våld med alla sinnen. Därför
är det viktigt att inte bara de situationer där
barn utsätts för direkta fysiska övergrepp
definieras som våld. Barn bör betraktas
som våldsutsatta också när de ser, hör eller
upplever våld på annat sätt. Våld i hemmet
kan vara mellan föräldrarna eller att ett
syskon utsätts för våld av en närstående
vuxen. Att ständigt leva med oron att själv
utsättas för fysiskt våld är också en form av
psykiskt våld mot barn.

lektuella utveckling och dess självkänsla. Det
kan handla om oro, depression, sömnproblem och svårigheter i sociala relationer.[ 8 ]
Yngre barn kan försenas i sin psykiska och
emotionella utveckling samt drabbas av
tillväxthämningar som inte har medicinska
orsaker.[ 9 ] När det handlar om mer långsiktiga konsekvenser vet vi idag att det finns ett
samband mellan utsatthet i barndomen och
utsatthet i vuxen ålder. Det finns också en risk
för att barnet själv utövar våld som vuxen.[ 10 ]

Konsekvenser för de barn som utsätts för
våld är individuella och varierande. Vissa
barn visar direkta symptom medan andra
inte drabbas förrän senare i livet eller klarar
sig bra utan några men. Den finns en rad
samband mellan utsatthet för våld i barndomen och senare svårigheter i livet. Forskning visar bland annat att det finns samband
mellan att vara utsatt för våld och att exempelvis drabbas av känslomässiga men och
psykisk ohälsa, vilket kan vara skadligt för
bland annat barnets känslomässiga och intel-

Det finns också forskning som visar att barn
som har bevittnat våld i hemmet påverkas
på samma sätt som om de själva utsatts för
direkt våld. Det kan till och med vara mer
skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Studier har
visat att barn som upplever våld tenderar
att utveckla posttraumatiskt stressyndrom
i högre utsträckning än barn som utsätts
för andra trauman. Många av de barn som
växer upp i familjer där det förekommer
relationsvåld har själva också blivit slagna.

mamma – resultat från en nationell utvärdering, Psykologiska
institutionen, Göteborgs universitet, 2011.
[8]

Rädda barnen, Detta borde

alla veta om barnmisshandel,
Stockholm, 2006
[9]

Hindberg, B., Barnmisshandel,

Rädda Barnen. Borås, 1997
[ 10 ]

BRÅ, Barnmisshandel – En

kartläggning av polisanmäld
barnmisshandel av små barn,
Rapport 2000:15, Brottsförebyggande rådet, 2000
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BARN HAR RÄTT ATT SKYDDAS MOT:

”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård
eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande
sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns,
vårdnadshavares eller annan persons vård.”

BARNKONVENTIONEN
Artikel 19

Senare års forskning tyder också på ett starkt
samband mellan att växa upp i en familj där
det förekommer våld, och att även som
vuxen bli utsatt för misshandel.[ 11 ]

[ 11 ]

Se t ex. McClosky, L.A., m.fl.,

1995, Dube, S.R., m.fl., 2002,
Grip, K., 2012, prop. 2002/03:53,
Broberg, A., m.fl., 2011.
[ 12 ]

5 kap. 1a§ socialtjänstlagen

(2001:453)

Socialtjänstlagen beskriver hur socialtjänsten, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som
berörs.[ 12 ] Socialtjänsten ska aktivt arbeta
för att samverkan kommer till stånd. När
det gäller barn som upplevt våld i hemmet
är samverkan avgörande för att barnen
och familjerna ska få tillgång till rätt insatser och individuellt anpassat stöd. Även för
problemformuleringen är samverkan viktig,
då den kan erbjuda en bättre helhetsbild av
ett barns situation. Ibland är samverkan
dessutom nödvändig då olika myndigheter är ansvariga för olika områden som rör
barnets livssituation. Samverkan runt barn
i utsatta livssituationer kan till exempel
handla om samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, åklagare,
barn- och ungdomspsykiatri.
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Metod

Lyssna på barnen!

Enligt barnkonventionen,
artikel 12, har alla barn rätt
att säga sin mening och
få den respekterad.
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Lyssna på barnen!

I den här skriften har vi valt att sätta barns
och ungas berättelser i centrum. Barn har
berättat, med egna ord, om sina erfarenheter av våld. Flera av dem lever fortfarande
delvis i en kaotisk situation. Det handlar om
rättsprocesser som inte är avslutade eller
behandlingar som ligger på framtiden.
Avbruten eller oregelbunden skolgång är
mycket vanligt. Många flyttar och stora
uppbrott är mönster som återkommer med
en nästan kuslig regelbundenhet.
En del av barnen har fortfarande vuxna
omkring sig som inte håller måttet. Några
delar livet med vuxna vars historieskrivning kring våldet är en annan än barnets
egen. Det är vanligt att barnen träffar den
tidigare våldsutövande föräldern mer eller
mindre frivilligt.
Vuxna som inte erbjudits eller inte tagit
emot stöd är obearbetade och kan bagatellisera betydelsen av våldet. De förminskar, kommer med bortförklaringar eller
försöker förmå barnet att dela skuldbör-

dan. Liksom med de flesta historier finns
det såklart många sidor. Föräldrars bild
kan också vara en sanning, socialtjänstens
företrädare en ytterligare. Men vi har medvetet valt att återge situationer och händelser ur barnets perspektiv.
När vi började arbetet stötte vi på många
vuxna som sa:
”Att intervjua barn som utsatts för våld,
det måste vara svårt!”
Svårt på flera sätt förstås. Först och främst:
”Hur ska ni hitta barnen?”
Sen:
”Vill barn berätta för en helt främmande
vuxen?”
Vi vände oss till vuxna som jobbar med
barn och vuxna som lever med barn; vi
ringde, facebookade och mejlade och efter
hand började historierna att komma till oss.
Tittar man på statistiken är det ju inte alls
konstigt. Våld mot barn är oerhört utbrett.
Och bakom varje siffra finns ett barn, ett
bultande hjärta och en person med känslor,
kropp och egna tankar.
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Där finns pojken som kväll efter
kväll lockar ut pappa att mecka med
moppen. Han försöker få honom att
stanna i garaget så länge som möjligt
för att förhindra de upprivande bråken
med mamma och de efterföljande
knuffarna, skriken, blodet.

att göra sin röst hörd. Lite äldre barn och
ungdomar vill ofta berätta för att de längtar
efter upprättelse. Att få se sin berättelse i
skrift och veta att andra läser den har ett
symbolvärde. De flesta barn vi pratat med
har sagt att de gärna berättar om det kan
hjälpa ett annat barn. Barnen har också ofta
haft förslag på lösningar, och idéer om hur
det borde vara och hur vuxna borde agera.

Där finns syskonskaran som tvingats
ha sex med sin förälder enligt ett
schema. Ett barn på måndagen,
ett barn på tisdagen och så vidare,
vecka efter vecka.

Men barnen vi träffat vittnar samtidigt om
att de har fått berätta för socialtjänst och
polis för många gånger. En upprepning
som de upplevt som negativ eller inte förstått orsaken till. Barnen beskriver att olika
vuxna ställer frågor och att de försöker
besvara dem så gott det går. En känsla av
otillräcklighet, att inte kunna svara så att
de vuxna blir nöjda, och att de får samma
frågor om och om igen, är återkommande
beskrivningar.

Där finns flickan som ”verkar trivas
jättebra med pappa” eftersom hon
alltid rusar i hans famn när de träffas
med övervakaren. Men som i själva
verket kramar pappa och låtsasler för
att hålla honom på humör.

En gemensam röd tråd löper genom alla
barnens berättelse – den om rädsla. Våldet
har många konsekvenser, men en av dem
är alltid rädsla. Rädsla gör att barn fogar
sig, ändrar beteende, och försöker vara
till lags. Rädslan finns kvar också efter att
våldet har upphört.
Vår erfarenhet är att många barn vill berätta.
Den delar vi med många vuxna som möter
barn och unga med erfarenhet av våld.
Förutsättningen för alla intervjuer i den
här skriften har varit att våldet har upphört
och att barnet själv har haft en önskan om

Värt att notera är att barnen, trots alla möten
med många vuxna, vars uppgift har varit att
tänka på barnets bästa, har kvar en massa
egna obesvarade frågor:
”Vem var den vuxne som ställde frågorna
och varför ställdes dem?”
”Varför blev det ingen skillnad efter att
jag berättade?”
”Varför blev utredningen nedlagd?”
”Trodde man inte på min berättelse?”
”Varför måste jag träffa min pappa?”
Det barnen beskriver är att vuxna inte svarar
på deras frågor. Åtminstone inte så att barn
förstår. Under arbetets gång har en sak blivit
kristallklar: Vuxna måste våga orka och vilja
lyssna. Lyssna på barnens berättelser men
också efter barnens frågor. Det blir till en
uppmaning som inte bara gäller de som
jobbar med våldsutsatta barn utan till alla
vuxna som har barn i sin närhet. Men det är
svårt att lyssna. För gör vi det står det klart
att barns rättigheter kränks och att vi faktiskt
har ansvar för att förändra det!
EMMA JANKE
Redaktör
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Barns egna berättelser

Flicka, 17 år

Många barn tolkar ett friande
som att de vuxna trott att de har
ljugit. Men ett friande betyder
inte att barnet inte talat sanning.
Rättsväsendet behöver förklara
det så att barnet förstår och
inte blir kränkt ännu en gång.
KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Pappas våld blev hennes

17

Barns egna berättelser

”Jag har varit våldsam. Min mamma är en boxningssäck.
Så har pappa behandlat henne och jag tog det till mig.
När pappa satt i fängelse slog jag mamma.”

FLICKA, 17 ÅR

Pappas våld blev hennes

”Vi hade ett hus. Ett stort vitt hus i en liten
by med en liten affär. Vi bodde långt ifrån
allt. Och så hade vi en gris och en katt och
tre hundar. De röda uthusen minns jag.
Sen började mamma och pappa bråka och
då hade vi en annan lägenhet också. Alltså
i samma håla, om man säger så.
Jag kommer ihåg att jag och min lillasyster fick vara hos mormor. Så var det ofta:
mormor kom och hämta oss och så fick vi
sova där. Mormor tog oss till kvinnohuset. Då var jag sju år kanske. Mamma och
pappa slogs och ville döda varandra.
Jag tyckte det var bra där. Vår granne var
också där. Hon hade också en man som
slog henne. Jag, min syster och grannens

dotter var ganska tighta. Det var skönt att
ha dem där. Sen så brann det vita huset
ner under tiden vi var på kvinnohuset.
När huset brann ner så flyttade pappa till oss
i en lägenhet. Då blev mamma och pappa
tillsammans och sen så gifte de sig också. Då
var det ganska bra ett tag.
Pappa var ju alkoholist. Senare har han
erkänt att han använt droger också.
Min farfar finns alltid för oss. Utan honom
hade jag inte klarat mig. Jag och min syster
ringde till farfar:
’Nu är pappa full igen. Kom och hämta
oss.’
Och så fick vi sova där.

18

Barns egna berättelser

Det känns som jag aldrig har varit ett
barn. Jag har fått avsluta mammas och
pappas bråk. Jag har ringt pappa när han
har varit ute:
’Nu måste du komma hem.’
Jag har fått tjata på min egen pappa. Jag
har varit deras föräldrar under min uppväxt.

Flicka, 17 år

När pappa hade nyktra perioder åkte vi skridskor och spelade fotboll som en familj ska
göra. Han köpte en studsmatta. Han gjorde
roliga saker. Han är kärleksfull. Vi kunde sätta
oss i bilen och bara åka, han och jag. Vi lyssnade på musik.
Vi flyttade till en lägenhet utan pappa. Vi satt
och kollade på tv. Jag, mamma, min bästa
kompis och min syster. Sen kom pappa och
plinga på. Han var ganska gullig först:
’Får jag sova här?’
’Nej pappa, du är full, du kan dra härifrån’, sa jag.
Då kom mamma till dörren och jag drog
mig undan. Jag stod bakom en vägg men
jag hörde vad de sa. Jag var van så jag
var inte rädd. Om det blir bråk så brukar
jag kunna lugna ner pappa. Det kunde inte
mamma. Jag har alltid varit pappas flicka.
Han gick ut och ringde i mobilen sen kom
han tillbaka och sa till mamma:
’Du blir skjuten i morgon’.
Pappa gick därifrån, mamma ringde polisen och sen gick vi över till mormor.
Då blev det slut, eller de hade ju gjort slut
innan men de var fortfarande lite tillsammans. Men efter mordhotet då blev det helt
slut. Mamma fick skadestånd och pappa
satt inne för rattfylleri. Under tiden hittade
mamma en annan kille. Han slog oss och
mamma och jag bråkade mycket.

Pappas våld blev hennes

Jag trodde att ”bråk” var att man slogs. Det
är inte länge sen som jag förstod att det är
fel. Jag har trott att man ska slåss för att få
sin vilja igenom. Jag har varit våldsam. Min
mamma är en boxningssäck. Så har pappa
behandlat henne och jag tog det till mig:

’Han gör så och jag vill vara som pappa.’
När pappa satt i fängelse slog jag mamma.
En gång ryckte mammas kille mig över
köksbordet i armarna. Jag hade blåmärken
efteråt. Mamma kollade på och sa helt lugn:
’Nu räcker det. Jag tror att hon har fattat.’
Hon var alltid på hans sida. Mamma tyckte
att han skyddade henne. Jag var kanske tolv
eller elva år. Mamma var rädd för mig:
’Jag orkar inte med dig. Jag är rädd för dig.’
Det blev en trigger för mig:
’Nu ska jag göra henne ännu räddare.’
Jag flyttade till ett familjehem. Jag var
besviken på mamma och hade bestämt mig
för att inte ha kontakt med henne förrän det
tog slut med den nya killen. Mamma kom
till fosterfamiljen när jag fyllde år. Jag hade
varit ute och ätit med kompisar. Jag vände
i dörren, ville inte träffa henne.
Jag var tyst om övergreppen i flera år. Jag
ville inte att någon skulle veta. Då skulle det
vara jag som var äcklig. Det är bara några
månader sen jag började berätta för min
pojkvän. Sen berättade jag för min lillasyster
som berättade för min fosterhemsmamma.
Sen fick jag börja gå till barnahus.
På nåt sätt är det skönt att få det ur sig. Men
de vill ha allt i minsta detalj. Samma frågor
om och om igen. Jag är inte helt säker på
hur det var. Jag kommer ihåg sista gången
han kom till mitt rum. Då får jag tag i en
skiftnyckel och springer efter honom. Han
låser in sig i sovrummet och ringer polisen
och bara:
’Hon är helt galen.’
Det var sista gången. De andra gångerna
sov jag när han kom. Jag vet ju att han är
starkare än mig så vad skulle jag göra?
’Ja ja … jag fortsätter sova, liksom.’
Men den gången var jag vaken. Då tog jag
mod till mig.
Det viktigaste för mig nu är att jag har en
bra relation till mina föräldrar, familjehemmet och min lillasyster. Min mamma har
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blivit starkare. Jag tror att man kan lära av
sina misstag och att alla är värda en andra
chans. Pappa klarade att sluta dricka och
ta körkort. Han har jobb och verkar må bra.
Så länge han mår bra så skiter jag i hans
nya flickvän som jag inte gillar:
’Det är min pappa, inte din, liksom’
Nu har jag och mamma världens bästa relation. Det är med killar som det blir dåligt. Jag
blir fortfarande arg på henne. Lättirriterad:
’Du är en idiot för att du träffade han.’
Jag tror att hon förstår varför jag säger så.
Om jag får egna barn ska jag behandla dem
som prinsessor. Jag kommer skämma bort
dem. De får allt de pekar på, både saker och
kärlek. De ska inte gå igenom samma saker
som jag har gjort. Jag kommer inte inleda
ett förhållande utan att först fråga mina barn:
’Vad tycker ni om han?’
Och aldrig våld.”
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ANNA NORLÉN
Legitimerad psykolog och psykoterapeut,
verksamhetschef på Ericastiftelsen i Stockholm.

Expertens reflektion

Flicka, 17 år

Det kan ta tid att berätta om övergrepp. Det är vanligt att
barn och unga tänker mycket på och anpassar sig till de
konsekvenser som följer om de skulle berätta om sin utsatthet. För att kunna, våga och vilja berätta är det avgörande
vem som är förövare och vilken relation barnet och andra i
familjen har till den personen. Hur kommer mamma att reagera, hur påverkas relationerna i familjen, vem kommer att
tro på mig? Förutsättningar för att kunna berätta är trygghet, skydd och tillgång till stöd. När människor är med om
flera svåra påfrestningar under lång tid lagras det på ett
annat sätt i minnet än om man utsätts vid enstaka eller få
händelser. Det kan bli svårt att skilja ut tillfällen, exakta tidpunkter och detaljer. Händelserna flyter samman i minnet.
Börjar man prata om det som hänt kan minnesbilderna
klarna och detaljer växa fram. Men att en historia träder
fram på det sättet bedöms inte alltid som trovärdigt av
rättsväsendet. Rättsväsendets krav på minnen och hur de
behöver berättas för att hålla i domstolen liknar mer hur det
kan gå till vid berättelser av enstaka händelser.

Pappas våld blev hennes

Det är ganska vanligt att barn och unga som utsatts för våld
själva använder våld. Det kan bero på besvikelse, ilska, frustration och sorg som kommer ut i form av aggressivitet och
våldsamhet. Ibland blir våld ett sätt att kommunicera i familjer, det blir så man visar vad man vill, inte vill och känner. Är
man rädd för någon kan skräcken också minskas av att anta
den personens bild av verkligheten. Barnet kan få en viss
känsla av närhet, kontroll och trygghet av det.
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Utsatthet för våld under
uppväxten*

Fysisk misshandel av föräldrar:

14%

Allvarliga former av fysisk barnmisshandel:

11%

Vid upprepade tillfällen:

5%
*KÄLLA
Janson Staffan & Jernbro Carolina, Våld mot barn 2016 – En nationell
kartläggning, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017
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Flicka, 17 år

Barnahus ser olika ut runt
om i landet och på vissa
håll har barn inte alls
tillgång till ett barnahus.
Idag är det ett lotteri vilket
stöd ett våldsutsatt barn
får. Det är inte acceptabelt
att situationen är så
ojämlik runt om i landet.
MARIE HUGANDER JUHLIN
Barnrättsrådgivare, UNICEF Sverige

Pappas våld blev hennes

[ 13 ]

Landberg, Åsa och Svedin,

Carl Göran, Inuti ett barnahusEn kvalitetsgranskning av 23
svenska verksamheter, Rädda
Barnen och Linköpings universitet, 2013

Barnahus är en modell för samverkan
kring barn som misstänks vara utsatta
för brott. Modellen kom till som ett svar
på de utmaningar som identifierats
inom och mellan myndigheter.
Barn ska ha tillgång till rätt skydd och
stöd på ett rättssäkert, tryggt och barnanpassat sätt. Barnets bästa ska vara i
fokus under hela processen. Modellen
rymmer en verksamhet med fyra rum:
brottsutredning, samverkan och skydd,
samt fysisk och psykisk hälsa. I ett fullständigt barnahus samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin,
barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. På barnahus samlas alltså
alla dessa professioner för att möta
barnet. Barn ska så långt det är möjligt
slippa åka till flera ställen för att berätta
sin historia för många olika personer.
Idag finns cirka 30 barnahus i Sverige
och de flesta kommunerna är knutna
till ett, men inte alla. Vilka kriterier som
gäller för att få komma till ett barnahus
varierar. Vissa barnahus tar till exempel
emot barn som upplever våld i hemmet
eller barn som misstänks vara utsatta
för människohandel. Andra tar enbart
emot barn som själva utsatts för våld
eller övergrepp i familjen. I praktiken
uteblir barnahusets stöd till många
barn. Bemötandet ser också olika ut
då många barnahus inte har alla fyra
”rum” representerade. [ 13 ]
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”Man var tyst och sa inget som kunde trigga igång bråk.
Till slut vågade man inte göra någonting. Man gick runt
på tå och var svinrädd.”

POJKE, 17 ÅR

Ingen upprättelse för åren av rädsla

”Jag minns att jag står gömd bakom en
fåtölj. Det är hemma hos pappa och vi har
precis ätit middag. Jag är fyra år och jag och
mina två systrar bor hos pappa varannan
helg. Den här middagen har varit bråkig.
Pappa står ute på balkongen. Jag tänker
att det är mitt fel, det gör vi nog alla. Pappa
tycker att vi bara lyssnar på mamma, bara
vill vara med mamma, att vi är taskiga mot
honom. Balkongdörren är öppen och alla
gråter. Pappa står där ute och skriker att
han ska hoppa.
Jag minns att han står där länge. Och att
det blir helt tyst. Till slut kommer han in
igen. Jag minns mest att jag grät. Det var
typ det man gjorde när man var hemma
hos honom. Men man märkte att man
grät mindre och mindre med åren. Man
blev hårdare. När man gråtit 5000 gånger
blir man typ immun.
Det har varit svårt att sätta ord på det min
pappa har gjort mot mig. När det blivit

bråkigt har jag alltid trott att det är jag
som gjort fel.
När jag skulle bo hos honom kom jag dit
och var som ett barn och sprang runt och
lekte men sen blev jag spänd och på min
vakt. När han skulle säga ifrån så blev han
skitarg direkt. Om man gjorde något han
inte gillade kunde han få ett utbrott från
ingenstans. Kanske för att jag sa emot
honom eller om jag pratade när han skulle
se på nyheterna. Han var hårdhänt och tog
tag i armen. Jag minns att det gjorde ont.
När det var bråk hemma var han ofta så
aggressiv att jag trodde att han och min
syster skulle slå ihjäl varandra. Jag var livrädd och grät. En gång när jag var kanske
fem år ringde jag polisen. Jag tänkte att de
skulle komma och ordna upp kaoset. Men
jag la på luren för när jag kom fram visste
jag inte vad jag skulle säga.
Jag var beredd på att min pappas utbrott
kunde komma närsomhelst. Man lärde sig
att anpassa sig. Man var tyst och sa inget
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Pojke, 17 år

som kunde trigga igång ett bråk. Till slut
vågade man inte göra någonting. Man gick
runt på tå och var svinrädd för allting. Man
var passiv och kände sig i vägen. När jag
tänker på det nu så kände jag mig som en
skitjobbig, skrikig unge när jag var liten. Men
jag har fått höra från andra att jag egentligen
var ett väldigt snällt och trevligt barn.
Samtidigt som det var så här hemma hos
pappa så såg jag upp till honom. Vi gjorde
coola handskakningar när vi sågs och han
lyssnade på hiphop och rock, spelade tv-spel
och var kompis med alla fröknar i skolan.
Han köpte spelet Call of Duty till mig när
ingen annan fick spela det för att det var för
aggressivt. Jag preachade att han var häftig
och alla i fotbollslaget och i skolan tyckte
också att han var skitcool och skön. Man var
stolt över honom typ, samtidigt som man
var skiträdd när man kom hem.

Ingen upprättelse för åren av rädsla

När jag blev äldre började jag känna att det
var asjobbigt att alla sa att han var så skön.
Att alla tyckte att jag hade världens skönaste och coolaste pappa, så tycker man
själv att man har världens värsta pappa.
Det blir så jävla konstigt. Men jag sa inget,
jag ville låtsas som ingenting. För jag ville
ju ha en pappa liksom. En fadersfigur som
liten kille. Jag drömde om ett sånt där typiskt filmscenario, att spela fotboll med min
pappa. I mellanstadiet såg jag hur kompisarna i klassen som hade skilda föräldrar
bodde varannan vecka hos sina pappor
och att det gick jättebra. Så i typ femman
så började jag försöka bo hos pappa varannan vecka men det gick inte. Det blev

bara bråk. Ibland fick mamma komma och
hämta oss för att det inte gick att vara kvar.
Ju äldre jag blev desto mindre ville jag
åka dit. Då försökte han tvinga mig att
umgås med honom i stället. Han kunde
ringa mamma och säga att det är hon som
påverkar oss att inte vilja träffa honom.
Och om jag sa att jag inte ville träffa
honom, eller inte svarade när han ringde
så stängde han av mitt mobilabonnemang eller tog min moped. Det är något
han alltid gjort. Även om man inte vill
träffa honom så blir man tvungen, annars
blir man straffad.
Just nu har jag ingen kontakt med min
pappa, jag har sagt upp den. Jag fick reda
på att han varit våldsam mot mamma när
de skulle skiljas när jag var jätteliten. När
jag fick veta det blev det lättare att fatta att
det han gör mot mig också är fel. Att det
också är en sorts våld.
Alltså det är inte en ursäkt jag söker från
min pappa för det tror jag aldrig jag får.
Men jag skulle bara vilja ha en förklaring.
Att han fattat att han gjort fel. En insikt.
Men varje gång jag har försökt markera
mot hans beteende har han bara snyggt
kunnat snacka sig ur det och så har det
blivit som vanligt igen. Han är grym på
att snacka sig ur saker. Jag ville visa att
det är på allvar för mig, jag ville polisanmäla honom. Min familjebehandlare som
jag går och pratar med trodde inte att det
skulle funka, men hon sa att vi kunde göra
en orosanmälan.
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Det var mer än ett halvår sen. Då gjorde jag
en anmälan mot honom för olika typer av
våld som han utsatt och fortsätter utsätta
mig för. Psykiskt våld, latent våld och en
del fysiskt våld. Jag skickade in anmälan
och så frågade de saker om den, sen sa
de att de skulle höra av sig till min pappa.
Och efter att de hade gjort det så hörde de
av sig till mig och sa att de inte går vidare
med anmälan. De gav ingen förklaring
och när jag bad om det skrev de något i
stil med att de inte vill att det ska vara som
en hämnd på min pappa. Men för mig är
det inte en hämnd, för mig handlar det om
att få upprättelse.
När de la ner utredningen började jag tvivla
på allt. Jag tänkte direkt att han kanske inte

har gjort fel. Efter att de hört pappas sida
lyssnade de bara på honom som är vuxen
och tyckte att han hade rätt, kändes det
som. Det var som att de trodde att jag ljög
och ringde till pappa för att kolla om det jag
sagt var sant.
Anmälan till socialtjänsten var ett sätt att
få någon annan att visa min pappa att det
han gjort mot mig inte är okej. Men de
tyckte väl att det var ok.
Jag var tvungen att åka in akut till BUP
för ett tag sen för att jag hade självmordstankar. Jag vet inte om det har med min
pappa att göra. Men på BUP frågar de alltid
om min relation till min pappa så jag antar
att det som hänt har påverkat mig.”
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KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Expertens reflektion

Pojke, 17 år

Det här är en berättelse om ett barn som söker upprättelse
för övergrepp som pappan utsatt honom för. Men pojken
blir inte tagen på allvar eller betrodd, utan snarare sviken
av vuxenvärlden.
Den här pojken har blivit utsatt för psykiskt våld. Psykisk
misshandel är idag inte lika uppmärksammat som fysiskt
våld. Trots att man vet att skadorna och lidandet för barnet
kan vara lika allvarliga.
Psykisk misshandel är också våld mot barn och måste
uppmärksammas mer och lagföras därefter. Det är dock
svårt med dagens lagstiftning. En av anledningarna är att
våldet inte lämnar synliga fysiska skador och därmed är
svårare att upptäcka. För att vara straffbart som misshandel enligt dagens lagstiftning krävs hårda beviskrav på
medicinska effekter (t.ex. neuros eller chock).

Ingen upprättelse för åren av rädsla

Att pojken i det här fallet inte blev tagen på allvar av varken
socialtjänst eller polis när han tog mod till sig att anmäla,
visar också att kunskapen hos professionen om psykiskt
våld inte prioriteras eller tas på tillräckligt stort allvar. Pojkens upplevelser bagatelliseras och pappans beteende
normaliseras. Det är anmärkningsvärt att pojken inte får
en förklaring till varför fallet lades ner eller erbjudits annat
stöd av socialtjänsten när han upplevt allvarliga former av
övergrepp. Att barn görs delaktiga och får berätta om sina
upplevelser är en bra start. Men för att berättandet inte ska
innebära än mer lidande och ytterligare en kränkning för
barnet måste socialtjänst och polis förklara sina ställningstaganden för barnet. Återkoppling måste göras på ett sätt
som är begripligt för barnet.

”Barnkonventionens definition
av våld omfattar både psykiskt
och fysiskt våld och sätter ingen
rangordning mellan dem. Barn
har rätt att skyddas från alla
former av våld och de har rätt
till upprättelse när övergrepp
har begåtts.”

KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist, UNICEF Sverige
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Orosanmälan eller polisanmälan
– vad är skillnaden?
En orosanmälan till socialtjänsten är inte samma
sak som en polisanmälan. Polisen utreder brottsmisstankar, socialtjänsten utreder behovet av
skydd och stöd. Oavsett om ett misstänkt brott
mot ett barn polisanmäls eller inte, så har socialtjänsten ansvar för att ge barnet stöd och skydd.
Endast ett fåtal polisanmälningar leder till åtal och
ännu färre till fällande domar. När socialtjänsten

får kännedom om en situation där ett barn kan ha
blivit utsatt för ett brott kan händelsen polisanmälas. Det finns riktlinjer för hur socialtjänsten bör
agera, men det finns inga bestämmelser för att
polisanmälningar alltid ska göras vid misstanke
om brott mot barn. Om socialtjänsten väljer att
inte polisanmäla ska detta framgå av barnets journal hos socialtjänsten.

Från orosanmälan till eventuell insats

Från orosanmälan till eventuell rättslig påföljd

1

Orosanmälan till socialtjänsten

1

2

Omedelbar skyddsbedömning

2

Förundersökning
inleds

Förundersökning
inleds ej
(ärendet läggs ner)

3

Förhandsbedömning
(När en orosanmälan rör våld mot barn ska
en utredning inledas utan dröjsmål)

3

Åtal väcks

Åtal väcks ej
(ärendet läggs ner)

4

Rättegång
(huvudförhandling)

Polisanmälan om misstänkt brott

4

Utredning inkl.
bedömning och
analys

5

Beslut om skydd/stöd

5

Fällande dom

A. Avsluta utredning
utan insats

6

Påföljd
(straff/skadestånd)

6

B. Öppenvårdsinsats
C. Placering enligt
SoL/LVU

7

Vid insats har
socialtjänsten ansvar för
verkställande av beslut,
samt uppföljning

Beslut om att inte
inleda utredning

Friande dom
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Mycket tyder på att orosanmälningarna ökar kraftigt i
Sverige. I Göteborgs stad ökade antalet orosanmälningar
med 52 procent 2016, jämfört med 2014. Det saknas
nationell statistik men liknande ökningar redovisas av
lokala myndigheter runt om i landet. [ 14 ]

Pojke, 17 år
Ingen upprättelse för åren av rädsla

[ 14 ]

www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/orosanm%C3%A4lningarna-om-barn-som-far-illa-av-v%C3%A5ld-i-hemmet-%C3%B6kar-1.479322
www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kraftig-okning-av-orosanmalningar-som-ror-barn
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”Jag hade en bästa vän som jag inte sa hej då till. Vi var
tvungna att åka snabbt. Jag har aldrig träffat henne igen.”

FLICKA, 11 ÅR

Hon har flyttat runt halva livet

”Det har varit många förändringar i mitt liv.
När jag var fyra år var mina föräldrar vanliga föräldrar som älskade varandra. Jag
trodde att vi skulle leva så hela livet men
jag hade tydligen fel. Det blev inte så och vi
blev tvungna att flytta.
Min pappa bråkade med min mamma och
min mamma var trött på det, hon ville inte
vara med pappa mer. Då ringde hon polisen och de sa: ’Vi sköter det här.’
Det var natt när mamma ringde polisen
och jag låg och sov. Mamma väckte mig
och sa:
’Nu ska vi gå.’
Jag blev rädd och tänkte:
’Vad gör polisen här?’
Jag hade ingen aning om vad som hände,
jag trodde att de skulle ta oss! Vi åkte med
en polisbil till polisstationen, där pratade de
bara med min mamma. Jag och min syster
fick vänta. När min mamma var klar fick vi
bo på ett hotell. Sen sa de att vi skulle åka till

en annan stad och bo på ett skyddat boende
där. Vi var tvungna att åka snabbt och jag
hann inte säga farväl till mina kompisar. Jag
hade en bästa, bästa vän som jag inte sa
hej då till. Jag har aldrig träffat henne igen.
Jag saknar henne men jag har inte hennes
nummer och jag kan inte åka tillbaka till
henne.
På boendet vi kom till först fick vi ett eget
rum men köket var för alla som bodde där.
Det var mysigt där för vi lärde känna alla
och alla var snälla. Men efter ett år flyttade vi till ett annat skyddat boende i en
annan stad.
Vi bodde där i två år och jag tyckte det var
bra där, jag kände mig trygg. Dörren hade
kod så att inte vem som helst kunde komma
in. Det var bra så att min pappa inte skulle
komma och ta oss. Jag var rädd att han
skulle göra det och att vi aldrig skulle få
träffa vår mamma igen.
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Flicka, 11 år

Efter en vecka började vi skolan men först
behövde jag vila efter att ha flyttat runt så
mycket. Vi tog det lite lugnt och behövde inte
stressa. Jag delade rum med min mamma.
Jag blev van vid det skyddade boendet. Jag
fick vänner där och vi brukade hälsa på i varandras rum och rita och leka med dockor. Vi
gjorde roliga saker på helgen, vi hade kalas,
vi gjorde utflykter till museum och på sommaren åkte vi och badade.

Hon har flyttat runt halva livet

Ibland när mamma ska berätta något för
mig blir jag orolig. Jag är rädd att hon ska
säga något dåligt som ska hända. En dag sa
hon att vi var tvungna att flytta igen. Jag vet
inte direkt varför men jag tror att det kanske
var för att andra behövde någonstans att
vara och behövde ta vår plats. Vi hade ingenstans att ta vägen för det är omöjligt att
hitta lägenhet här, så vi var ganska oroliga.
Jag kan se på min mamma och min storasyster när de är oroliga för de har varit
det förut. När de är oroliga då känner jag
det. Till slut pratade min mamma med min
morbror och vi fick bo hos honom.

Det var jobbigt att lämna vännerna och
personalen på det skyddade boendet, jag
älskar dem fortfarande. Jag hade en bästis
på det skyddade boendet men nu bor hon
långt bort från mig. Hos min morbror fick
jag inga vänner för det fanns inga barn där.
Jag gick aldrig till parken där för jag tycker
inte om att leka själv. Efter ett tag ville inte
min morbror att vi skulle bo hos honom
mer. Så vi var tvungna att prata med socialen och sen flyttade vi in i en lägenhet i
en annan del av stan. Där bodde vi i några
månader. Lägenheten var fin och stor men
var vi tvungna att flytta igen för de behövde
ha tillbaka den. Nu bor vi i ett gammalt hus
på andra sidan stan. Det är ganska tryggt
för man behöver ha en bricka för att komma
in men det är väldigt litet. Det är ett rum där
jag och min mamma och min syster sover
tillsammans, en liten källare där vi lägger
våra saker, ett kök och en toalett.
Jag känner mig ganska konstig när jag
åker hem dit för jag har aldrig lärt känna
den delen av stan. Vi bor ganska långt bort
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från busshållplatsen och jag känner mig
orolig när jag går dit. Det här kommer låta
lite löjligt men det känns som att någon
ska komma bakom mig och försöka kidnappa mig. Innan jag går till skolan brukar
jag säga till min mamma:
’Jag är rädd.’
Då säger hon:
’Du behöver inte vara rädd, det finns
ingenting att vara rädd för.’
Hon tröstar mig:
’Det är bara att gå några steg, så är du
framme.’
Hon säger att det inte är något som
är farligt där vi bor men jag känner det
som att det är farligt. Jag får en konstig
känsla, jag får inte ont men det känns konstigt, som att någonting dåligt ska hända.
Ibland brukar jag tänka såhär:
’Vad är det jag känner, vad är det dåliga
som kommer hända?’
Men jag får inte fram det.
Jag har flyttat mycket och bytt skola typ
sex gånger nu. Jag vill inte flytta mer. Jag

tycker det är jobbigt att åka runt mellan
olika hus och att lämna vänner hela tiden.
Min dröm det skulle vara att bara hitta ett
hus, och leva ett vanligt liv, utan att behöva
flytta runt. Bara ha ett stort hus där vi tre
kan bo; min mamma, min syster och jag.
Där vi kunde bo för alltid. Socialen skulle
inte komma och säga:
’Vi behöver ha huset.’
Ett ställe där vi kan bo hur länge vi vill. Det
önskar jag mig.”
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KRISTINA NORDELL
Tidigare socialsekreterare på Gotland och i Stockholm,
idag på Centrum mot våld i Umeå.

Expertens reflektion

Flicka, 11 år

Uppbrott är väldigt vanligt för barn som upplevt våld. Det
handlar om uppbrott och separationer i alla dess former. Vi
möter barn som flyttat efter pappa när han sitter i fängelse.
Barn som behövt placeras på flera ställen för att skyddas.
En del föräldrar man bor med får inte livet att fungera efter
separationen från en våldsutövande förälder. Då behöver
barnet anpassa sig till en eller flera bonusföräldrar. Sen
kan det vara så att man faktiskt måste flytta för att skydda
barnet. Att uppbrottet är för barnets bästa.
I den här berättelsen blir det tydligt att flickan inte vet säkert
varför uppbrotten har skett. Alla dessa flyttar, vad beror de
på? Flickan har inte fått veta skälen. Det är inte okej. Barn
har rätt att förstå beslut som rör dem. Om man inte har rätt
information, vad händer då? Jo, man bildar sig en egen
uppfattning. Den här flickan är rädd på ett diffust sätt. När vi
inte informerar barn blir de ofta rädda. Hon vet inte om det
finns något att vara rädd för egentligen. Ovissheten väcker
känslor som kanske inte ens skulle behöva finnas.
Hon har flyttat runt halva livet

Ett annat perspektiv är: Varför flyttar vi inte på våldsutövaren? I det här fallet pappan. Men vi kan inte tvinga en
vuxen människa att flytta. Så är det i realiteten. Det betyder att den som begått våldsbrott ofta bor kvar och offren
tvingas till uppbrott. Den här flickan har inte så stora krav.
Hon önskar sig ett boende där de kan stanna så länge de
själva vill, ett vanligt liv där hon kan rota sig.
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”Vilket datum och vilken tid det är, ’När slog din pappa dej?’
det är inte viktigt för mig när jag blir slagen.”

FLICKA, 14 ÅR

Vuxna frågar, hon vill inte minnas

”När jag var nio år, för fem år sedan, flyttade jag, min mamma och min lillasyster
från min pappa och mina bröder. Jag brukar
inte prata så mycket om vad som hände,
jag tycker inte om att gå bak i det förflutna.
Men det var så att min pappa slog mig.
Han straffade, slog och sparkade mig när
jag inte gjorde som han ville. Till exempel
om han tyckte att jag kom hem för sent.
Då brukade han låsa in mig i mitt rum på
övervåningen. Jag fick inte komma ner och
kunde varken äta eller dricka något på hela
kvällen. Jag minns att jag satt på mitt rum
och tänkte: Varför behöver vi gå igenom det
här? Och så tänkte jag på mamma. När jag
var inlåst sa pappa att hon inte fick komma
upp med mat till mig, men hon gjorde det
ändå, för min skull, trots att hon kunde bli
slagen. Hon brydde sig inte om sig själv,
bara om oss barn.

Pappa brukade slå och sparka mig hemma,
inte ute bland folk. Men en kväll var jag
ute med en av mina bröder. Vi skulle gå
till den närmaste butiken för att köpa lite
snacks och gott och sånt. Klockan var
runt nio. Min pappa fick höra att jag var
ute och blev väldigt arg. När vi var på väg
hem kom han mot oss. Min bror försökte
skydda mig från honom men min pappa
lyckades ändå sparka mig på höften. Jag
blev chockad, han hade ju aldrig sparkat
mig ute på gatan förut. Jag var väldigt
rädd att mina kompisar skulle få reda på
hur jag hade det hemma och nu sparkade
pappa mig utomhus när det var folk runtomkring som kunde se! Jag blev så ledsen
att jag sprang hem, gick upp till mitt rum
och låste in mig där. Alltså, jag låste in mig
själv den gången. Jag ville inte gå ut eller
någonting, jag ville inte ens gå till skolan.
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Flicka, 14 år

Ett par dagar senare polisanmälde mamma
min pappa. Polisen kom hem till oss och
kollade omständigheterna. Sen fick vi sitta
på polisstationen i några timmar medan
mamma blev förhörd. Den natten fick vi
sova på ett hotell och det var där jag blev
förhörd sen, en gång på hotellrummet och
en gång i lobbyn. Jag fick berätta om vad
som hade hänt. De frågade både mig och
mamma ifall pappa planerat min framtid
och vad som ska hända med mig, vem
jag ska gifta mig med. Och mamma sa att
pappa alltid pratat om att jag skulle gifta
mig med en av mina kusiner.

Vuxna frågar, hon vill inte minnas

Efter att ha flyttat runt kom vi till slut till ett
skyddat boende där vi bodde i ungefär två
år. Jag kan inte beskriva hur lycklig jag är
över att ha fått uppleva den tiden. Jag fick
vänner, andra barn som bodde på boendet.
Vi busade, vi lekte, vi gick runt i centrum.
Det är oförglömligt, det var otroligt att få
känna hur det känns att vara lycklig. För
alltså, jag hade inte känt det förut, jag hade
inte fått känna vad kärlek var. Jag hade haft
det dåligt hemma, jag hade haft vänner som
inte riktigt brydde sig. Men när jag kom till
boendet fick jag känna att personalen och
mina nya vänner verkligen brydde sig om
mig. De frågade hur jag mådde, de hittade
på aktiviteter med mig och jag märkte att de
verkligen ville att jag skulle vara där. Det var
det som fick mig att verkligen känna lycka.
Under tiden vi bodde där utreddes det
vem som skulle bli min vårdnadshavare
och jag förhördes många gånger. Jag önskade väldigt mycket att min mamma skulle

bli min vårdnadshavare och till slut blev
det så. Jag blev jätteglad. Nu behöver jag
inte tänka så mycket på min pappa längre.
Men man är ju rädd hela tiden också. Jag
är rädd att min pappa ska hitta oss. Att han
ska komma tillbaka till mitt liv och att det
ska bli som förut. När jag är rädd så vill jag
oftast leta efter skydd men det går ju inte
att skydda sig någonstans. Jag behöver
bara tro på mig själv, tro på att jag lärt mig
vad jag ska göra om han kommer.
Samhället har tagit hand om oss väldigt
väldigt väl. De har verkligen tänkt på oss.
Men det har varit jobbigt att förhöras och
intervjuas. Ända sedan polisanmälan har
jag förhörts väldigt många gånger av olika
personer och det är alltid samma frågor:
’Vad gjorde din pappa mot dig? När polisanmälde din mamma din pappa?’
Jag förstår ju att man måste få reda på
detaljerna men det var väldigt jobbigt för
mig. Att hela tiden förklara och berätta vad
som hänt mig och hur jag känner över det,
det är exakt det jag inte tycker om. Jag
tycker inte om att uttrycka mina känslor och
berätta om det förflutna. Att göra det om
och om igen. Då känner jag mig obekväm
och det känns som att jag går bak i tiden.
Och jag vill ju sikta framåt, det är det jag vill.
De ställde hela tiden frågor om detaljer
som var svåra att svara på:
’När slog din pappa dej?’
Det är inte det man tänker på när man går
igenom en sån hemsk period. Vilket datum
det är och vilken tid, det är inte så viktigt
för mig när jag blir slagen.
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Jag önskade hela tiden att jag inte skulle
behöva intervjuas något mer men de kom ju
tillbaka. De var alltid trevliga men det var jobbigt att minnas om och om igen vad pappa
gjort mot mig. Jag blev arg och undrade
varför de gjorde så, jag minns inte att de förklarade det för mig. Jag frågade inte heller
och visade aldrig att jag var arg. Men jag
började tycka mindre och mindre om dem.
Man måste ju bli intervjuad, för att de ska
få veta vad det är jag har upplevt men jag

önskar att jag bara hade blivit intervjuad en
gång. Ok, en eller två gånger kanske men
inte tio gånger och alltid samma frågor.
Nu vill jag vara med mina vänner, ha roligt
och få glömma allt det där. Mitt sätt att må
bra är inte att tänka bakåt utan framåt, på
vad jag ska göra i framtiden. Jag önskar att
jag får en lägenhet tillsammans med min
mamma och min syster, att vi får ett hem.
Och så drömmer jag om att bli kirurg! Och
studera i USA, där skulle jag vilja bo.”
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KRISTINA NORDELL
Tidigare socialsekreterare på Gotland och i Stockholm,
idag på Centrum mot våld i Umeå.

Expertens reflektion

Flicka, 14 år

På det skyddade boendet fick flickan verkliga vänner och
kände tillhörighet, kärlek och gemenskap. Motsatsen är
det hon kände innan våldet upphörde. När man är våldsutsatt då är man inte glad, man känner sig oönskad och
ensam. Våldet måste upphöra! Det kan aldrig nog betonas
och det beskriver den här flickan väldigt tydligt: När våldet
upphör, då kan livet börja!

Vuxna frågar, hon vill inte minnas

En reflektion är att det flickan beskriver är ett fullkomligt
misslyckande från vår sida. Hon uttrycker en större chock
inför att pappan sparkar henne så att kompisarna kan se
än hon gör inför att han faktiskt sparkar henne överhuvudtaget. Hon låser in sig själv efter händelsen.
Den här flickan har hörts väldigt många gånger. Så får
det inte gå till! Hon börjar tycka mindre om de vuxna för
att hon får berätta så många gånger. Ett barn ska inte bli
traumatiserat av utredningarna också. Meningen med
barnahus är ju just det. Att barnen slipper höras många
gånger. Det här måste vi som arbetar med de här barnen
kunna klara av!

”Intervjustudier visar att tystnad
ofta präglar barns reaktioner på
våldet, vilket kan leda till att traumat
osynliggörs och att skammen flyttas
från förövaren till offret.”
N AT I O N E L LT C E N T R U M F Ö R K V I N N O F R I D ,
Uppsala universitet
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”Det fanns en stor tv-skärm som alla kunde se. Jag kände
igen våra kroppar, för det var bara dem man såg på bilden.”

FLICKA, 20 ÅR

Mötte förövaren i rätten

”Det är konstigt att de frågar om klockslag. Det är omöjligt att veta det. Det är
lättare till exempel att veta vad som hänt
på olika ställen. Som på en båt en gång,
på Viking Line. I allrummet när jag skulle
till skolan. Några gånger i duschen och
sedan i mitt rum. Det var mycket i soffan,
framför tv:n.
Man vet kanske om det var ljust eller mörkt.
Men hur ska barn kunna tänka på klockan?
Det är ju inte den man tänker på. Man tänker
på att komma därifrån.
Det är svårt att minnas och det är väldigt
mycket att berätta. Jag var 10 när övergreppen började, fram till 17.
Jag minns inte riktigt den sista tiden. Mitt
huvud gick på högvarv, och jag kunde bara
tänka om jag gick långa promenader.

Det var ju svårt. Han var ju min styvpappa
som jag hade bott med i nästan hela mitt liv.
Jag var rädd och inte rädd, hatade honom
och hatade inte. Jag sov inte. Grät mycket.
Det var när jag mådde så där jättedåligt som
jag började leta på nätet. Det kom som en
explosion och jag undrade vad det var för fel
på mig. Där stod det att den typen av symtom
jag hade kunde bero på sexuella övergrepp.
Då bestämde jag mig för att skriva till BUP
och berätta. Svaret kom elva dagar senare.
Där fanns någon som hörde mig.
När min mamma fick veta fick hon som en
chock. Hon ringde upp honom och frågade
om det var sant. Han sa ja. Men efter det
har han förnekat det helt. Både i rättssalen
och för min mamma. Rättegången varade
i två dagar.
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Flicka, 20 år

Min advokat frågade mig om jag varit på
rättegång tidigare och jag sa att det hade
jag inte. Då visade hon en bild av en rättegångssal för att informera, men när vi kom
dit såg det inte ut som på den där bilden.
Det värsta var att han var där. Jag hade inte
trott det. Jag hade sagt att jag inte ville se
honom, men så blev det inte. Vi satt mitt
emot varandra hela tiden.
Sedan fanns det en stor tv-skärm som alla
kunde se och det hade de inte heller berättat.
Det var en man där som visade bilder som
de hittat i hans dator. Jag hade inte sett de
där bilderna tidigare, men jag minns dagen
de var tagna. Känslan stämde. Jag och min
lillasyster. Jag kände igen våra kroppar, för
det var bara dem man såg på bilden.
Bland det jobbigaste under hela rättegången
var nog när hans advokat pratade och sa
saker som inte var sanna. Det var nog det
värsta. Det kändes.
Jag skulle önska att man hade kunnat få
lägga till vissa saker på slutet, få säga några
extra ord. Det skulle kunna vara sånt som
kommit upp under tiden. Har du något mer
att tillägga? Det hade varit en bra grej.

Mötte förövaren i rätten

Ett tag senare kom det ett mejl från min
advokat. Där stod summan på skadeståndet och hur långt hans straff blev. Jag blev
lättad eftersom det betydde att det var jag
som hade rätt.
Min advokat sa att om han inte först hade
erkänt för min mamma så hade det nog blivit
svårt att få honom dömd. Hon sa att det varit
ett starkt bevis. Om han inte hade gjort det
så hade det nog blivit väldigt annorlunda.”
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KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Expertens reflektion

Flicka, 20 år

Exemplet visar på många kränkningar av barns rättigheter.
Rättsprocessen och domstolar i Sverige är inte anpassade
för barn. Idag kan rättsprocessen snarare bli ytterligare
en kränkning av barnets integritet. Liknande berättelser
kan ibland användas som argument för att barn överhuvudtaget inte ska delta i rättsprocesser. Jag vill vända på
perspektivet: Vi ska inte skydda barn från att delta. Vi ska
skydda barn i rättsprocessen.

Mötte förövaren i rätten

Enligt barnkonventionen har barn inte en skyldighet att
delta, men om barnet vill komma till tals och delta så måste
det finnas stöd till barnet. En bedömning måste göras i
varje enskilt fall. Men det är viktigt att inte, per automatik,
utesluta ett barn från rättsprocessen. Barnet ska veta vem
som kommer att vara där, vilka frågor som kommer att ställas, till vem, och vilka roller personerna som närvarar har.
Barn har rätt att få relevant och anpassad information i alla
frågor som berör dem. Vi måste också säkerställa att barnet
förstår informationen.
Biträdet har en central roll och måste ha kunskap och
erfarenhet av att företräda barn. Domstolen har en skyldighet att anpassa processen så att barnet förstår. Uppföljning och stöd efter en rättsprocess är också viktiga
komponenter.

”Vi ska inte per automatik skydda
barn från att delta i rättsprocesser.
Vi ska skydda barn i att delta i
rättsprocessen.”
KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist, UNICEF Sverige
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11%

Psykisk misshandel av förälder.*
De vanligaste formerna var hot om fysiskt våld och systematiska förolämpningar.

*KÄLLA:
Janson, Staffan och Jernbro, Carolina, Våld mot barn 2016 – En nationell kartläggning,
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017
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Flicka, 20 år
Mötte förövaren i rätten

Barnet ska gå ur rättsprocessen
med en känsla av att ha blivit lyssnad
på och att hen har fått hjälp och
stöd. Barnet ska ha tillit att vända sig
till polisen om det skulle behövas i
framtiden. Annars har vi misslyckats.

ANNA LINDAHL
Barnförhörsledare barnahus i Stockholm,
utredare Barnombudsmannen (vik).
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”Nu tror de att jag ljugit om honom.
Nu när det inte blev någonting.”

POJKE, 16 ÅR

Känslan av att förövaren vann

”Det var advokaten som ringde på en rast
och berättade.
Beslutet hade kommit redan för två
veckor sen.
Jag frågade varför jag inte hade fått veta
något tidigare.
Han trodde jag visste.
Men det gjorde jag inte.
Fallet var nedlagt och det fanns inget att
göra.
Det med träningen började från att jag
var fyra, fem år.
Min bror fick höra att han var tjock och
måste ut och springa. Väldigt ofta.
Jag fick höra att jag var liten och klen,
spinkis, och att jag aldrig skulle kunna göra
något för att skydda mig själv.

Jag åt inte så mycket när jag var liten.
Då kunde han kalla mig jävla anorektiker,
hur orkar du ens leva. Jag visste inte vad
anorektiker var.
Sedan blev det mer och mer med träningen.
’Om inte du tränar, om du inte kör fys och
om du inte springer si och så många meter
så kommer det aldrig kunna blir något av
dig. Då har jag misslyckats med dig.’
Och om jag varit bråkig i skolan så fick
jag inte röra mig utanför dörren på två
veckor. Då fick jag bara gå ut för att träna.
Och han stod alltid och tittade på, alltid.
Det var han som var vår tränare.
Som värst var det sammanlagt 25 träningspass i veckan.
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Pojke, 16 år
Känslan av att förövaren vann

Och ändå sa han att han skämdes över oss.
Han sa att vi var värdelösa. Det var mycket
handflator i nacken, mycket skrik, han puttade mycket.
Jag trodde ju det var normalt beteende
men så började jag inse att andra inte blev
behandlade så, ingen av mina vänner.
Det var små slag mot kinden, mot örat. Så
tog han tag i tröjan och tryckte upp en mot
väggen för att visa vem som hade makten.
’Du kommer inte klara skolan för du är
dum i huvudet, inte bli någonting.’
Det var alltid något fel.
Han är väldigt trevlig utåt, min pappa. Han
känner många här i samhället. Ingen visste,
ingen misstänkte något.
Vi var hans pojkar.
Till slut började jag säga ifrån. Jag tror inte
pappa klarade av att höra det.
Sista gången blev han helt tokig. Han puttade. Jag puttade tillbaka.
Det slutade med att han kom efter mig
och slog två knytnävsslag som träffade mig i
ansiktet. Det tredje så duckade jag. Sedan

brottade jag ner honom och sprang därifrån.
Det var sista gången. Jag flyttade hem
till min mamma.
Jag och hon gjorde en polisanmälan att
han har misshandlat mig. Jag kom på förhör
hos en ungdomspolis. Hon ställde frågor
ända tillbaks så länge jag kan minnas. Jag
berättade och gav henne namnen på 13 personer som kunde vittna om hur det har varit.
Hon sa att hon skulle återkomma.
Men ingen hörde av sig, inte till mig och
inte till min mamma. Inte polisen och inte
sedan heller. Jag försökte ringa och mejla,
men fick inga svar.
Men jag fick en advokat och han var bra.
Det var han som ringde och berättade att
det var nedlagt.
Jag förstod absolut ingenting.
Fallet var plötsligt inte ens värt att ta upp.
I sporthallen är det folk som inte hälsar
längre för att jag anmälde honom.
Nu tror de att jag har ljugit om honom,
nu när det inte blev någonting.
Jag är den som ljuger, inte han. Han vann.”
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ANNA LINDAHL
Barnförhörsledare barnahus i Stockholm, utredare Barnombudsmannen (vik)

Expertens reflektion

Pojke, 16 år

Särskilda företrädare har egentligen stort inflytande över
barnets väg genom rättsprocessen, men tyvärr används det
inflytandet inte alltid. Jag upplever att de som förordnas
som särskilda företrädare många gånger är osäkra på vilka
befogenheter de har och vilken roll de ska ta. För barnet är
det självklart önskvärt att den som träder in har koll på sitt
mandat och utnyttjar det när situationen kräver det.
Ibland har polisen direktkontakt med barnet. Då är det
viktigt att barnet förstår polisens roll och uppgift. Barnet
måste få möjlighet att förstå varför polisen måste förhålla
sig objektiv. Att det är viktigt för rättssäkerheten: Om polisen och barnet får en stark relation så finns det en risk att
objektiviteten påverkas.

Känslan av att förövaren vann

I det här fallet borde polisen självklart ha hört av sig efter
löftet om det. När utredningen läggs ner har särskild
företrädare ansvaret att informera barnet. Men särskild
företrädares uppdrag upphör när nedläggningsbeslutet
kommer. Där finns en risk att informationen till barnet kan
falla mellan stolarna. Därför är det viktigt med en rak och
tydlig kommunikation mellan utredande polis och särskild
företrädare. Det får bara inte hända att barnet inte nås av
informationen på ett snabbt och barnvänligt sätt! Barn
behöver veta varför utredningen läggs ner. Den avslutande kontakten med barnet är viktig. Barnet kommer bära
med sig erfarenheten och det kan påverka framtida tillit till
polis och rättsväsende.
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SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
Den särskilda företrädaren är jurist och ska följa barnet genom
rättsprocessen. Om ett barn ska förhöras av polis om våld i
hemmet och man tror att barnets vårdnadshavare inte kommer
att gå med på det, till exempel för att de själva är misstänkta och
kan vilja försvåra utredningen, ska barnet få en särskild företrädare. Med en sådan blir det möjligt att förhöra barnet utan vårdnadshavares vetskap och godkännande.

”En särskild företrädare har ansvar för att ta
tillvara barnets rättigheter under förundersökningen och under rättegång. Men hur den
särskilda företrädaren ska agera och vem
som passar för uppdraget är otydligt. Barn får
därför ett skiftande bemötande.”

KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist, UNICEF Sverige

48

Barns egna berättelser

Pojke, 10 år

Om en vårdnadshavare motsäger
sig att ett barn ska höras kan polisen
inte genomföra ett förhör, om det inte
finns indikationer på att barnet själv
har utsatts för brott. Det kan handla
om syskon eller barn som bevittnat
våld mellan föräldrarna. Men praxis är
att barn vid 15 års ålder kan bedöma
själva om de vill höras eller inte.
Man kan inte sätta munkavle på en
15-åring, men väl på en nioåring.

ANNA LINDAHL
Barnförhörsledare barnahus i Stockholm,
utredare Barnombudsmannen (vik).

Han berättade inte för någon
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”Jag ville inte vara där när min mamma blev slagen.
Jag var instängd. Om jag skulle gå ut kanske jag skulle
bli slagen själv.”

POJKE, 10 ÅR

Han berättade inte för någon

”En gång var jag i min skola och där hämtade min mamma mig. Jag trodde att vi
skulle gå hem, men det gjorde vi inte. Vi gick
till centrum och där hämtade en taxi oss och
så kom vi till ett barn- och mammor-hus.
Jag minns en soffa och att det inte var så
jättestort där.
Vi bodde där för pappa hade slagit min
mamma och förstört hennes telefon och
en kruka. Och han hoppade nästan genom
fönstret. Polisen kom hem till oss.
Det är svårt för jag minns knappast, svårt
att komma ihåg det.
Jag ville inte vara där när min mamma
blev slagen. Jag var instängd och om jag
skulle gå ut kanske jag skulle bli slagen själv.
Jag berättade inte för någon vad som har
hänt. Inte vad jag minns.
Inte på skolan.
Jag vill ju inte ta upp det.
Men man skulle ju säga det där för att
det skulle bli bättre. Och det är sant, det
blev bättre.
När vi flyttade igen fick jag prata med
Vera. (Vera är familjebehandlare på socialtjänsten.) Annars skulle det inte gå att
prata nu.

Innan kunde jag inte prata.
Vera och jag pratade om hur det kändes för
mig när min mamma blev slagen och när jag
fick titta på. Jag behövde ju det för jag kunde
inte låta det vara. Och jag försökte stoppa det,
men det gick inte. Ingen lyssnade.
Vi pratade om att min pappa, han har
slagit mig också, och hängt upp min syster
som en tavla.
Det pratade vi om också.
Och om vad jag skulle göra nästa dag för
att det skulle bli bättre.
Sen när man skulle ta bort sin ilska mer
så hade hon svärd som man kunde slå på
stolen med.
Det var läskigt för det kom illusioner. Om
jag pratade om saker som var jobbiga kunde
de komma. Det var häxor som ville döda
mig. Jag såg dem på riktigt.
Det kunde vara en tyrannosaurus och om
det var en häxa så hade den en kniv och
grejer. Den sa att den skulle döda mig.
Jag började gråta och jag började skrika.
Det var som på riktigt.
Sedan vet jag inte vad som hände, det
slutade bara.
Nästan.”
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MARIE HUGANDER JUHLIN
Barnrättsrådgivare och socionom, UNICEF Sverige

Expertens reflektion

Pojke, 10 år

Berättelsen är en beskrivning av att barn behöver få berätta
om sina upplevelser och bearbeta sina trauman utan att
bli ifrågasatta. När det stödet kommer kan barnet läka. Att
inte bli lyssnad till kan ibland sätta lika djupa spår som det
som faktiskt inträffat. Många barn känner idag skam och är
rädda för att berätta för någon vuxen när de utsatts för våld
och övergrepp.
Det är viktigt att det finns vuxna som är lyhörda och tar sig
tid att lyssna på barn utifrån deras förutsättningar. Tillit och
förtroende byggs på så sätt upp, vilket gör det möjligt för
barnet att känna sig tryggt och berätta om sina upplevelser.
Genom att hjälpa barnet att sätta ord på det som hänt ger vi
barnet en möjlighet att prata om det som varit och bearbeta
det som hen upplevt. Men det kräver att vuxna vågar lita på
att det barnet berättar är sant. Barn behöver få sin verklighet bekräftad och behöver få känna att vuxna runt dem tror
på deras vittnesmål.

Han berättade inte för någon

Vuxna kan ibland vara rädda för att sätta ord på det som för
barnet har varit vardag. Det kan vara svårt att höra barns
berättelser om våld och övergrepp. Det kräver såväl kunskap och insikt som tid och anpassning till det enskilda
barnets förutsättningar för att skapa trygghet och utrymme
för berättandet. Barn måste få berätta utifrån individuella
förutsättningar, ålder och mognad. Och de behöver få träffa
personer som är utbildade i att prata med barn. Barn måste
få reagera och bearbeta utifrån sina förutsättningar, inte utifrån hur vuxna tycker det ska vara. Och de behöver vuxna
runt sig som förstår och har kunskap om det.

Barn som har bevittnat våld i hemmet
påverkas på samma sätt som om de
själva bli utsatta för direkt våld. Det
kan till och med vara mer skadligt för
ett barn att uppleva våld i familjen än
att själv utsättas för våld. [ 15 ]

[ 15 ]

Broberg, A, m.fl., Stöd till

barn som bevittnat våld mot
mamma – resultat från en nationell utvärdering, Psykologiska
institutionen, Göteborgs universitet, 2011.
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Det finns ett samband mellan
att växa upp i en familj där
det förekommer våld och att
även som vuxen bli utsatt för
misshandel. [16 ]

[ 16 ]

Nilsson Lotta, Barnmisshandel-

En kartläggning av polisanmäld
misshandel av små barn, BRÅ-rapport 2000:15, Brottsförebyggande
rådet 2000. Renner L & Slack K
(2009). Intimate partner violence and
child maltreatment: understanding
intra- and intergenerational connections. Child Abuse & Neglect.

52

Barns egna berättelser

Barn som upplevt våld
mellan vuxna i familjen [ 17 ]

Flicka, 5 år, syster till flicka 8 år

14%

Vill inte gå till pappa ensam

[ 17 ]

Janson, Staffan och Jernbro,

Carolina, Våld mot barn 2016 – En
nationell kartläggning, Stiftelsen
Allmänna Barnhuset, 2017
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Två systrar fem och åtta år bor sedan ett halvår med
sin mamma i en egen lägenhet. De har bott i två olika
skyddade boenden innan dess. Barnens pappa är dömd
för misshandel mot mamman. Mamman har ensam
vårdnad. Pappan har umgängesrätt och barnen bor hos
honom ibland.

FLICKA, 5 ÅR, SYSTER TILL FLICKA 8 ÅR

Vill inte gå till pappa ensam

”Alla barnen gillar att busa med sin
mamma. Jag tycker om att göra köttbullar och kokosbollar. Ibland så älskar jag
att baka. När mamma säger att vi ska
baka, då springer jag till henne. Ibland vill
jag dansa med folk och ibland så vill jag
dansa själv, ibland så vill jag vara med
min storasyster.
Först var vi med pappa. Bodde med
honom. Mamma och pappa bråkade. Jag
och pappa gick till en bio. Det var snällt,
men de bråkade mycket i alla fall.
Jag gillar pappa och mamma. Men
pappa har pratat mycket med polisen så

jag tycker synd om honom. Han har varit
i fängelse, men ... inte fängelset på riktigt
... men han har pratat med polisen.
Jag tycker synd om pappa för mamma
blir arg på pappa. Kanske nästa dag när
han är lite snällare mot mammas kompisar. Han har slagit dem. Det är inte så
snällt tycker jag. Alltså vänner som är
snälla de tycker jag är bättre.
Ibland tycker jag synd om pappa och
längtar efter pappa. Och sen var vi i skyddade boendet och sen flyttade vi hit. Det
var när min storasyster fyllde år och vi
hade inga saker här.
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Det blev lite bättre. Känns skönt utan pappa.
För pappa är inte så snäll mot min storasyster! Han säger att han bara vill ha mig, inte
min storasyster!

Flicka, 5 år, syster till flicka 8 år

Pappa säger att mormor och morfar inte
gillar mig för att jag inte säger saker som
pappa har gjort. Han har gjort illa mormor
och morfar. Han har blivit arg på morfar.
Han säger:
’Jag vill ha barnen, jag vill ha barnen.’
Så det är därför. Jag satt i mammas knä
den gången och min storasyster satt också
hos mamma.
Pappa har sagt att han vill ha både min storasyster och mig. Sen har han sagt att han
vill lämna min storasyster hos mamma.
Och så ska bara jag gå till pappa. Det är
inte snällt. För min storasyster skyddar
mig. Men inte jag själv. För han säger fula
saker mot mitt ansikte.
Jag vet, vi kan göra en koja under skrivbordet! Vi kan göra det om du vill. Jag vet,
om jag pratar i stället så ger jag frågor till
dig i stället!”

Många barn som växer upp i familjer
där det förekommer relationsvåld har
själva också blivit slagna. [18 ]
Vill inte gå till pappa ensam

[ 18  ]

Pinheiro, Paulo Sérgio, World

report on violence against
children, United Nations Secretary-General’s study on Violence
against Children, 2006
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”Jag ville stanna hos mamma. Jag försökte säga det.
Men det gick inte. Det kom bara inte ut.”

FLICKA, 8 ÅR, SYSTER TILL FLICKA 5 ÅR

Ibland vill pappa träffas, ibland inte

Om man till exempel bråkar om ... till exempel en pärla ... eller om några fina saker, då
om man bara bråkar och säger:
’Nej, jag vill ha den.’
’Nej, för jag ska ha den.’
Men om man bråkar och svär och slåss då
blir barnet ledset. Man ska inte göra det
framför barn. För att de inte riktigt fattar
vad som händer. Barnet blir nog ganska
rädd då. Och tror att man ska göra så. Och
de yngre lär sig av de största. Om man
till exempel har en lillasyster så ska man
göra bra saker inför henne. Till exempel
kan man säga:
’Du kan gå före’.
I stället för att bråka.
Jag blev lite arg och lite ledsen på pappa.
Han bråkade med min mamma. Jag
bara sprang till mitt rum. Jag vet inte
om han visste om det. Men jag tror det.
Han kanske såg när jag sprang och han
kanske tyckte att jag såg ledsen ut. Jag
tänkte att han kanske inte bryr sig om att
jag blev arg och ledsen och då blev jag
arg och ledsen igen.

Mamma såg ut att vara rädd. Men jag
minns inte. När jag sprang så tänkte jag
inte så mycket.
Jag bara grät. Jag grät tyst för jag ville
inte att de skulle höra. Om man gör illa sig
då är det en helt annan sak. Om jag ramlade och skrapade upp ett sår, då skulle jag
gråta så att det hördes.
Men om man ser bråk.
Jag vill inte att de ska se att jag gråter.
Det är skönast och lugnast för mig.
Jag var rädd men inte längre. Man blir
orolig av svordomar och slåss. Jag tycker
inte om att prata om det. Jag har inte tänkt
så mycket. Jag har bara gjort det jag vill
göra. Typ lekt. Jag har bara struntat i att
tänka. Jag har glömt bort för det var länge
sen. Då var jag inte ens sju år tror jag. Jo ...
jag var typ sju och jag kanske också var sex
och fem och fyra och tre år. Jag var typ från
liten till sju. Jag kommer inte exakt ihåg.
Jag var så liten.
Om jag var vuxen skulle jag säga ifrån och
säga att så här får man inte göra.
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Flicka, 8 år, syster till flicka 5 år

Antingen så ska man få hjälp eller så måste
man lösa det själv. Och kanske att de inte
skulle vara så mycket tillsammans och träffas så mycket för att de inte skulle bråka
så mycket. Att de skulle skilja sig var det
bästa. Eller att de skulle lösa det men det
kanske var lite svårt.
Jag fick ju gå igenom mycket saker så det
kanske var därför som jag blev smart och
stark och så.
Det var kanske sju styckna som jag fick prata
med. Väldigt olika personer. De gjorde det
för att de ville veta lite hur vi ville ha det.
Och lösa lite hur det skulle bli för oss. Jag
fick prata många gånger. Jag vet inte varför
det var så många gånger. Det var lite pirrigt
och det var så många frågor som de ställde.
Den bästa gången så fick vi ett papper där vi
fick önska lite vad man ville. Till exempel om
man vill ha en studsmatta. Det var inte säkert
att det var så som det skulle bli.
När jag fick prata med alla då tyckte
jag att det var jobbigt. De ville bara mer
och mer gånger fast jag hade berättat allt.
Men det hade känts bättre för mig att inte
behöva gå på så många möten.

Ibland vill pappa träffas, ibland inte

Vi bodde i två boenden för att vi skulle vara
skyddade, så att han inte kunde hitta oss. Så
vi kunde ha lugn och ro. Det andra boendet,
det verkligen sög! Där fick man dela. Det var
småbarn där och de skrek på kvällarna. Jag
var svin-död-trött! Jag blev så arg:
’Jag orkar inte längre. Kan de inte flytta
nån annanstans eller bara vara tysta!’

Det var skönt när barnet sov och när
man fick en egen lägenhet. Då kunde man
slappna av.
Nu kan jag sova och man får ju gå vart man
vill nu. Första gången när vi var här i vår
nya lägenhet då var det tråkiga väggar och
ganska fult. Det var fula tapeter. Men det
var en cool sak när vi renoverade lägenheten då fanns det ett ställe där det hade bott
en fågel och det fanns små fågelungar där.
När de rev så såg de boet. Men jag hann
inte se för jag var på skolan.
Jag var hos pappa i helgen. Just det.
Det hade jag glömt. Han hämtade oss.
Det var lite konstigt. Först sa han att han
bara skulle hämta min lillasyster. Jag
brydde mig inte för jag vill ändå inte gå
till honom ... eller jag blev bara lite ledsen
... jag tyckte det var dumt att göra så ...
men jag blev bara lite ledsen. Men ändå,
jag brydde mig inte för jag ville ändå vara
med mamma.
När han ändrade sig tyckte jag att det
var konstigt. För han sa först att han inte
skulle hämta mig och sen så hämtade han
mig. Jag ville säga att jag ville stanna hos
mamma. Jag försökte säga det lite. Men det
gick inte. Jag är lite blyg ibland. Det kom
bara inte ut. Ibland när jag vill säga nåt fast
det inte kommer ut då blir jag lite arg.
Till min lillasyster sa pappa att han inte
skulle kalla vår mormor och morfar för
”mormor” och ”morfar” utan i stället
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säga deras namn. Det får mig att känna
att det är dåligt.
Barn är lite mer känsliga kan man säga.
Vuxna är känsliga men inte på vårt sätt. Om
någon slår oss ... eller puttar oss tror vi att
de menar det och att det var med flit. Vuxna
kanske tänker att det bara var en olycka. Att
de råkade knuffa. Barn tar mycket mer illa
upp för det. De kanske blir rädda och tror
att den personen inte är snäll.

ju inte så att barn går in på en bank och
tar pengar. Så jag brukar säga att vuxna
är som barn. För vuxna beter sig liksom
inte bra. Vuxna borde ju veta hur man ska
göra, men i stället gör de nåt konstigt och
dumt. Man säger till vuxna att de är vuxna
men de beter sig som barn. Man kan kalla
den personen ett barn. Så var det lite med
pappa och en annan person som jag inte
riktigt kände. Han hade knarkat. Och han
hade barn.

Jag brukar säga så här: Vuxna är som
barn. Barn kanske knuffas lite. Men
vuxna kan använda mycket våld. Det är

Man ska göra det tryggt för barn. Även
om barnet är dumt. Barn är det viktigaste.
Först kommer alltid barnen.”
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KARIN ÖDQUIST DRACKNER
Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Expertens reflektion

Flicka, 8 år, syster till flicka 5 år

De två systrarnas berättelse gestaltar barnets svaga ställning gentemot föräldrarna efter en vårdnadstvist. Trots
att barnen i detta fall känner rädsla och en dubbelhet inför
umgänge med sin pappa, och trots att han hotat dem och
andra familjemedlemmar samt utövat våld mot deras
mamma, tvingas de att umgås med honom.
Enligt svensk lag (föräldrabalken) ska barnets bästa
vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och
umgänge. I bedömningen ska det särskilt vägas in om det
föreligger en risk för att barnet eller annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt. Trots
att hänsyn ska tas till barnets vilja så är det mycket svårt
för barnet att vägra träffa sina föräldrar. Föräldrarätten är
enligt tradition mycket stark i svensk lag. Föräldrar har
rätt till umgänge med sina barn, men barn har inte rätt att
välja umgänge eller inte. I realiteten tvingas ofta barn till
umgänge med den förälder som kan vara förövaren.

Ibland vill pappa träffas, ibland inte

Många advokater som arbetar med vårdnad och umgängestvister vittnar om att det krävs mycket starka bevis för
att en förälder ska bedömas som olämplig för umgänge
med sina barn. Detta trots att föräldern varit våldsam och
hotat barnen eller den andra föräldern upprepade gånger.
I fall där ena föräldern skyddar sina barn från den våldsutövande föräldern, bedöms de dessutom i högre grad
som olämpliga, på grund av samarbetssvårigheter, än den
förälder som utövar våldet. Detta i sig skapar en dubbel
utsatthet och är oacceptabelt.
Det råder idag en obalans där vuxna har ett övertag just
utifrån att de är vuxna. Barnets rätt att välja umgänge
och barnets bästa- bedömningar måste få en starkare
ställning och vara vägledande i besluten om vårdnad
och umgänge.

”Barns röster väger för lätt och för
stor hänsyn tas till föräldrarna. En
förälder som inte vill träffa sina barn
kan strunta i det. Men barn tvingas
ofta träffa våldsutövaren mot sin vilja.”
KRISTINA NORDELL
Centrum mot våld i Umeå
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Artikel

Det finns många myter;
Att barn inte minns.
Att barn ljuger.
Att barn hittar på och inte vet.
Efter barnförhöret

Det stämmer inte med verkligheten.
Barn behöver tid. De behöver ofta stödjande frågor för att
kunna berätta. Ofta har de inte rätt ord för att beskriva vad de
varit med om. Traumaminnen kan vara diffusa men genom att
visa, rita eller berätta flera gånger kan minnet växa fram. Ett
barns berättelse
kan alltså få mer detaljer beskrivna i ord efterhand.

ANNA NORLÉN
Legitimerad psykolog och psykoterapeut, Ericastiftelsen i Stockholm.
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För de flesta av barnen som bor på våra boenden tar det över
en månad innan de får börja i skolan. Och då är vi väldigt
tjatiga för att få det att gå så fort som möjligt. Det måste till
bättre rutiner i skolorna. Barnen ska inte behöva vänta.
B E R N A D I TA N Ú Ñ E Z
Terrafem, driver kvinnojour och skyddat boende.

ARTIKEL

Efter barnförhöret
Efter polisförhöret ska barnet ensamt möta
de vuxna där hemma: Kanske den som har
slagit barnet eller den som barnet ”skvallrat” på. Det är verkligheten för många våldsutsatta barn. Men på barnahus i Södertälje
arbetar man efter en modell för hembesök
efter förhöret.
Barnbehandlaren Gerd Olofsson och hennes
kollegor märkte att barn som polisförhörts
var rädda och oroliga när de skulle gå hem
efteråt.
– De kunde sitta i soffan och gråta och
inte vilja gå hem för att de var oroliga för
vad deras föräldrar skulle säga och göra.
Ingen visste vad som hände när barnet
kom hem efter att ha ”skvallrat” på sina
föräldrar. Och så här ser det nog tyvärr ut
fortfarande på många ställen.

Gerd Olofsson och hennes kollega Hans Elfström, som är föräldrabehandlare, började
följa upp barn och familjer efter polisförhör, och utvecklade en modell. Sedan 2015
jobbar de med den i Södertälje och hittills
har de hunnit göra hembesök hos omkring
tusen familjer. Utgångspunkten i arbetet är
barnperspektivet och att för barnets skull
hjälpa familjerna att fungera så att barnet
inte utsätts för våld igen. I de flesta fall är det
ett bättre alternativ för barnet än att placeras
utanför hemmet, säger Hans Elfström.
– De föräldrar jag träffar är de vars barn
bedöms kunna komma hem efter förhör
och bo hemma under pågående utredning.
De flesta av dessa föräldrar vill sina barn
väl, men de har inte insett vad våld har för
effekter på barn. Det måste de lära sig och
våldet måste upphöra.
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Hembesök samma kväll
Redan innan ett barn ska komma på förhör
på barnahus i Södertälje har Gerd Olofsson och hennes kollegor fått veta från sin
samordnare att det är ett barn som är på
gång in, och de kan börja planera.
Efter barnförhöret

Efter att barnet förhörts ringer polisen till
föräldrarna och berättar om anmälan och
förhöret och därefter ringer socialsekreterarna till föräldrarna och kallar dem till
informationsmöte. Det sker samma dag.
Under mötet berättar föräldrabehandlaren om vad som har hänt under dagen,
och börjar förbereda föräldrarna på att de
kommer att göra ett hembesök samma
kväll, med både föräldra- och barnbehandlare. Föräldrarna förbereds också på vad
barnbehandlaren kommer att säga under
hembesöket, och att hen kommer att stå
helt på barnets sida och slå fast att våldet
har hänt.
– Det är viktigt att inte vackla en sekund
inför barnet om att våldet har hänt, berättar Gerd Olofsson. Det märker barnet direkt
och känner att nu är det en vuxen till som
inte tror på mig, som ställer sig på föräldrarnas sida.
Under hembesöket samlas hela familjen,
oftast i köket eller i vardagsrummet. För att
vara nära barnen och få kontakt med dem
brukar Gerd Olofsson sätta sig på golvet.
Sedan berättar antingen hon eller barnet
vad barnet har varit med om under dagen.
De berättar också för föräldrarna om vad
barnahus är och att det inte var farligt eller
läskigt där.
– Det är viktigt, eftersom det kan vara skrämmande för många föräldrar att barnet varit
på polisförhör, speciellt de som kanske levt
i en diktatur eller liknande i sina hemländer,
säger Gerd Olofsson.

Barnbehandlaren förklarar att barnet varit
modigt som berättat. De pratar om vad våld
är och att man aldrig får slå barnet igen. Ett
viktigt moment under besöket är när föräldrabehandlaren frågar föräldrarna om de är
arga, besvikna eller ledsna på sitt barn för
att hen berättat om våldet. Under informationsmötet har föräldrarna fått öva på att
svara ”nej” på den frågan. Och att göra det
på ett sätt så att barnet förstår att de menar
det på riktigt. Efter att de sagt nej tittar Gerd
Olofsson på barnet.
– Och så frågar jag barnet: ”Var det på riktigt?” för det märker ju barn. De ser det i
ögonen, de känner sina föräldrar.
I slutet av mötet frågar Gerd Olofsson och
föräldrabehandlaren familjen vad de ska
göra nu. För det är viktigt att livet fortsätter
som vanligt; att man följer samma rutiner.
Enda skillnaden är att barnet kanske behöver lite extra kramar eftersom det är inte
alla dagar man pratat med polisen.
I de fall där det är möjligt ser de till att föräldrarna ger barnet en kram. Även den ska
vara på riktigt och det ska vara föräldrarna
som kommer fram till barnet och ger en
kram, inte tvärtom.
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Vidare behandling
Innan behandlarna går gör de upp om
ett datum för nytt stödsamtal. Samtalen
sker sex till åtta gånger med barnen för
sig och föräldrarna för sig. Där får barnet
rekonstruera och bearbeta våldet med
barnbehandlaren och föräldrarna får gå i
”föräldraskola” hos föräldrabehandlaren.
Att samtalen är frivilliga tror Gerd Olofsson och hennes kollegor ger en öppning
till att våga pröva, ifall man först är tveksam. Det har visat sig att de flesta familjer
vill delta i den behandlingen.
– Vi har inga exakta siffror men vi har hållit
på med det här sedan 2011, haft omkring
tusen hembesök och jag kan räkna på ena
handen de familjer som tackat helt nej till
stödsamtal efter hembesöket.
När stödsamtalen är slut får de barn som vill
redovisa sitt arbete med barnbehandlaren
för sina föräldrar som en avslutning. Gerd
Olofsson och hennes kollegor har märkt
att få av de familjer de träffat har behövt
komma tillbaka igen.
– De ordnar det, de älskar sina barn och
barnen älskar sina föräldrar, men det är inte
alltid det de visar och gör i praktiken.
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Barnahusets fyra rum
– med barnet i fokus

Stora skillnader i landet

1.
Brottsutredning

4.

2.

Psykisk
hälsa

Samverkan
och skydd

3.
Fysisk hälsa

Ett barnahus har fyra rum: socialtjänst, polis, barn- och
ungdomspsykiatri och barnmedicin.
Men på många barnahus i landet är det inte så. På barnahuset
i Södertälje finns till exempel endast socialtjänst och polis.
Det försvårar samverkan och barnets chanser att få sina
rättigheter tillgodosedda minskar.
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Sekretessen är ett problem. Det kan vara så att skolan gör
en orosanmälan som gäller våld i hemmet. Socialtjänsten
utreder i fyra månader och under tiden kommer barnet
till skolan med nya blåmärken. Skolpersonalen känner att
inget händer. Men socialtjänsten får inte berätta för skolan
att man till exempel erbjudit familjen stöd. Kanske tackar
familjen nej till det och det får skolan inte heller veta.
AGNETA THULIN
Verksamhetschef familjehemmet Omtanke

ARTIKEL

Stora skillnader i landet

Lena Sjögren är samordnare på barnahus i
Södertälje. Hon tycker att det är ett problem
att det ser så olika ut på olika håll i landet.
– Det är inte bra för de utsatta barnen.
Handläggning och det stöd barnet får efter
ett förhör ser olika ut beroende på vilka professioner som är anslutna till barnahuset.
På barnahus i Södertälje finns två rum
representerade: socialtjänst och polis.
Dessa har samråd varje vecka. Då träffas
polis och socialsekreterare som har hand
om barnets ärende. Åklagaren är oftast
med på telefon. Att befinna sig på samma
plats och ha ett upparbetat samarbete förenklar samverkan mellan polis och socialtjänst, menar Lena Sjögren.
– Man undviker kommunikationsmissar
och att någon gör något som saboterar
den andres utredning. Till exempel att socialtjänsten kontaktar vårdnadshavaren och
ovetandes förstör för polisutredningen.

Sånt kan undvikas när man samarbetar
nära varandra.
När alla finns i samma hus behöver barnet
inte åka runt mellan olika platser, utan allting centreras runt barnet som bara behöver komma till en plats.
Saknar två rum
Lena Sjögren hade gärna sett att även de
två andra rummen, BUP och barnmedicin,
hade funnits i Södertälje.
– Som det ser ut nu så måste man upprätta en tillfällig samverkan med läkare på
Karolinska sjukhuset i Huddinge eller i Solna
när en åklagare beslutat om att läkarundersökning ska göras. Det kan ta tid, och när det
väl är dags blir det en lång resa för barnet.
Att ha BUP och barnmedicin på barnahuset hade gjort att de funnits representerade under samrådsmötena.
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Efter barnförhöret

– Om vi hade haft en barnläkare med så
hade vi helt naturligt haft med barnets
journal. Läkaren hade slagit i den innan
för att se om barnet tidigare sökt läkarvård
för skador, som skulle kunna ha kommit av
tidigare våld. Ett snabbt beslut kan fattas
om att en läkarundersökning ska göras för
att undersöka gamla ärr.

på barnahus skulle göra det möjligt för
barn som behöver få hjälp av psykiatrin
att få det tidigare. Nu tas den frågan ofta
upp i ett senare skede.
– Men på de barnahus där BUP finns är
de med tidigt under ett nytt ärende. De kan
se från början, på ett mer naturligt sätt, vad
barnet har för behov.

Som det ser ut nu finns det risk för att
sådan information missas i början av
utredningen och i värsta fall helt. Det försvårar för socialtjänsten att göra en korrekt
bedömning av skyddsbehovet och för polisen att utreda de brott som kan ha begåtts
mot barnet.
– Polisutredaren eller socialtjänsten kan
förvisso begära ut journaler men det kan ta
tid innan man får ut dem. När ingen läkare
finns med på samråden har man dessutom
ingen expert som kan tyda vilken information i dem som är av värde.

Samverkan försvåras av sekretess
Något annat som försvårar samverkan,
enligt Lena Sjögren, är att alla, polisen,
sjukvården, socialtjänsten, har sin egen
sekretess. Till skillnad från i till exempel
Danmark där en särskild sekretesslag
gäller på barnahus, och de involverade
myndigheterna kan dela information smidigare med varandra. Nu kan någon ha
information i ett fall, som de inte får dela
med sig av till andra på samrådsmötet.
Då får man försöka anonymisera eller inte
berätta viss information.
– När vi sitter i ett samråd om ett barn
kan det vara så att man får tänka ”vänta
nu, kan vi ta upp det här när den och den är
här i rummet”. Det försvårar arbetet.

När alla inte samlas samtidigt på det första
samrådet måste man dela upp allt i flera
steg. Att ha barnpsykiatrin representerad
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Barnberättelserna som ligger till grund för den här
rapporten bekräftar bilden av att barn som upplevt våld
är mycket utsatta, inte enbart på grund av våldet, utan
också i kontakten med myndigheter och i rättsprocessen.

UNICEF SVERIGES SLUTSATS

Nu måste det börja hända

Rättigheterna för barn som upplever våld
i hemmet måste stärkas. I den här rapporten vittnar barnen själva om hur barns
utsatthet förstärks i ett system som inte
är anpassat till barn och där rådande attityder leder till att vuxnas ord väger tyngre
än barnens upplevelser. Det är en bild
som delas av de vuxna som intervjuats
som möter våldsutsatta barn i sina olika
professioner. Barn kommer inte till tals
eller blir lyssnade på i tillräcklig utsträckning, utan får ofta ge efter för de vuxnas
perspektiv och beslut. Många barn som
lever med våld i hemmet känner skam och
rädsla och vågar inte berätta för någon.
Det finns en rädsla för att inte bli tagen
på allvar. De barn som trots allt berättar
vittnar om hur de ofta känner sig misstrodda och svikna av vuxenvärlden. De
barn som tar mod till sig att anmäla, och
faktiskt får stöd att driva en rättsprocess,
har ofta svårt att delta på lika villkor, och

ges inte möjlighet till det utifrån sina
förutsättningar. Detta kan leda till att de
säger ”fel” saker i förhör, eller att de inte
är tillräckligt precisa för att det ska finnas
tillräckliga bevis eller vittnesmål för att
fälla förövaren i domstol. Socialtjänstens
stöd till barn som utsatts för eller upplevt
våld i hemmet är i många fall beroende
av föräldrarnas inställning och vilja att ta
emot insatser. Det innebär att barn i fall
där det är svårt att avgöra hur allvarliga
missförhållandena är, eller där barnets
berättelse får stå tillbaka för de vuxnas
argumentationer, riskerar att stå helt utan
stöd från samhället och tvingas fortsätta
leva i allvarlig utsatthet utan att förstå
varför de inte får hjälp.
UNICEF Sverige anser att en rad åtgärder
måste vidtas för att barns rätt till skydd
från våld ska säkerställas och respekteras
utifrån barnkonventionen.
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Lagstiftning
Lagstiftningens utformning idag måste förstärkas. Det är inte tillräckligt med en normgivande antiagalagstiftning. Det behövs
bestämmelser som tydligt signalerar vad
som är brottsligt och vad som är straffbart.
Detta saknas idag. Våldsutövare ska inte
undkomma lagen på grund av att lagen är
för vag och otydlig.

Nu måste det börja hända

Rättsprocessen behöver ses över och barnanpassas. I dag är det anmärkningsvärt få
anmälningar som leder till åtal och när åtal
trots allt väcks, är det oproportionerligt få
fällande domar.[ 19 ] De så kallade rekvisiten
(kriterierna) i lagen behöver utformas för att
möjliggöra för fler fällande misshandelsdomar i ärenden som rör barnmisshandel.

[ 19 ]

Diesen, C., Diesen E.F., Över-

grepp mot kvinnor och barn
– Den rättsliga hanteringen,
Norstedts juridik, Stockholm,
2009.
Andersson, M., Kaldal, A.,
Barn som utsatts för våld inom
familjen – kartläggning av
brottsmålsavgöranden från
tingsrätt, Juridiska institutionen,
Stockholms universitet, bilaga
till SOU 2016:19, 2014.
[ 20 ]

Art 12 barnkonventionen,

FN:s barnrättskommittés
allmänna kommentar nr 12
(CRC/C/GC/12)
[ 21 ]

Regeringens strategi för

att stärka barnets rättigheter i
Sverige, prop 2009/10:232
[ 22 ]

5 kap. 1a§ socialtjänstlagen

(2001:453)

Barns rätt till delaktighet och information
Barn har inte bara rätt att komma till tals (bli
hörda) utan har också rätt att bli lyssnade
på, och deras åsikter ska beaktas. Att enbart
ges rätt att bli hörd är inte att uppfylla kravet
på delaktighet utifrån barnkonventionen.[ 20 ]
Beslut fattas utifrån ett vuxenperspektiv och
i många fall har man inte frågat barnet eller
vägt in barnets synpunkter i besluten eller
bedömningarna. För att barn ska ha möjlighet att delta måste de ha information som
är anpassad efter ålder och mognad, och
förstå, för att kunna utkräva sina rättigheter.
Samhället har en skyldighet att skapa förutsättningar för detta.
Barnanpassade processer
För att barn ska ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar måste processerna
barnanpassas. Detta innebär inte bara
en mer begriplig process, med förenklad
information, utan även de faktiska strukturerna behöver ses över. En barnanpassad
process bör ha korta handläggningstider
och påskyndade utredningar, där kallelse
till inledande förhör inte drar ut på tiden.
Sättet att intervjua barn både inom polis,
rättsväsende och socialtjänst, måste anpassas utifrån barnets ålder och mognad. Ett
stöd innan, under och efter hela processen

är också avgörande för en barnvänlig process, och för att minimera att barnet utsätts
för ytterligare kränkningar eller lämnas med
fler frågor än svar.
Barnets bästa-bedömningar
Alla formella beslut som fattas och som
berör barn ska utgå från en barnkonsekvensanalys (barnets bästa-bedömning).[ 21 ] Detta
behöver förtydligas och efterlevas bättre på
alla nivåer. Analysen behöver innehålla en
förståelse för hur barnet berörs av beslutet,
vilka konsekvenser det får för barnet och
om de är rimliga och proportionerliga. Detta
gäller inte bara för beslut där barnet direkt är
berörd, utan också indirekta beslut där barn
inte är huvudperson.
Vikten av samverkan
När barn har utsatts för våld är samverkan
avgörande för att säkerställa att barnet faktiskt får det skydd och stöd hen har rätt till.
Utan samverkan kan det från myndighetshåll också vara svårt att få en korrekt bild
av vad som görs och vad som inte görs
för barnet. I värsta fall kan det leda till att
barnets ärende ”faller mellan stolarna”
och blir ”ingens ansvar”. Det behövs en
tydligare lagreglering för hur polis, socialtjänst och rättsväsende ska samverka
i ärenden som rör barn som utsätts för
våld i hemmet. Enligt lag har socialtjänsten en skyldighet att aktivt arbeta för att
samverkan kommer till stånd.[ 22 ] Detta
mandat behöver ses över, med hänsyn till
de hinder som råder, för att stärkas och
tydliggöras.
De rådande sekretessbestämmelserna
måste ses över med barnets bästa i fokus.
Dagens bestämmelser är ett av de formella
hindren för främjande av samverkan. I
vissa fall hindrar sekretessen samverkan,
i andra fall används sekretessen som en
ursäkt för att inte samverka.
Barnahus som modell måste formaliseras
för att säkerställa att alla barn i Sverige får
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ett rättssäkert och likvärdigt bemötande
från myndigheterna som ska samverka.
Att man i Sverige har utvecklat barnahusmodellen på många platser i landet är
positivt utifrån ett samverkansperspektiv.
Men modellen bygger på icke-bindande
riktlinjer, utan ansvarig huvudman eller
tillsynsmyndighet.[ 23 ] Kvaliteten på bemötandet som våldsutsatta barn får varierar
därför beroende på var i landet barnet bor.

[ 23 ]

Rikspolisstyrelsen (2009). Del-

redovisning av regeringsuppdrag
avseende gemensamma nationella
riktlinjer kring barn som misstänks
vara utsatta för brott och kriterier för
landets barnahus.

Samverkan med skola och förskola är viktig
då de står för majoriteten av de orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten.
När skolan valt att göra en orosanmälan till
socialtjänsten är det viktigt att det följs upp
för att inte gå miste om värdefull information eller skapa ovisshet kring barnets situation, vem som har ansvar för vad och vilka
förväntningar som finns på olika parter.
Det är ett problem att skolpersonalen idag
”tvingas” till ett informellt ansvar eftersom
det bygger på en välvillig insats snarare än
barnets rätt till stöd.
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Nu måste det börja hända

Vikten av likvärdigt bemötande
och stöd till våldsutsatta barn
Alla barn som blivit utsatta för våld ska
ha tillgång till ett barnahus med alla fyra
”rum” representerade. Idag avgörs tillgång till stöd och skydd utifrån var i landet
man bor, eller vilka engagerade vuxna som
verkar i lokalsamhället. I delar av landet
har barn inte tillgång till ett barnahus alls.
Den särskilda företrädarens roll behöver
ses över utifrån barnets behov och rättigheter. Uppdraget är idag otydligt och brister i att fullt tillgodose barnets behov av
stöd och skydd.
Kvaliteten på skyddssystemet varierar kraftigt i landet och mellan tjänstemän på olika
myndigheter. Det är varken jämlikt, hållbart,
rättssäkert eller i enlighet med barnets bästa.
Slumpen får inte vara det som avgör om ett
barn i Sverige får skydd, stöd och upprättelse
när hen utsatts för våld i hemmet. Det finns
många eldsjälar runt om i landet som varje
dag kämpar med existerande strukturer och
begränsade medel. Detta arbete måste inkluderas i existerande system, styrdokument,
budget och utbildningssatsningar. Vi behöver ha en lagstiftning som tydliggör barnets
ställning som rättighetsbärare. Vi behöver
också skapa förutsättningar och ha mer
kunskap för att rättigheterna ska kunna bli
verklighet i praktiken.
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Läs mer i UNICEF Sveriges

rapport: Hur ska barn i Sverige få
upprättelse när deras rättigheter
kränkts? För- och nackdelar med en
ratificering av barnkonventionens
tilläggsprotokoll om individuell
klagorätt.
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Livet efter våldet
Den mest centrala frågan, som ständigt återkommer i barnberättelserna, är
behovet av upprättelse. Barnet behöver
i sin bearbetning få en tydlig signal om
att föräldrarnas beteende är fel och förbjudet. Många barn känner skam, skyller
på sig själva och tror att det är deras fel
att föräldrarna beter sig som de gör. För
att få upprättelse är det i många fall inte
en rättsprocess som är det primära eller
nödvändiga. I många fall vill barn ha en
ursäkt från föräldrarna, ett erkännande att
det inte är deras fel, och ett löfte om att
det aldrig ska hända igen. I de fall där en
rättsprocess är nödvändig måste barnet få
stöd innan, under och efter processen, från
en utomstående vuxen som kan stötta och
vägleda barnet. Annars är risken stor att
barnet blir kränkt igen. Det är också viktigt
att hela familjen får stöd. Barnets livssituation kommer inte per automatik att bli
bättre av en fällande dom. Samtidigt som
samhället har ett viktigt ansvar att tydligt
signalera rätt och fel, kan det vara minst
lika viktigt för barnet att föräldrarna tar på
sig ansvaret för det som hänt och att de
har en vilja att förstå och ta till sig barnets
upplevelser. Både barn och familjer måste
erbjudas kvalitativt stöd som en integrerad
del i påföljder vid våld mot barn. Det är inte
alltid det bästa för barnet att skiljas från
föräldrar och syskon. Att få växa upp i en

miljö utan våld, där samhället ger tydliga
signaler om vad som är rätt och fel och där
föräldrar, i de fall det är förenligt med barnets bästa, får det stöd de behöver för att
kunna vara goda föräldrar är avgörande.
Detta för att barn som utsatts för eller
upplevt våld i hemmet ska få upprättelse i
rättsprocessen och samtidigt få möjlighet
till en bättre framtid tillsammans med sin
familj. Rättsprocessen och rätten till stöd
får aldrig ställas i motsats till varandra.
Barnets bästa måste vara vägledande i alla
processer som rör barn.
Ett viktigt steg framåt, för att stärka barns rätt
till upprättelse, är att regeringen ansluter sig
till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en individuell klagomekanism för
barn. Protokollet innebär att barn ges rätt
att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter, enligt barnkonventionen, har kränkts. Det sätter också press
på staten att inrätta nationella instanser dit
barn kan vända sig när deras rättigheter inte
har respekterats. Barnombudsmannen är
idag den enda ombudsman som inte kan
ta emot enskilda klagomål från sin målgrupp. Om barnombudsmannens mandat
utökades skulle de då ha möjlighet att hjälpa
enskilda barn att söka upprättelse när deras
rättigheter kränkts. Detta skulle vara av stor
betydelse för våldsutsatta barn. [ 24 ]
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