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Summary 
The National Board of Health and Welfare has, on behalf of the govern-
ment, investigated where to establish a national centre for knowledge about 
violence and other abuse of children with the aim to collect and pass on 
knowledge. The board has suggested that the centre should be located at 
Linköping University and be named Barnafrid. In the spring of 2015 the 
United Nations Committee on the Rights of the Child criticized Sweden for 
not ensuring that professionals who work with children have sufficient 
training in how to consider the best interest of the child when making 
decisions regarding the child. 
 
Investigations concerning sexual abuse of children are problematic both 
from a procedural point of view and from a child perspective. Penal 
sanctions have been aligned with specific regulations for sexual abuse of 
children. Investigations concerning children require skills of competence for 
the professionals involved in different parts of the investigation. The level 
of competence required is rarely specified, which makes it difficult to 
control how the requirements are met. Children are, to a large extent, 
protected from the legal process by not participating in the court. It entails 
high demands on the child’s ability to talk about abuse and to convey it in a 
way that corresponds to the standards of proof. Hence, the quality 
requirements are high, while the investigations also need to be conducted 
rapidly. 
 
At the structural level the main concern is that suspicions of abuse are likely 
not to be recognized to the extent that they possibly could be. At the 
individual level it is problematic that an investigation may be negatively 
affected due to the varying skills levels of the professionals who work with 
children. To raise the level of competence, improvement should primarily 
focus on further recognition of suspicion of abuse, by those who work with 
children in childcare and child healthcare. In addition, an increase in 
competence of the child interrogation leader can bring quality improvements 
throughout the investigation. For increased child specificity, a more 
individualized approach can be used consisting of customization for the 
specific child’s needs and circumstances. 
 
The best interests of the child are met to some extent in the conduct of 
investigations, adjustments to the needs of children has been made through 
the protection and management of children in criminal law. To make it 
possible for investigations to meet the child interest to a greater extent, there 
is a need of professional development and quality improvement measures. 
Suspicions of sexual abuse of children must be dealt with in a proper 
manner throughout the investigation process, but for a vulnerable child the 
most important thing is that someone raises suspicion of abuse and initiates 
an investigation. Changes are needed and they must be based on children’s 
possibilities and abilities to talk about sexual abuse. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen utrett var ett nationellt 
centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, med målet att 
samla in och förmedla kunskap, ska inrättas. Om regeringen beslutar i 
enlighet med förslaget kommer kunskapscentret att förläggas vid 
Linköpings universitet och kallas Barnafrid. Under våren år 2015 
kritiserades Sverige av FN:s barnrättskommitté för att aktörer som arbetar 
med barn inte innehar tillräcklig kompetens för att fatta beslut utifrån 
barnets bästa. 
 
Barnutredningar som rör sexuella övergrepp mot barn är problematiska både 
ur utredningssynpunkt och ur ett barnperspektiv. Det straffrättsliga skyddet 
har anpassats med specifika regleringar för sexuella övergrepp mot barn. 
För barnutredningars bedrivande uppställs krav på kompetens av de aktörer 
som arbetar i utredningens olika delar. Kompetenskraven är dock sällan 
specificerade vilket försvårar möjligheterna att kontrollera hur de efterföljs. 
Barn skyddas i stor utsträckning från den rättsliga processen genom att de 
inte deltar. Det medför att det uppställs höga krav på barnets förmåga att 
berätta om ett övergrepp och att förmedla det på ett sätt som motsvarar 
beviskraven. Kvalitetskraven som uppställs för barnutredningar är därav 
mycket höga samtidigt som utredningarna måste bedrivas skyndsamt. 
 
För barnutredningars bedrivande föreligger det brister som är hänförliga till 
såväl strukturell som individuell nivå. Till den strukturella nivån tillfogas 
främst att övergreppsmisstankar troligen inte uppmärksammas i så stor 
utsträckning som det skulle vara möjligt. Till den individuella nivån hör att 
en utredning kan påverkas negativt på grund av varierande kompetensnivåer 
hos de aktörer som arbetar med barn. För att motverka brister krävs 
förbättringsåtgärder inom hela barnutredningsprocessen. Kompetenshöjande 
förbättringsåtgärder bör främst inriktas till att övergrepp ska 
uppmärksammas i högre utsträckning av de som arbetar med barn inom 
barnomsorg och barnhälsovård. Därtill kan förbättring i barnförhörsledares 
kompetens medföra kvalitetsförbättringar i hela utredningen. För en ökad 
barnanpassning kan ett mer individualiserat synsätt göras gällande som 
utgörs av anpassning efter det specifika barnets behov och förutsättningar. 
 
Barns intressen tillgodoses i viss utsträckning i barnutredningars 
bedrivande, barnanpassning har skett av det straffrättsliga skyddet och 
hanteringen av barn. För att barnutredningar ska kunna tillgodose barnets 
intressen i högre utsträckning finns det ett behov av kompetensutveckling 
och kvalitetshöjande åtgärder. Misstankar om sexuella övergrepp måste 
hanteras på ett korrekt sätt genom hela barnutredningsprocessen men för ett 
utsatt barn är det allra viktigast att någon fattar misstanke och initierar en 
utredning. Förändringar behövs och de måste utgå ifrån barns möjligheter 
och förmågor att berätta om ett sexuellt övergrepp. 
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Förkortningar 
Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter 
 
BrB  Brottsbalk (SFS 1962:700) 
 
EKMR Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
FN  Förenta Nationerna 
 
FUK  Förundersökningskungörelse (SFS 1947:948) 
 
Leg.  Legitimerad 
 
LSF  Lag om särskild företrädare för barn (SFS 

1999:97) 
 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
 
Prop.  Proposition 
 
RB  Rättegångsbalk (SFS 1942:740) 
 
SoL  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
SvJT Svensk juristtidning 
 
SÖ  Sveriges internationella överenskommelser 
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Terminologi 
Barn  Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (SFS 1949:381), 

är den som är under 18 år omyndig. I den 
företagna utredningen kommer med barn åsyftas 
barn upp till 15 år eftersom det är vid den åldern 
som det görs skillnader i den rättsliga 
hanteringen. 

 
Barnutredning  Med barnutredning åsyftas en brottsutredning om 

sexuellt övergrepp mot barn från det att ett 
ärende initieras tills att beslut fattas i åtalsfrågan. 

 
Sexuellt övergrepp Sexuellt övergrepp används som en samlingsterm 

för våldtäkt mot barn som regleras i 6 kap. 4 § 
BrB och sexuellt övergrepp mot barn som 
regleras i 6 kap. 6 § BrB. I de fall där brottet 
även kan definieras som grovt innefattas även 
dessa övergrepp. 

 
Vårdnadshavare Enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken står ett barn 

under vårdnad av båda föräldrarna eller endast en 
av dem. Rätten kan besluta om att anförtro 
vårdnaden till annan än en förälder. I den 
företagna utredningen används förälder och 
vårdnadshavare synonymt med åsyftande på den 
som har vårdnad om barnet. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Under våren år 2015 föreslog Socialstyrelsen att ett nationellt 
kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn ska inrättas i 
Sverige. Målet med centret är att samla in och sprida kunskap som riktar sig 
till yrkesverksamma som arbetar med barn. På uppdrag av regeringen har 
Socialstyrelsen utrett vid vilket svenskt lärosäte som kunskapscentret bör 
inrättas. 1  Linköpings universitet har föreslagits och kunskapscentret 
kommer, om det inrättas där, att få namnet Barnafrid.2 I mars år 2015 
lämnade FN:s barnrättskommitté rekommendationer för hur Sverige i högre 
utsträckning ska leva upp till FN:s barnkonvention. Däri innefattades en 
rekommendation om att barnets bästa ska vara vägledande för beslut som 
rör barn och därutöver riktades kritik mot att relevanta aktörer som arbetar 
med barn inte innehar tillräcklig kompetens för att fatta beslut utifrån 
barnets bästa. 3  Att regeringen anser att det finns ett behov av ett 
kunskapscenter sammanvägt med att Sverige fått kritik för att inte leva upp 
till barnkonventionen vittnar om att det behövs förändring och att 
hänsynstagandet till barnets bästa inte alltid lever upp till den nivå som det 
borde. 
 
Barnrättskommitténs rekommendation ger uttryck för att barnets bästa inte 
alltid tillgodoses i beslut och utredningar som rör barn. Under år 2013 
anmäldes 3 170 våldtäktsbrott mot barn men det fattades endast 134 
lagföringsbeslut. 4  Den låga lagföringsandelen kan bottna i att sexuella 
övergrepp är väldigt svåra att utreda men den kan också bottna i problematik 
som är hänförlig till utredningarnas bedrivande. Med utgångspunkt i 
barnrättskommitténs kritik kan konstateras att vissa av de aktörer som 
arbetar med barn inte innehar tillräcklig kompetens för att fatta beslut 
utifrån barnets bästa och barnets intressen. En fråga som då kan ställas är 
vad bristerna beror på och vad som kan göras för att motverka dem. Antalet 
anmälda fall har inte minskat under de senaste tre åren utan istället ökat.5 
Det går att se på problematiken från ett individualiserat synsätt men även 
från ett strukturellt. Utifrån ett individualiserat synsätt skulle hanteringen av 
det enskilda barnets intressen väga tyngst medan det från ett strukturellt 
synsätt går att identifiera mer övergripande problematik. Alla 
brottsutredningar som rör barn är med största sannolikhet problematiska på 
ett eller annat sätt. Även om inte all problematik går att undvika så kanske 

                                                
1 Regeringsbeslut, Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra 
övergrepp mot barn, S2012/275/FST, 2014-08-21. 
2 Linköpings universitet. 
3 United Nations, Committee on the rights of the child, Concluding observations on the 
fifthperiodic report of Sweden, 6 mars 2015. 
4 Brottsförebyggande rådet. 
5 Bilaga B, statistik.  
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det ändå är dags att strid för barnafrid i den bemärkelsen att barns intressen, 
så långt det är möjligt, ska tillgodoses. 

1.2 Problemställning 
Vid denna utrednings genomförande har utgångspunkt tagits i att det finns 
en problematik kring barnutredningar så som de bedrivs i dagsläget. 
Utgångspunkten grundas främst i betänkandet ”Våld i nära relationer – en 
folkhälsofråga” som publicerades år 2014. Uppdraget som föranledde 
utredningen var ”att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i 
nära relationer.”6 Därtill grundas problemställningen i en åsikt som kommit 
till uttryck i Helena Sutorius bok Bevisprövning vid sexualbrott, som i 
senaste upplagan har omarbetats av Christian Diesen. 7  Däri har 
problematiken formulerats som att ”det råder i praktiken fortfarande ett 
rättsligt tomrum på detta område, som medvetet måste fyllas, med kunskap 
och metodik vid utredning och prövning.”8 En sammanvägning av behovet 
av en kraftsamling och att det anförts råda ett rättsligt tomrum talar för att 
det troligen finns viss problematik kring barnutredningars bedrivande. 
Sutorius anser därutöver att ”rättssystemet är inte anpassat till barnet, till 
barnets bristande förmåga att förmedla sina erfarenheter, och därmed har 
barnet svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i en process.”9 
 
Genom att ha arbetat efter en problemställning som grundas i betänkandet 
och Sutorius åsikter har utredningsarbetet kretsat dels kring antagandet att 
det finns en problematik kring barnutredningars bedrivande, dels att 
barnutredningar inte är utformade efter barns förmågor och de speciella 
behov som uppkommer när ett barn är utsatt för ett övergrepp. Den 
bristande anpassningen används i bred bemärkelse i uppsatsen vilket medför 
att problemställningen får betydelse för utredningen i aspekter som är 
hänförliga till alltifrån lagstiftningsanpassning till anpassning av de lokaler 
som barnet vistas i under en barnutredning. 

1.3 Avgränsningar 
Det valda utredningsområdet barnutredningar blir utan avgränsningar 
tämligen omfattande. I det inledande avsnittet har anförts att denna uppsats 
rör barnutredningar gällande sexuella övergrepp mot barn men det har med 
hänsyn till utredningens omfattning begränsats ytterligare. Till att börja med 
åsyftas sexuella övergrepp som begås av en förälder eller någon annan 
närstående person. Regleringen för sexuellt utnyttjande av barn har därför 

                                                
6 SOU 2014:49, Våld i nära relationer – en folkhälsofråga: förslag för ett effektivare 
arbete: betänkande, s. 3.  
7 Helena Sutorius forskade vid Stockholms universitet, hon gick bort innan hon disputerade 
och hennes forskningsarbete sammanställdes till en monografi; Christian Diesen är 
professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet. 
8 Sutorius, Helena, Bevisprövning vid sexualbrott, 2., omarb. och uppdaterade uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 149.  
9 Sutorius (2014), s. 157. 
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inte utretts. Vidare omfattar barnutredningars bedrivande en utredning från 
det att ärendet initieras tills att beslut fattas i åtalsfrågan. Eftersom de 
åtgärder som utförs under en barnutredning måste uppfylla kraven som 
uppställs i den följande rättsliga processen har viss problematik för den 
relationen lyfts. Därför återfinns redogörelse kring vissa rättsliga regleringar 
som styr barnutredningar, dock är dessa begränsade till att endast beröra 
grundläggande regleringar och rättsliga principer. Valet att inte utreda den 
rättsliga prövningen av resultaten av en barnutredning motiveras med att det 
inte är hänförligt till utredningsstadiet. Dock är vissa delar som möjligen 
kan anses vara hänförliga till den rättsliga prövningen även relevanta för 
utredningen. Detta eftersom förundersökningen styrs av de beviskrav som 
görs gällande vid bevisprövningen i domstol.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att utreda ifall det ur ett barnperspektiv 
finns ett påkallat förbättringsbehov för barnutredningars bedrivande och, om 
så är fallet, utreda möjliga förbättringsåtgärder. För att uppfylla syftet har 
fyra frågeställningar formulerats. Den första frågeställningen om det 
straffrättsliga skyddet för barn mot sexuella övergrepp tar utgångspunkt i 
vilka gärningar som är straffbelagda. I den andra frågeställningen behandlas 
barnutredningars bedrivande. De två sista frågeställningen om eventuella 
brister och vilka eventuella förbättringsåtgärder som kan anses påkallade 
utreds med ledning i brister och förbättringsåtgärder som föreslagits av 
teoretiker och praktiker. 
 
För att kunna uppfylla syftet utgår utredningen från följande 
frågeställningar: 
 

• Vilket är det straffrättsliga skyddet för barn mot sexuella övergrepp? 
 

• Hur bedrivs barnutredningar? 
 

• Vilka eventuella brister finns det i barnutredningar och dess 
bedrivande i dagsläget? 
 

• Vilka eventuella förbättringsåtgärder kan anses påkallade? 
 

1.5 Metod 
Vid den företagna utredningen har en juridisk metod kombinerats med en 
kvalitativ metod. Kombinationen av två metoder är motiverad med att det 
krävs för att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de valda 
frågeställningarna. Begreppet juridisk metod innefattar en mängd olika 
definitioner och tolkningar, därför följer en redogörelse kring hur metoden 
använts och vilken innebörd som lagts i begreppet. 
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Den rättsdogmatiska metoden, som närmast kan beskrivas som en gren av 
juridisk metod, har kritiserats för att innebörden i begreppet dogmatisk 
skulle tyda på att metoden inte tillåter kritik av rättsläget.10 Jan Kleineman 
menar att metoden inte ska förstås som präglad av dogmatik utan att den, 
ordvalet till trots, handlar om att analysera rätten. 11  Claes Sandgren 
beskriver metoden som att det inte råder konsensus om vad den innebär och 
att det därför är tämligen svårt att fastställa vad den medför. Därutöver 
riktas kritik mot sökandet av ”rätt svar” på en rättsvetenskaplig fråga, detta 
eftersom Sandgren menar att detta rätta svar inte finns. Istället för termen 
rättsdogmatisk föreslår Sandgren att analytisk rättsvetenskap eller 
rättsanalytisk forskning bör vara rådande benämningar på den forskning 
som bedrivs inom rättsvetenskapen.12 
 
Inom den rättsdogmatiska metoden är källhanteringen styrd av 
rättskälleläran. En genomgång som kan beskrivas som en redogörelse och 
tolkning som är ämnad att motsvara rättens innehåll utifrån relevanta 
rättskällor. Kleineman beskriver tolkningsprocessen som en del av ett 
rekonstruktionsförfarande.13 Vad som kan anses utgöra rättskällelära kan 
ifrågasättas och Sandgren anför att det finns flera olika läror men att den 
som vanligen används av praktiserande jurister är den hierarkiska som 
värderar författningar högst, följt av förarbeten, praxis och doktrin. 14 
Aleksander Peczenik har delat upp rättskällorna under vilka som ska, bör, 
får eller kan användas. För den första kategorin källor som ska användas har 
författningstext tillfogats. Till de källor som bör användas tillfogas 
förarbeten och prejudikat. Till de källor som får användas härrör beslut från 
myndigheter som inte är prejudikat samt rättsvetenskaplig litteratur. Vad 
som kan beaktas är till exempel historisk bakgrund till en lags tillkomst.15 
Hierarkin inom källorna följer av Peczeniks uppdelning och en källa som 
ska beaktas tillmäts högre värde än en som bör beaktas, och så vidare.16 
 
Förfarandet vid den företagna utredningen har bestått av två huvudsakliga 
moment. Dels att redogöra för vilka regleringar som styr barnutredningar, 
dels att lyfta fram bristerna däri och utreda förbättringsmöjligheter. Det 
material som har använts sträcker sig från författningstext till 
myndighetsföreskrifter och uppgifter som lämnats av yrkesverksamma. 
Materialet har därefter bearbetats och analyserats för att uppfylla syftet med 
uppsatsen och besvarande av de valda frågeställningarna. Därav följer att 
den metod som använts inte med självklarhet kan beskrivas som den 
rättsdogmatiska metoden, detta eftersom det inte har varit ett självständigt 
mål att fastställa gällande rätt. Ett tillvägagångssätt som får stöd i Nils 
                                                
10 Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, I: Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24; Sandgren, Claes, 
”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap, Nr 04-05, 2005, s. 655.  
11 Kleineman (2013), s. 24. 
12 Sandgren (2005), s. 649, 653 och 656. 
13 Kleineman (2013), s. 26 och 29. 
14 Sandgren (2005), s. 651. 
15 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995, s. 214-216. 
16 Peczenik (1995), s. 220. 
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Jareborgs resonemang att det, vid en rekonstruktion av gällande rätt, inte 
finns något hinder för att även utreda vad som kan förbättras inom det 
undersökta området. 17  Rättskällehierarkin har därutöver använts i vid 
mening då kompletterande material har använts till de källor som innefattas 
i den hierarkiska uppställningen. Således har vad som övergripande kan 
beskrivas som juridisk metod för den här utredningen preciserats till 
rättsanalytisk metod. En metod som medför en analys av rätten i bredare 
mening än att utreda gällande rätt enligt de hierarkiska rättskällorna. 
 
Den rättsanalytiska metoden har kombinerats med en kvalitativ metod då 
intervjuer har genomförts med yrkesverksamma från olika stadier i 
barnutredningsprocessen.18 För att genomföra intervjuerna på ett kvalitativt 
sätt har vägledningen tagits i litteratur om intervjuteknik. De genomförda 
intervjuerna kännetecknas av långa intervjusvar till korta frågor och 
bekräftelser av de tolkningar som intervjuaren gör under intervjuns 
genomförande.19 Kvalitativa intervjuer beskrivs ofta som ostrukturerade, då 
intervjun är lik ett samtal utan planerade frågor, eller semistrukturerade då 
vissa specifika teman behandlas med stöd i förberedda frågor som 
intervjupersonen kan relatera tämligen fritt till. 20  De intervjuer som 
genomförts i den här utredningen kan närmast beskrivas som 
semistrukturerade då vissa specifika frågor ställts men intervjun i huvudsak 
har utgjorts av ett samtal inom bestämda teman. Samtliga personer som 
intervjuats har i efterhand verifierat de diskussionsprotokoll som återger 
intervjuerna för att säkerställa korrekta återgivelser. Det huvudsakliga syftet 
med intervjuerna har varit att dels kunna återge en så korrekt bild som 
möjligt av verkligheten, dels att möjliggöra återgivelse av olika aktörers 
uppfattningar av barnutredningars bedrivande och brister. Därför är det inte 
möjligt att generalisera svaren och låta dem representera en hel 
yrkeskategori. Det har inte varit ansatsen med den här studien utan det är 
individernas subjektiva åsikter som återgivits. 

1.6 Material 
Vid författandet av uppsatsen har skriftligt material kompletterats med 
intervjuer med representanter från olika instanser inom barnutrednings-
förfarandet. Det skriftliga materialet som använts spänner över ett stort 
spektrum från lagtext till artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Författningar 
har tillmätts högst rättskällestatus följt av förarbeten, praxis, doktrin och 
annat material hänförligt till den juridiska disciplinen. Delar av det 
behandlade materialet är handböcker för yrkesverksamma som arbetar med 
barnutredningar. Material av det slaget har använts för att tillgodose behovet 
av en rättvisande bild om hur utredningar bedrivs i praktiken och inte enbart 

                                                
17 Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, I: SvJT häfte 1, 2004, s. 4.  
18 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 
412. 
19 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 206. 
20 Bryman (2014), s. 413 och 415. 
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i teorin. För att möjliggöra en än mer långtgående redogörelse för praktiken 
kompletteras materialet med intervjuer.  
 
Fyra personer har intervjuats och i Bilaga C-F återfinns diskussionsprotokoll 
från intervjuerna, där finns även presentationer av de intervjuade. Elena 
Severin, Pär Stihl, Anette Lindskog Elmqvist och Christer Månsson-
Schwartz har intervjuats på grund av att de har relevanta erfarenheter av 
barnutredningars bedrivande. Severin är kammaråklagare i Malmö, Stihl är 
polisinspektör och har bland annat arbetat som barnförhörsledare, Lindskog 
Elmqvist är socionom och arbetar på Barnahuset i Lund och Månsson-
Schwartz är advokat och har haft många uppdrag som särskild företrädare 
för barn. Intervjun med Anette Lindskog Elmqvist genomfördes i samband 
med ett besök på Barnahuset i Lund och i diskussionsprotokollet från 
intervjun finns även beskrivningar av de lokaler som barn vistas i när de 
besöker Barnahuset i Lund. De intervjuades erfarenheter har använts i 
utredningen för att beskriva hur barnutredningar bedrivs. Därutöver har 
deras åsikter om eventuella brister och förbättringsåtgärder återgivits, då har 
de istället refererats som uttryck för deras personliga åsikter. Ett 
materialproblem som kan göras gällande är att inte fler intervjuats. Det har 
beaktats i hanteringen av intervjuerna och avhjälps genom hänvisningar till 
bilagorna så att det är tydligt var information är hänförlig ifrån. Bilagorna 
kan läsas i dess helhet eller som stöd för fördjupning där hänvisningar har 
gjorts till intervjuerna.  
 
För allt material som har använts vid utredningen har avvägning kring 
aktualitet och representativitet gjorts. Stora delar av det skriftliga materialet 
är publicerat under de senaste åren men inte allt. I de två handböcker som 
har använts, Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens, återfinns 
hänvisningar till forskning om barns minnesförmåga och språkliga 
utveckling.21 Då handböckerna är framtagna för personer som arbetar med 
barnutredningar inom respektive myndighet har den forskning som 
upptagits däri även använts som material för den här utredningen. Det 
materialproblem som uppstår vid användandet av äldre forskning har vägts 
in i dess betydelse för besvarandet av frågeställningar och analyser. 
Användandet motiveras med att den forskning som praktiker är hänvisade 
till ska återge hur forskningen beaktas vid barnutredningars bedrivande.  

1.7 Perspektiv och teori 
För att utreda problemställningen om huruvida barnutredningar är anpassade 
efter barn och barns förmågor har ett barnperspektiv anlagts vid studiens 
genomförande och författande. Detta har medfört att det material som 
använts har analyserats utifrån ett barnperspektiv. Perspektivet har använts 
som en yttre ram för utredningen och därigenom fungerat som ett instrument 
för att mäta i vilken utsträckning barnperspektivet tillgodoses i 

                                                
21 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn : 
handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012; Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer – 
handbok, Skövde, 2009. 
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barnutredningar. Att använda ett perspektiv vid behandling av rättsligt 
material medför enligt Sandgren möjlighet att med en större medvetenhet 
utreda och analysera materialet.22 Den uppfattningen har tillämpats i den 
företagna utredningen och perspektivet har därför använts som en yttre ram 
för att medföra struktur och stringens.  
 
Barnperspektivet kan utgå ifrån beaktandet av barnets bästa såsom det 
kommer till utryck i artikel tre i barnkonventionen, med innebörden att barn 
ska tillförsäkras skydd och omvårdnad. Barnets bästa kan i sin tur definieras 
med stöd i två teorier kring barnets rättigheter. Det finns å ena sidan 
intresseteorin som utgår ifrån att när en individ har ett intresse skyddas det 
av någon annans rättsliga plikt, å andra sidan finns viljeteorin som utgår 
ifrån att individen själv har kompetens i den rättsliga frågan. 23  Anna 
Singer24 beskriver de två teoretiska angreppssätten som två skilda synsätt på 
hur ett barns rättigheter hanteras. Intresseteorin ger för handen att barnets 
bästa ska tillgodoses när beslut fattas av andra medan viljeteorin medför att 
barnet, i förhållande till sin ålder och mognad, själv kan ge uttryck för sin 
vilja i en rättslig fråga.25 Singer menar att utgångspunkten är att barnet självt 
besitter kompetens, dock med reservationen att den inträder succesivt i 
förhållande till barnets förmåga att ”själv förfoga över sina rättigheter.”26 
Innebörden av barnets bästa kan därav skilja sig åt beroende på vilken av de 
två teorierna som används. För intresseteorin ligger en objektiv bedömning 
för handen som inte görs av barnet självt, för viljeteorin aktualiseras istället 
barnets subjektiva uppfattning. För att utreda vilken effekt de olika teorierna 
får för bedömningen av barnets bästa enligt svensk rätt hänvisar Singer till 
John Eekelaar, engelsk professor i familjerätt, som av Singer benämns som 
barnrättsexpert. Eekelaar har beskrivit viljeteorins förhållande till ett barns 
rättshandlingsförmåga vid beslut om barnets bästa. Teorin kan enligt honom 
även förstås som förhållandet mellan barnets vilja och möjlighet att få 
komma till tals.27 Viljeteorin behöver därav inte begränsas till att endast 
aktualiseras när ett barn har rättshandlingsförmåga, den borde även vara 
tillämplig i de fall när barnets åsikt vägs in i en bedömning. Singer beskriver 
det som att Eekelaars tolkning, att barnet kan ges ett större mått av 
kompetens, inte återfinns i den svenska rättstillämpningen men att den 
skulle kunna stärka barnets rätt såsom den uttrycks i barnkonventionen.28  
 
För att tolka vad som är barnets bästa utifrån intresseteorin och viljeteorin 
kan ett objektivt eller subjektivt angreppssätt tas. Det objektiva står för att 
någon förutom barnet bedömer vad som är barnets bästa och det subjektiva 

                                                
22 Sandgren, Claes, ”Om empiri och rättsvetenskap – del I”, I: Juridisk tidskrift, nr 3, 
1995/96, s. 739. 
23 Singer, Anna, ”Alla talar om barns rätt”, I: Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: 
festskrift till Anna Hollander, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 77 och 81-82. 
24 Anna Singer är professor i civilrätt med särskilt inriktning på familjerätt vid Uppsala 
universitet. 
25 Singer, ”Alla talar om barns rätt”, s. 82. 
26 Singer, ”Alla talar om barns rätt”, s. 84. 
27 Eekelaar, John, ”The interests of the child and child’s wishes: the role of dynamic self-
determinism”, I: International Journal of Law and the Family 8, 1994, s. 53-55. 
28 Singer, ”Alla talar om barns rätt”, s. 83. 
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står för att barnet, totalt eller begränsat, självt kan avgöra. Då den här 
uppsatsen behandlar sexuella övergrepp mot barn får viljeteorin ingen 
genomslagskraft huruvida det till exempel ska vara möjligt för barnet att 
bestämma ramarna för den brottsutredande verksamheten då brotten som 
aktualiseras faller under allmänt åtal. Däremot kan viljeteorin genom en 
tolkning, som tangerar Eekelaars väldigt vida definition, få betydelse för 
bedömning av i vilken utsträckning det ska vara möjligt för barnet att 
komma till tals. Intresseteorin medför utredningsmöjlighet för hur barnets 
bästa bedöms på objektiva grunder och kan därmed belysa ifall beslut fattas 
med utgångspunkt i det specifika barnets behov eller en allmän syn på vad 
som är barnets bästa. 
 
I den här uppsatsen används barnperspektivet som ett verktyg för att mäta 
ifall barnets bästa beaktas i barnutredningar. För att undvika subjektiva 
värderingar i mätningen tas utgångspunkt i Peczeniks åsikt att subjektivitet 
kan undvikas, om än inte till fullo, om krav uppställs ”på en 
sammanhängande motivering.”29 För att motivera slutsatser med stöd i 
principen om barnets bästa ska därför definieras dels vilken innebörd 
principen ges, dels hur den kommer att mätas.  
 
Med beaktandet av barnets bästa, och de två teorierna som kan användas för 
att definiera innebörden, ska barnperspektivet i den företagna utredningen 
ses som hur barnets intressen tillgodoses under barnutredningar. 
Definitionen är skapad genom en sammanvägning av de tolkningar som 
gjorts av intresse- och viljeteorierna. För att uppnå kraven som definierats 
av Peczenik har jag formulerat tre variabler som mätinstrument. Dessa har 
tjänat ett syfte eftersom de medför konkretisering och möjlighet till 
jämförelse. Variablerna har valts ut med utgångspunkt i det material som 
behandlas i uppsatsen vilket bidragit till dess tydliga relevans för analytiska 
ställningstagande som, i enlighet med Peczeniks krav, kan motiveras utifrån 
det undersökta materialet. Då barnperspektivet för uppsatsen definierats som 
hur barnets intressen tillgodoses under barnutredningar har kompetens, 
kvalitet och barnanpassning valts ut som variabler. Som mätinstrument 
fungerar de som måttstockar för att utreda dess förekomst inom det material 
som undersökts och analyserats. Det är således inte motsatsförhållanden 
som ska undersökas utan i vilken utsträckning som ett ideal, att barnets 
intressen alltid tillgodoses, uppfylls. Att använda variabler för att mäta 
uppfyllelse av ett ideal har inspirerats av Peczeniks resonemang om hur 
värdeprinciper kan användas som ideal för att utreda till vilken grad ett visst 
värde kan uppfyllas.30  
 
Idealbilden som uppställs för barnutredningar är att barnets intressen alltid 
tillgodoses sett till kompetens, kvalitet och barnanpassning. Med kompetens 
åsyftas att kompetens värderas högt och vidareutvecklas hos de som arbetar 
med barnutredningar samt att ett eventuellt behov av ytterligare expertis, 
såsom sakkunniga, beaktas. Med kvalitet avses huruvida barnutredningar 
bedrivs på ett kvalitativt sätt, till exempel att barnförhör uppnår de 
                                                
29 Peczenik (1995), s. 603. 
30 Peczenik (1995), s. 446-447. 
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kvalitetskrav som ställts och att åtgärder i barnutredningar vidtas inom 
föreskriven tidsram. Barnanpassning definieras som när det görs skillnad på 
barn och vuxna, det vill säga att det ska finns en medvetenhet eller förståelse 
för att utredningen måste bedrivas utifrån ett barns förutsättningar och 
förmågor. Inom begreppet barnanpassning tillfogas till exempel anpassade 
lokaler, anpassade förhörsfrågor och anpassning i den rättsliga hanteringen. 

1.8 Forskningsläge 
Problematiken kring sexuella övergrepp mot barn har utretts under många 
års tid. Stor del av utredningsarbetet är centrerat kring lagstiftnings-
processen, utvärderingar av hur arbetet med utsatta barn bedrivs samt 
forskning inom olika discipliner. Utredningar som är hänförliga till 
lagstiftningsprocessen är ofta detaljerade och har under de senare åren 
alltmer antagit ett helhetsgrepp kring sexuella övergrepp och då även 
specifikt sexuella övergrepp mot barn. 
 
Ett av de senare verk som berör föräldrars övergrepp mot barn är Maria 
Forsmans31  avhandling som publicerades år 2013. Forsmans avhandling 
Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld mot barn32 har en tvärrättslig 
ansats och fokuserar på socialrätt och straffrätt.33 Avhandlingen utgörs av ett 
omfattande utredningsarbete med syftet att såväl beskriva som analysera vad 
den svenska rättsordningen uppställer för möjligheter och skyldigheter för 
att ingripa vid våld eller övergrepp som begås mot ett barn av en förälder.34 
I Forsmans avslutande avsnitt konstaterar hon att ”många små förbättringar 
– anpassade efter problemets förutsättningar – är nödvändiga för att 
rättssystemet ska kunna tillgodose det väl säkerställda rättsliga skydd mot 
barnets utsatthet och rättsliga sårbarhet.”35 Forsman presenterar inte i någon 
större utsträckning vilka förbättringar som bör göras för att säkerställa 
barnets rättsliga skydd och det är i viss utsträckning i det avslutet som den 
här utredningen tar vid, för att inte bara konstatera behovet av förbättringar 
utan även presentera förbättringar. Genom att utgå ifrån Forsmans 
konstaterande att det finns ett väl säkerställt rättslig skydd och att det 
behövs förbättringar ges därav en möjlighet att dels pröva Forsmans slutsats 
om ifall det rättsliga skyddet är fullgott, dels att föreslå förändringar istället 
för att konstatera behovet av förändringar.  

1.9 Disposition 
Framställningen är ämnad att bereda läsaren möjlighet att följa utrednings-
processen för barnutredningar. Efter inledningskapitlet återfinns Ett fiktivt 
fall - uppsatsens ram som utgörs av ett fiktivt typfall, det vill säga en 

                                                
31 Maria Forsman är universitetslektor vid Umeå universitet. 
32 Forsman, Maria, Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, 1. 
uppl., Norstedts juridik, Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2013,Stockholm, 2013. 
33 Forsman (2013), s. 46-47. 
34 Forsman (2013), s. 29. 
35 Forsman (2013), s. 594. 
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fingerad berättelse som är ämnad att belysa hur barnutredningar bedrivs i 
dagsläget. Typfallet har skrivits utifrån de genomförda intervjuerna, besöket 
på Barnahuset i Lund och med ledning i det material som använts för 
uppsatsen. Därefter följer ett avsnitt om det straffrättsliga skyddet för barn 
mot sexuella övergrepp. I avsnittet behandlas kortfattat hur det straffrättsliga 
skyddet har utvecklats och hur dagens regleringar ser ut samt hur 
gränsdragningen görs mellan våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot 
barn. Därefter följer uppsatsens huvudsakliga del om barnutredningars 
bedrivande som spänner från när ett barnärende initieras tills ett beslut fattas 
i åtalsfrågan. Dessa två delar utgör vad som kan beskrivas som uppsatsens 
deskriptiva del. Kapitlen inleds med korta presentationer om vad som 
kommer att behandlas samt hur variablerna kompetens, kvalitet och 
barnanpassning använts för att utreda den teoretiska utgångspunkten hur 
barnets intressen tillgodoses. I respektive kapitel finns en avslutande 
diskussion vari variablerna relateras till det aktuella kapitlets innehåll. I de 
avslutande diskussionerna återfinns delanalyser som är kopplade till den 
frågeställning som utretts i kapitlet. 
 
I de därpå följande två kapitlen utreds vilka eventuella brister som finns i 
barnutredningar och vilka förbättringsåtgärder som kan anses påkallade. 
Kapitlen är uppdelade efter de tre variablerna för att de ska vara möjliga att 
återkoppla till de två tidigare kapitlens avsnitt. Även i dessa delar återfinns 
en kortare inledning som beskriver hur variablerna använts och en 
avslutande diskussion med en delanalys. 
 
Den sista delen utgörs av analys och sammanfattning. Däri innefattas 
återkoppling till det fiktiva fall som utgjort uppsatsens ram, den valda 
problemställning samt den teoretiska utgångspunkten. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattande analys. Avsikten med att avsluta varje kapitel 
med en delanalys är att det ska underlätta för läsaren att återkoppla den 
sammantagna analysen med den omfattande utredningen. Analyskapitlet 
avslutas med en kortare beskrivning av vilka aspekter kring barnutredningar 
som hade kunnat utredas vidare, avsnittet är ämnat att vara en inspiration för 
kommande utredningar. 
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2 Ett fiktivt fall – uppsatsens 
ram  

2.1 Inledning 
För att den här studien ska sammanlänka den praktiska verkligheten 
avseende barnutredningar med det teoretiska synsättet har ett fiktivt fall 
författats. Typfallet är ämnat att utgöra uppsatsens yttre ram och motsvarar i 
huvudsak vad som utreds i kapitel 4 om barnutredningars bedrivande. Syftet 
är att fallet ska symbolisera en typisk barnutredning och att det ska medföra 
en chans för läsaren att relatera till fallet genom den företagna utredningen. 
Naturligtvis är det inte möjligt att generalisera så till den grad att typfallet 
kan anses representativt för samtliga barnutredningar. Med denna 
reservation i beaktande kan ändock typfallet motiveras med att det är skapat 
efter en omfattande utredning kring hur barnärenden vanligen uppkommer 
samt hur de bedrivs. Det har skrivits utifrån de genomförda intervjuerna, 
besöket på Barnahuset i Lund och det material som har använts för 
utredningen om hur barnutredningar bedrivs. 
 
Nedan följer två scenarier som rör samma barn och det är samma person 
som uppmärksammar ett misstänkt sexuellt övergrepp. Dock är den 
avgörande skillnaden hur den personen väljer att agera. 

2.2 Fiktivt fall 

2.2.1 Scenario 1 
På en förskola i Malmö ser förskolelärare N vid ett toalettbesök att A, som 
är fyra år gammal, är mycket röd i rumpan. Detta har N sett tidigare men då 
tänkt att A kanske haft något bekymmer med eksem. Nu blir N orolig och 
känner sig osäker på vad hon ska göra. N pratar med sina kollegor på 
förskolan och berättar sen för föräldrarna vad hon sett. N tänker att det är 
bra att A:s föräldrar uppmärksammas. Detta sker på en tisdagseftermiddag. 
På fredagen när A och många andra barn har gått hem för helgen får N mer 
tid att prata med sina kollegor. Det visar sig att det är fler som har 
uppmärksammat att A ofta är mycket röd i rumpan. N tar därför kontakt 
med socialtjänsten som startar en utredning. När de så småningom har gjort 
en utredning, och då även pratat med föräldrarna, men inte kommer vidare 
så skickas en anmälan till polisen från socialtjänsten. Det har då gått några 
veckor. A kommer inte längre ihåg händelsen och alla andra som polisen har 
möjlighet att prata med har redan pratat med flertalet olika personer. 
 
Ärendet läggs snart ner och ingen uppföljning gällande A:s situation görs. 
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2.2.2 Scenario 2 
På en förskola i Malmö ser förskolelärare N vid ett toalettbesök att A, som 
är fyra år gammal, är mycket röd i rumpan. Detta har N sett tidigare men då 
tänkt att A kanske haft något bekymmer med eksem. Nu blir N orolig och 
känner sig osäker på vad hon ska göra. N pratar med sin chef och beskriver 
sin oro med anledning av vad hon sett. Chefen frågar då N om hon tidigare 
känt någon oro och hur hon upplever föräldrarna. N berättar då att A under 
den senaste tiden varit utåtagerande och inte velat att hans pappa ska ta med 
honom hem från förskolan. Detta är första gången något sådant här händer 
på förskolan och alla blir lite skärrade. Chefen ringer till polisen och 
beskriver medarbetarens iakttagelser. Med anledning av misstanke om att 
pojken utsatts för ett sexuellt övergrepp, och ett brott kommit till polisens 
kännedom, har polisen en skyldighet att upprätta en polisanmälan. Parallellt 
uppmanas chefen att omedelbart göra en orosanmälan till socialtjänsten.  
Detta görs en tisdagsförmiddag. 
 
 
Anmälan faxas in till socialkontoret och samtidigt tas telefonkontakt för att 
chefen skall förvissa sig om att anmälan kommit fram. Socialsekreteraren 
som tar emot denna anmälan från förskolan upprättar en orosanmälan och 
faxar denna vidare till barnkriscentrum på familjevåldsenheten i Malmö. M 
som jobbar på barnkriscentrum läser igenom anmälan och går sedan direkt 
in till polisens förundersökningsledare. Uppgifterna såsom skadans art och 
vilka frågor som ställts av personalen bedöms av en polisiär 
förundersökningsledare som sedan ger en polis i uppdrag att upprätta en 
anmälan. Ansvarig barnutredare utses och får i uppgift att omedelbart ringa 
ansvarige familjevåldsåklagare på Malmö åklagarkammare och föredra 
ärendet. 
 
Åklagaren beslutar att inleda en förundersökning gällande våldtäkt mot 
barn. Pojkens pappa förs upp som skäligen misstänkt och polisens utredare 
kontaktar förskolan för att inhämta kompletterande uppgifter om när pojken 
ska hämtas för dagen. Detta för att kunna bestämma tid för att åka ut till 
förskolan och hålla ett inledande förhör med N. Genom att hålla ett förhör 
med N kommer det troligen att vara lättare att få A att prata under 
barnförhöret. Med utgångspunkt i vad N berättar blir det lättare att ställa 
frågor till A eftersom allt för allmänna frågor ofta är svåra för barn att svara 
på. Chefen på förskolan uppdras att utse en person ur personalen som kan 
följa med A till förhöret. Den personen kan inte vara N eftersom hon ska 
höras om sina iakttagelser. 
 
Samtidigt beslutar åklagaren att skicka in en begäran om särskild företrädare 
för barnet med anledning av att föräldrarna är sammanboende. Tingsrätten 
ringer till advokater som är särskilt lämpade för uppdraget och snart därefter 
kommer beslutet gällande vem som är utsedd till särskild företrädare i 
polisens fax. Den utsedde barnutredaren börjar planera barnförhöret och 
ringer till Rättsmedicinalverket för att se när det kan vara möjligt få till 
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stånd en undersökning av barnet ifall den särskilda företrädaren anser att det 
ska göras. 
 
Den särskilde företrädaren advokat Ö ringer till den ansvarige barnutredaren 
och advokat Ö beslutar att barnet ska läkarundersökas. Barnutredaren kan då 
meddela att rättsläkare K är tillgänglig samma eftermiddag och tid för 
läkarundersökning bokas. Advokat Ö åker till förskolan och möter en ur 
personalen, som chefen har utsett och som barnet känner väl, och åker med 
tillsammans med A. Den person som följer med ska först till 
Rättsmedicinalverket och sedan till det planerade förhöret. En av polisens 
medarbetare medföljer också till Rättsmedicinalverket tillsammans med 
ansvarig åklagare.  
 
Pojken undersöks av rättsläkare K och en barnläkare som tillsammans 
konstaterar att pojkens skador i ändtarmen med största sannolikhet har 
orsakats av penetration, spår säkras och skadan dokumenteras.  
 
Efter undersökningen körs A, och alla medföljande, till polisens lokaler för 
barnförhör. Polisens barnförhörsledare möter A första gången där och då i 
lokalen, de hälsar och polisen berättar vad som skall hända och sedan går de 
direkt in i rummet med inspelningstekniken. I det ljudisolerade 
förhörsrummet finns det två fåtöljer som är vinklade mot varandra med ett 
litet bord emellan. I ett medhörningsrum sitter nu åklagare, särskild 
företrädare, en socialsekreterare och en kollega till barnförhörsledaren som 
skriver sammanfattning om vad som framkommer under förhöret. 
 
Förhöret med A spelas in med videoupptagning och det följs av de personer 
som sitter i medhörningsrummet. Barnförhörsledaren ställer frågor så att A 
ska berätta fritt, inga ledande frågor får ställas. 
 
Under tiden som A förhörs väntar den person från förskolan som följt med 
barnet i ett rum en bit bort. För att motverka stress och osäkerhet berättar en 
socialsekreterare om vad det är som händer, men inte om själva förhöret. 
Detta för att personen inte ska bli stressad av situationen så att det sedan 
påverkar A.  
 
När förhöret avslutas och pojken berättat om vad som verkar vara ett 
sexuellt övergrepp beslutar åklagaren att anhålla pappan i sin frånvaro och 
två poliser åker direkt för att hämta honom före pappan kommer fram till 
förskolan. Personalen på förskolan ska inte behöva konfronteras med 
pappan. Pappan grips och anhållningsbeslutet kvarstår. Nu planeras nästa 
förhör med pojken då den utsedde försvararen kan närvara för att ges 
möjlighet att ställa sina frågor till pojken. Om försvararen inte anser att 
några ytterligare frågor behöver ställas till A kommer förhöret att ställas in. 
A ska inte förhöras fler gånger än vad som är nödvändigt för utredningen.  
 
Husrannsakan görs därefter i bostaden för att dokumentera platser där 
övergreppen skett. Bland annat kläder, lakan, mobiler och datorer tas i 
beslag. Allt för att bekräfta eller avfärda misstanken om övergrepp.  
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2.3 Avslutande diskussion 
De två scenarierna visar påtagliga skillnader som alla grundas i hur 
personalen på förskolan agerar. Naturligtvis kan beslut i andra delar av 
utredningskedjan påverka utgången och berättelsen om A hade kunnat göras 
i flertalet versioner. För den fortsatta utredningen är det scenario 2 som får 
störst betydelse i den del som redogör för hur barnutredningar bedrivs. 
Scenario 1, och andra tänkbara händelser som hade fått lika stor betydelse 
för utgången, kommer istället att återknytas till i de avslutande delarna kring 
eventuella brister i barnutredningar och eventuella förbättringsåtgärder. 
Tillvägagångssättet är valt eftersom det i den redogörande delen inte kan 
anses finnas något självständigt syfte med att påvisa brister i barn-
utredningar. När hänvisningar görs till ”det fiktiva fallet”, avses scenario 2 
om inget annat anförs.  
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3 Det straffrättsliga skyddet för 
barn mot sexuella övergrepp 

3.1 Inledning 
I det här avsnittet behandlas frågeställningen vilket är det straffrättsliga 
skyddet för barn mot sexuella övergrepp? Först följer en genomgång av de 
rättsliga regleringarna och sedan presenteras en kortare delanalys vari 
frågeställningen utreds i förhållande till teori och variabler. Kapitlet är 
ämnat att ge en grund för de rättsliga regleringar som aktualiseras för 
barnutredningar. Den teoretiska utgångspunkten hur barnets intressen 
tillgodoses under barnutredningar har mätts utifrån de valda variablerna 
kompetens, kvalitet och barnanpassning. Med kompetens åsyftas främst 
vilket mått av kompetens som kan identifieras i gränsdragningen mellan de 
olika regleringarna som utreds. Kvalitet mäts främst med utgångspunkt i 
vilka förutsättningar de straffrättsliga regleringarna ger för att 
barnutredningar ska kunna bedrivas på ett kvalitativt sätt. Därtill mäts 
barnanpassning utifrån i vilken utsträckning som det straffrättsliga skyddet 
har anpassats efter att brottsoffret är ett barn.  

3.2 Utvecklingen av barns straffrättsliga 
skydd 

Under de senaste årtiondena är det möjligt att urskilja förändringar inom 
barnrättens område. Bestämmelser för att barn ska vara trygga och skyddade 
från övergrepp återfinns numera i såväl internationell som i svensk 
lagstiftning. Förekomst av regleringar gällande övergrepp mot barn som 
sker inom familjen går långt tillbaka i tiden och har historiskt sett präglats 
av ett paternalistiskt betraktelsesätt.36 Dagens syn på barnet som särskilt 
skyddsvärt skiljer sig från den syn som var rådande i 1864 års strafflag (SFS 
1864:11), då straffades barnet jämte förövaren vid ett sexuellt övergrepp.37 I 
den reform som genomfördes på straffrättens område vid 1900-talets mitt 
bereddes barn ett påtagligt starkare straffrättsligt skydd mot sexuella 
kränkningar vilket kom att bli ett tydligt avsteg från den tidigare synen på 
övergrepp.38 Juris doktor Linnea Wegerstad har beskrivit reformen som 
moralens uttåg och vetenskapens intåg. 39  Ett par årtionden senare 
ratificerades barnkonventionen av Sverige vilket inneburit att svensk 
lagstiftning därefter präglats av konventionen. 40  En rad artiklar i 

                                                
36 Sutorius (2014), s. 157-158. 
37 18 kap. 1 § 1864 års strafflag. 
38 SOU 1953:14, Förslag till brottsbalk avgivet av straffrättskommittén, s. 228. 
39 Wegerstad, Linnea, Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar: om sexualbrotten 
i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande, Lund 
University, Faculty of Law, Diss. Lund : Lunds universitet, 2015, Lund, 2015, s. 120. 
40 SÖ 1990:20, Nr 20 – FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 1-3.  
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konventionen aktualiseras vid utredningar som rör sexuella övergrepp mot 
barn. Vid alla frågor som rör barn finns det i konventionen fyra artiklar som 
utgör grundläggande principer och därmed alltid ska beaktas. Däri ingår 
principen om barnets bästa, rätt till liv och utveckling, principen om icke-
diskriminering samt rätten att få komma till tals.41 Därutöver kan särskilt 
uppmärksammas artikel 19 som ålägger konventionsstaterna att skydda barn 
mot övergrepp samt artikel 34 som specifikt rör skydd mot sexuella 
övergrepp. Således ska den svenska lagstiftning som reglerar sexuella 
övergrepp mot barn, i enlighet med ratifikationen av barnkonventionen, 
präglas av de grundläggande principerna samt kraven på att skydda barn 
från sexuella övergrepp.  

3.3 Barnanpassning genom särskilda 
bestämmeslser 

3.3.1 Barnanpassningens utveckling 
Särskilda bestämmelser för sexuella övergrepp mot barn har funnits i 
brottsbalken sedan tidigt 1990-tal. Den nuvarande bestämmelsen trädde i 
kraft 1 juli 2013 men grundas i princip uteslutande i lydelsen från 2005 års 
ändring. Brottet våldtäkt mot barn föll tidigare under den allmänna 
våldtäktsparagrafen och var då inte en självständig reglering. 
 
Innan våldtäkt mot barn var en självständig straffbestämmelse avkunnades 
under mitten av 1990-talet två domar av Högsta domstolen om våldtäkt mot 
barn som kritiserades. 42  Den kritik som förekom berörde huruvida en 
bedömning av eventuellt tvång borde upptas i domstolens bedömning eller 
om det alltid kunde anses föreligga i den aktuella måltypen. Avgörandena 
gällde sexuella övergrepp mot barn som fallit inom den då gällande 
rubriceringen för våldtäkt i 6 kap. 1 § BrB. I NJA 1993 s. 310 var det främst 
hovrättens utläggning som kan förmodas ha varit oförenlig med ett 
barnperspektiv eftersom domstolen tog fasta på i vilken utsträckning som 
målsäganden gjort motstånd och protesterat.43 Att hovrätten inte dömde den 
tilltalade för våldtäkt utan istället för sexuellt umgänge med barn visar att 
det då rådande fokus på hur målsäganden agerat inte är förenligt med dagens 
syn på sexuella övergrepp mot barn. Även i NJA 1993 s. 616 upptogs 
förekomsten av, eller snarare bristen på, tvång i Högsta domstolens 
bedömning av den begångna gärningen. Då målsäganden, S.E., följt med 
den tilltalade, J.S.G., in i ett rum och att J.S.G. där drog ned målsägandens 
byxor utan att S.E. gjorde motstånd låg till grund för bedömningen om den 
dåvarande regleringens krav på att gärningsmannen tvingat målsäganden till 
samlag genom våld.44 Likt i det tidigare avgörandet konstateras dock att det 
faktum att gärningen begicks av en person som målsäganden kände kunde 
                                                
41 Art. 2, 3, 6 och 12 barnkonventionen. 
42 Prop. 2004/05:45, En ny sexualbrottslagstiftning, s. 68; NJA 1993 s. 310; NJA 1993 s. 
616. 
43 NJA 1993 s. 310, s. 316. 
44 NJA 1993 s. 616, s. 634-635. 
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förklara att barnet följt med in i rummet utan att göra motstånd.45 Den kritik 
som riktades mot avgörandena, huruvida en bedömning om barnets 
agerande skulle vägas in, fick betydelse vid 2005 års ändring av 
sexualbrottslagstiftningen.46  
 
Mot bakgrund av det som tydliggjorts i dessa två avgöranden ansågs det av 
regeringen påkallat att en bedömning av eventuellt tvång vid sexuella 
övergrepp mot barn inte skulle ha betydelse vid den rättsliga 
bedömningen.47 Därav ansågs det påkallat att införa en särskild reglering för 
våldtäkt mot barn. Införandet av den särskilda regleringen mötte kritik från 
remissinstanserna gällande valet av formulering. I Advokatsamfundets 
remissvar anfördes att formuleringen skulle innebära ett frånsteg från vad 
som tidigare ansetts innefattas av benämningen våldtäkt.48 Även Malmö 
tingsrätt poängterade den språkliga svårigheten med att benämna något som 
våldtäkt även när det inte innefattat våld.49 Regeringen och kommittén 
motsatte sig invändningarna och motiverade den språkliga formuleringen 
med att det gav uttryck för ”den skärpta syn på sexualbrott mot barn som nu 
ligger bakom förslaget till en ny lagstiftning.” 50  En motivering till 
införandet av barnvåldtäktsparagrafen var att dels tydliggöra det 
straffrättsliga skyddet för barn, dels att komma ifrån bedömningar om 
huruvida ett barn kan medverka till en sexuell handling istället för att det 
förutsätts att det förekommit tvång.51  

3.3.2 Våldtäkt mot barn 
Regleringen för våldtäkt mot barn återfinns i 6 kap. 4 § BrB.52 Det uppställs 
inget krav på att gärningsmannen genom våld tvingar sig till samlag. Ett 
eventuellt användande av våld eller hot får istället betydelse för om 
våldtäkten ska bedömas som grov våldtäkt, vilket framgår av tredje stycket. 
Den straffbara gärningen är samlag eller annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Samlag används 
som jämförelsenorm, vilket av den aktuella propositionen motiverades med 
att kränkningen skulle vara avgörande i gränsdragningsfall mellan våldtäkt 
mot barn och sexuellt övergrepp mot barn.53 Gränsdragning förklarades 
vidare som att bestämmelsen skulle ta sikte på ”kränkningen genom den 
sexuella handlingen och inte på själva sexualhandlingen som sådan.”54 

                                                
45 NJA 1993 s. 616, s. 635. 
46 Prop. 2004/05:45, s. 68.  
47 Prop. 2004/05:45, s. 68. 
48 Advokatsamfundets remissyttrande över Förslag till ändringar i brottsbalken angående 
sexualbrotten (Ju2003/1805/L5), R-2003/1308, s. 3.  
49 Prop. 2004/05:45, s. 69. 
50 Prop. 2004/05:45, s. 69. 
51 Prop. 2004/05:45, s. 70.  
52 Bilaga A.  
53 Prop. 2012/13:111, En skärpt sexualbrottslagstiftning, s. 40. 
54 Prop. 2012/13:111, s. 41. 
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3.3.3 Sexuellt övergrepp mot barn 
Regleringen för sexuellt övergrepp mot barn återfinns i 6 kap. 6 § BrB.55 
Bestämmelsen var ämnad att omfatta de sexuella övergrepp som inte 
innefattas av regleringen för våldtäkt mot barn. 56  Därav följer att 
bestämmelsen är subsidiär till 6 kap. 4 § BrB.57 Med formulering annan 
sexuell handling är regleringen inte begränsad till ett särskilt 
tillvägagångsätt.58 Handlingar som omfattas kan till exempel vara om en 
person berör ett barns könsorgan och att beröringen inte är flyktig eller om 
en person förmår ett barn att ”onanera på sig själv.”59 Noteras bör att i 
bedömningen om övergreppet ska anses vara grovt ska det särskilt beaktas 
om gärningsmannen är närstående. Andra skäl för att bedöma ett sexuellt 
utnyttjande som grovt är ifall gärningsmannen använt våld vid 
övergreppet.60  

3.4 Gränsdragning mellan våldtäkt och 
sexuellt övergrepp mot barn 

Redogörelsen för skillnaderna mellan våldtäkt mot barn och sexuellt 
övergrepp mot barn visar att det inte är den sexuella handlingens tekniska 
karaktär, som till exempel huruvida det har förekommit penetration, som är 
primärt avgörande. Lagstiftarens mening var istället att kränkningen skulle 
vara central vid gränsdragningen. Det vill säga att bedömningen huruvida 
handlingen är jämförlig med samlag ska utgöras med hänsyn till 
kränkningens art. Vidare anfördes det även i propositionen att våldtäkt mot 
barn, även fortsatt, skulle reserveras för de allvarligaste sexuella 
kräkningarna.61  
 
Det finns viss praxis från Högsta domstolen som belyser gränsdragnings-
problematiken mellan våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn 
när handlingen inte kan anses vara samlag. I Nja 2006 s. 221 meddelade 
Högsta domstolen prövningstillstånd om brottsrubricering och påföljd. 
Därav prövades hur den handling, som hovrätten bedömt vara en sexuell 
handling, skulle rubriceras.62 En person som var praktikant på en förskola 
hade fört in sin hand mellan en fyraårig pojkes skinkor och vidrört pojkens 
analöppning och genitalier. Resonemanget i Högsta domstolen utgjordes av 
ställningstaganden kring om det kunde anses vara jämförligt med samlag. 
Högsta domstolen konstaterade att bedömningen skulle göras med 
utgångspunkt i kränkningens art och huruvida den var ”lika allvarlig som 

                                                
55 Bilaga A. 
56 Prop. 2004/05:45, s. 78. 
57 Bestämmelsen är även subsidiär till 6 kap. 5 § BrB – Sexuellt utnyttjande av barn. 
58 Prop. 2004/05:45, s. 79. 
59 Prop. 2004/05:45, s. 80. 
60 Prop. 2004/05:45, s. 81. 
61 Prop. 2012/13:111, s. 42. 
62 NJA 2006 s. 221, s. 225. 
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den som kan uppkomma vid påtvingat samlag.”63 I målet ansågs det inte att 
den sexuella handlingen, med hänsyn till kränkningens art, kunde anses 
jämförlig med samlag och den tilltalade dömdes för sexuellt övergrepp mot 
barn.64 I Nja 2008 s. 1096 I och II var det likt i 2006 års fall fråga om 
gränsdragning mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn. I det första 
målet prövade Högsta domstolen om den handling som ansågs styrkt av 
hovrätten var att bedöma som våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot 
barn.65 Handlingen utgjordes av att gärningsmannen hade tryckt sin penis 
mellan målsägandens skinkor, ingen beröring av analöppning eller 
könsorgan, och beröringen hade ”orsakat viss smärta.” 66  Den sexuella 
handlingen ansågs inte utgöra våldtäkt mot barn utan sexuellt övergrepp, 
bedömningen grundades främst i att gärningsmannens penis inte vidrört 
annat än målsägandens skinkor samt att händelseförloppet bedömdes som 
kortvarigt.67 I det andra målet meddelade Högsta domstolen likt i det första 
målet prövningstillstånd angående frågan om den handling som ansågs 
styrkt av hovrätten skulle bedömas som våldtäkt mot barn eller sexuellt 
övergrepp mot barn. Den handling som ansågs styrkt av hovrätten var att 
gärningsmannen berört målsägandes könsorgan med sitt finger och slickat 
målsägandens könsorgan. Domstolen konstaterade inledningsvis att 
handlingen var att bedöma som en sexuell handling men att den inte var 
jämförlig med ett oralt samlag då ingen penetration förekommit. 
Omständigheterna ansågs inte innebära en kränkning jämförlig med samlag 
och handlingen bedömdes som sexuellt övergrepp mot barn.68 
 
Dessa tre fall har i brottsbalkskommentaren lyfts fram som vägledande för 
gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot 
barn.69 Viss reservation bör dock framhållas av framför allt två skäl. Dels att 
de avkunnades innan ändringen i grovt sexuellt övergrepp mot barn infördes 
genom 2013 år ändring, dels att avgörandena har kritiserats för att lägga för 
stor vikt vid själva sexualhandlingen och inte kränkningen.70 Den första 
reservationen, ändringen, medförde att relationen mellan gärningsmannen 
och offret skulle beaktas i bedömningen. Därav följer att gränsdragningen 
möjligen hade kunnat få ett annat utfall med dagens reglering. 
Avgörandenas relevans kan ändock motiveras med utgångspunkt i 
gränsdragningsproblematiken mellan å ena sidan jämförlig med samlag och 
å andra sidan annan sexuell handling. Den andra reservationen, att 
domstolarna i för stor utsträckningen beaktat handlingen och inte 
kränkningen, utreddes inför 2013 års ändring. I propositionen anfördes att 
vid bedömningen av ifall en sexuell handling är att bedöma som våldtäkt 

                                                
63 NJA 2006 s. 221, s. 227. 
64 NJA 2006 s. 221, s. 227.  
65 NJA 2008 s. 1096 I, s. 1103. 
66 NJA 2008 s. 1096 I, s. 1104. 
67 NJA 2008 s. 1096 I, s. 1106. 
68 NJA 2008 s. 1096 II, s. 1111-1112. 
69 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) : brotten mot person 
och förmögenhetsbrotten m.m., 7., [omarb.] studentutg., Norstedts juridik, Stockholm, 
2013, BrB 6:6 s. 2. 
70 Prop. 2012/13:111, s. 42. 
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mot barn ska kränkningen vara central.71 Med anledning av att Högsta 
domstolen i NJA 2006 s. 221 inte bedömde den begångna handlingen som 
jämförlig med samlag framfördes i propositionen att en handling av det 
slaget ”kan vara att anse som lika allvarlig som kränkningen vid ett 
samlag”72, oberoende av om penetration skett eller inte. Reservationen att 
den kan vara lika allvarlig ger uttryck för att ”ett visst tolkningsutrymme 
lämnas således till rättstillämpningen”73 och att bedömningen i det enskilda 
fallet ska stå i fokus.74 

3.5 Straffskärpningsgrunder vid sexuella 
övergrepp mot barn 

I 29 kap. BrB om straffmätning och påföljdsavgift finns i 2 § 8 punkten en 
straffskärpningsgrund som specifikt reglerar ”om brottet varit ägnat att 
skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående 
person” 75 . Den särskilda straffskärpningsgrunden medför att straff-
mätningen, inom den aktuella straffskalan, ”särskilt skall beaktas i för-
svårande riktning.”76 Även innan den särskilda grunden infördes beaktades 
motsvarande omständigheter ändå i straffmätningen. Det visades bland 
annat i ett avgörande från Högsta domstolen som rörde misshandel då 
förhållandet att offret stod i gärningsmannens vård beaktades vid 
straffmätningen.77 Ett delmotiv bakom införandet av 29 kap. 2 § 8 punkten 
BrB, som med bakgrund i praxis visserligen redan beaktats, var att det 
skulle bidra till att brott som begås mot barn av närstående ”i större 
utsträckning uppmärksammas i brottsutredningar och i brottmålsprocessen i 
övrigt.”78 Även om flera regleringar om straffmätning kan få betydelse vid 
bedömningen av de fall som hanteras i den här utredningen så ska utöver 29 
kap. 2 § 8 punkten BrB även 29 kap. 5 § 3 punkten BrB särskilt 
uppmärksammas. Av den följer att rätten i skälig omfattning ska beakta ”om 
en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet 
begicks”79, vilket skulle tala för en reducering av straffvärdet. I ett mål då en 
man stod åtalad för våldtäkt mot sitt styvbarn hade ungefär tio år förflutit 
från brottstillfället tills det att åtal väcktes. Högsta domstolen anförde i 
domskälen att den förflutna tiden visserligen skulle beaktas men att det för 
fall som rör sexualbrott mot barn ofta varierar hur lång tid som förflyter 
mellan brottstillfället och åtalets väckande.80 Orsakerna kan variera men 
Högsta domstolens bedömning var att det kan bero på svårigheter hos barnet 
att ”förstå eller tala om var det har blivit utsatt för.”81 I det aktuella målet 

                                                
71 Prop. 2012/13:111, s. 42. 
72 Prop. 2012/13:111, s. 43. 
73 Prop. 2012/13:111, s. 42. 
74 Prop. 2012/13:111, s. 42-43. 
75 29 kap. 2 § 8 punkten BrB. 
76 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 69. 
77 NJA 2000 s. 612, s. 621. 
78 Prop. 2002/03:53, s. 72. 
79 29 kap. 5 § 3 punkten BrB. 
80 NJA 2013 s 63, s. 71 och 73. 
81 NJA 2012 s 63, s. 73. 
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ansågs det visserligen ha förflutit ovanligt lång tid, men på grund av 
målsägandens relation till den tilltalade skulle tiden beaktas i ”mindre 
utsträckning än annars”82. Därav ska den förflutna tiden visserligen beaktas 
till den tilltalades fördel, men en bedömning i det enskilda fallet blir 
avgörande.  

3.6 Avslutande diskussion 
Utredningen av frågeställningen vilket är det straffrättsliga skyddet för barn 
mot sexuella övergrepp? har grundats i en kortare återgivelse för 
utvecklingen av det straffrättsliga skyddet, hur de nuvarande regleringarna 
är utformade samt hur de tillämpas. Inledningsvis kan konstateras att ett 
inledande av en barnutredning om ett sexuellt övergrepp är beroende av att 
det föreligger en misstanke om ett brott. Med koppling till det fiktiva fallet 
är det tämligen lätt att uppnå misstankegraden så länge tecken på någon 
form av sexuellt övergrepp kan observeras.  
 
Utvecklingen av barns straffrättsliga skydd och det relevanta straffbelagda 
området är främst hänförligt till de senaste årtiondenas förändringar. 
Genomgången har visat att förändringar har skett med utgångspunkt i vad 
som närmast kan beskrivas som en utbredd barnanpassning. Det görs 
numera skillnad i den rättsliga hanteringen av en utredning om 
brottsmisstanke ifall det är ett barn eller en vuxen som är brottsoffer. 
Barnanpassningen av den straffbelagda gärningen våldtäkt mot barn 
framträder särskilt tydligt genom att det blev en självständig 
straffbestämmelse och att en bedömning av eventuellt tvång inte längre 
skulle vara avgörande. Behovet av tillgodogörandet av kunskap visades 
bland annat genom förtydliganden kring vad som är att anse som oralt 
samlag. Det tolkningsutrymme som lämnats till domstolar kring bedömning 
av en kränkning uppställer krav på hög kompetensnivå inom den dömande 
makten när sexuella övergrepp mot barn ska bedömas. De förutsättningar 
som uppställs för att barnutredningar ska kunna bedrivas på ett kvalitativt 
sätt är främst att hänsyn måste tas till de höga krav som uppställs i lag och 
praxis. Till exempel är förutsättningarna bevisligen svåra för att kunna 
styrka att händelseförloppet för en beröring inte varit kortvarigt. De straff-
skärpningsgrunder som tillämpas när ett sexuellt övergrepp har begåtts av 
en närstående till barnet ger uttryck för ett mått av barnanpassning. Att 
förfluten tid från brottstillfället och väckande av åtal beaktas i mindre 
utsträckning för barn än för brott som begåtts mot vuxna kan även det anses 
vara ett uttryck för barnanpassning. Att aspekter som målsägandens relation 
till gärningsmannen får betydelse för den förflutna tiden kan tolkas som ett 
uttryck för en medvetenhet om barns bristande förmåga att berätta om ett 
sexuellt övergrepp. Beaktandet av tiden kan därmed i en förlängning bli ett 
beaktande av relationen och bedömningen ger uttryck för kompetens hos 
aktörerna inom rättsväsendet.  
 

                                                
82 NJA 2013 s 63, s. 74. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det straffrättsliga skydd som finns 
för barn mot sexuella övergrepp har präglats av att det anpassats efter barns 
förutsättningar under de senare årtiondena. En förändrad syn på barnets 
delaktighet i ett sexuellt övergrepp och särskilda regleringar för barn har 
medfört att barn inte likställs med vuxna. Med ledning i remissvaren och 
propositionen ansågs det motiverat med ett stärkt skydd för barn, den 
språkliga svårigheten till trots. Dock ger den företagna utredningen till viss 
del uttryck för problemställningen och visar på att rättssystemet åtminstone 
inte är fullkomligt anpassat efter barns förmågor och förutsättningar.  
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4 Barnutredningars bedrivande 

4.1 Inledning 
I det föreliggande kapitlet utreds frågeställningen hur bedrivs 
barnutredningar? Kapitlets inledande del är ämnad att motsvara en 
barnutrednings kronologi, därefter följer utredning om barns förmåga att 
berätta om ett övergrepp samt behovet av kvalitet i barnutredningar. Kapitlet 
avslutas med en delanalys vari frågeställningen utreds ur en mer 
sammanfattande aspekt. I delanalysen relateras frågeställningen 
sammantaget med det i kapitlet hanterade materialet till den teoretiska 
utgångspunkten hur barnets intressen tillgodoses under barnutredningar. 
Därtill presenteras relationen mellan vad som framkommit av utredningen 
och de valda variablerna kompetens, kvalitet och barnanpassning. Däri 
innefattas blanda annat hur kompetens värderas och vidareutvecklas, ifall 
barnutredningar bedrivs på ett kvalitativt sätt med beaktande av dess 
genomförande samt i vilken utsträckning till exempel lokaler och förhörs-
frågor anpassas när ett barn är utsatt för ett brott. 

4.2 Barnutredningsförfarandet 

4.2.1 En barnutrednings initiering 
Under år 2014 anmäldes 761 fall av sexuellt övergrepp mot barn under 15 år 
och 2 223 fall av fullbordad våldtäkt mot barn under 15 år.83 I det fiktiva 
fallet anmäldes misstanken om sexuellt övergrepp av personalen på 
förskolan. Personalen kontaktade först polisen och sedan socialtjänsten, ett 
tillvägagångssätt som även kan vara det motsatta men när det finns 
utarbetade former för samarbete kan samma effekt uppnås och två 
anmälningar upprättas.84 När en barnutredning initieras aktualiseras därav 
reglering och tillämpning av såväl orosanmälan som polisanmälan. 
Barnutredningen bedrivs därefter ofta inom samverkansformer varav en 
vanlig samverkansform är barnahus. År 2013 fanns det 28 stycken barnahus 
i Sverige och till dem var 164 kommuner anslutna.85 Syftet med barnahus är 
att barnet inte ska slussas runt utan endast behöva komma till ett ställe där 
flera olika yrkeskategorier ska finnas representerade.86 
 
När en misstanke om att ett barn far illa kommer till socialnämndens 
kännedom upprättas en orosanmälan och det är därefter socialtjänsten som 
utreder ärendet.87 I SoL regleras hur samhället ska främja barns trygghet.88 

                                                
83 Bilaga B, statistik. 
84 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist. 
85 Rädda Barnen, Inuti ett barnahus – kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter, s. 5. 
86 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
87 14 kap. 1 c § SoL; Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och 
samhälle, 6., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 202. 
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Lagens grundläggande karaktär av ramlag har motiverats med att det 
möjliggör en ökad anpassning efter varje enskilt fall.89 Kritik kan av samma 
anledning riktas mot lagens tillämpning eftersom det kan skilja sig åt över 
olika delar av landet.90 I 3 kap. 3 a § SoL, som trädde i kraft den 1 januari 
2013, stadgas att den som handlägger ärenden med barn ska ha avlagt 
svensk socionomexamen eller motsvarande som bedöms lämplig, och i 
övrigt ha tillräcklig erfarenhet för att bedriva utredningen på ett 
tillfredställande sätt. Inom ärendehandläggningen faller bedömningar om 
utrednings inledande, genomförande och avslut.91 
 
En misstanke om att barn far illa kan inkomma från såväl privatperson som 
någon som fattat misstanke i samband med sin yrkesutövning. Det finns 
ingen skyldighet för privatpersoner att göra en anmälan men en person som 
får kännedom om att ett barn far illa, eller enbart misstänker det, bör göra en 
anmälan.92 Enligt SoL har vissa yrkeskategorier obligatorisk anmälnings-
plikt. Bestämmelsen riktar sig till personer som arbetar i en verksamhet med 
barn, antingen inom en myndighet eller i enskild verksamhet. 93  Inom 
anmälningsplikten faller även att all information som kan vara relevant för 
ärendet ska överlämnas till socialtjänsten. Om anmälningsplikten åsidosätts 
av någon inom de berörda yrkeskategorierna kan personen i fråga dömas för 
tjänstefel om åsidosättande av anmälningsskyldigheten anses ha skett vid 
myndighetsutövning.94 Högsta domstolen har fastslagit att en orosanmälan 
enligt 14 kap. 1 § SoL som görs av en förskola, eller någon som är verksam 
på förskolan, utgör myndighetsutövning.95 För att göra en orosanmälan finns 
det inget krav på att det ska finnas en misstänkt gärningsman eller vara 
klarlagt att det krävs ett ingripande från socialtjänsten.96 En tydlig definition 
av vilken misstankegrad som krävs för att en orosanmälan ska göras har 
medvetet valts bort av lagstiftaren med grund i att bedömning ska göras i det 
enskilda fallet, bland annat med ledning i barnets ålder.97  
 
Jämte en orosanmälan upprättas en polisanmälan om det finns en misstanke 
om brott. 98  Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och 
dokumentation om ärenden som rör barn och unga ska en polisanmälan 
göras om det inte strider mot barnets bästa. Sett ur ett barnperspektiv kan 
det i och för sig vara en korrekt avvägning men vid osäkerhet bör diskussion 
föras med polis eller åklagare. 99  I samband med att en polisanmälan 
upprättas om misstanke om brott mot barn ska Socialtjänsten inleda ”en 
                                                                                                                        
88 1 kap. 1 § SoL. 
89 SOU 1999:97, Socialtjänst i utveckling, s. 14. 
90 Det kan skilja sig åt mellan olika kommuner till följd av det kommunala självstyret. 
91 Prop. 2012/13:175, Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten, s. 93. 
92 14 kap. 1 c § SoL. 
93 14 kap. 1 § SoL. 
94 14 kap. 1 § SoL; 20 kap. 1 § BrB. 
95 Högsta domstolens dom, mål nr. B 6273-13, s. 6. 
96 Åklagarmyndigheten (2012), s. 12; Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och 
ungdomar, s. 131-132. 
97 Prop. 2012/13:10, Stärkt stöd och skydd för barn och unga, s. 47. 
98 9 § Polislag (SFS 1984:387). 
99 SOSFS 2014:6, Handläggning av ärenden som gäller barn och unga, s. 6.  



 30 

utredning för att bedöma barnets behov av skydd och stöd.”100 De olika 
anmälningstyperna visar att det är två parallella utredningar som rör dels 
barnets behov av skydd, dels den brottsutredande verksamheten. I praktiken 
torde de olika utredningarnas bedrivande underlättas genom samverkan 
mellan de berörda myndigheterna. Den verksamhet som bedrivs vid 
barnahus eller genom andra samarbetsformer ger uttryck för att samverkan 
sker genom till exempel samråd.101 
 
Under samrådsförfaranden kan bedömningar om en eventuell polisutredning 
göras parallellt med en bedömning kring socialtjänstens roll och barnets 
eventuella skyddsbehov.102 Utredningarna ska sedan präglas av samverkan 
mellan berörda aktörer som samtliga har en skyldighet att följa.103 För de 
samråd som samverkan leder till gäller sekretessbestämmelserna som 
hindrar utlämnande av uppgifter till andra myndigheter. 104  Dock bryts 
sekretessbestämmelsen vid utredningar av brott mot barn då det finns en 
misstanke om ett sexuellt övergrepp mot barn.105  

4.2.2 Styrande principer under 
förundersökningen 

I sexualbrottsmål när ett barn är brottsoffer och gärningsmannen är 
närstående till barnet finns särskilda regleringar för förfarandet under 
förundersökningen. Alla förundersökningar som bedrivs ska följa 
övergripande principer och regleringar om bland annat objektivitet, 
skyndsamhet och hänsyn för de inblandade. 106  Objektivitetsprincipen 
innebär att alla omständigheter som talar för eller emot en misstänkt ska 
beaktas, den kan utläsas från såväl regeringsformen som rättegångs-
balken.107 Vidare ges i RB uttryck för skyndsamhetsprincipen som stadgar 
att förundersökningen ska bedrivas ”så skyndsamt omständigheterna 
medgiva.”108 Vid barnutredningar finns det ett särskilt skyndsamhetskrav i 
de fall som det är föreskrivet fängelse för brottet och det är föreskrivet i mer 
än sex månader. 109  För barnutredningar är kravet på skyndsamhet 
tidsbestämt till att förundersökningen ska vara avslutad så snart det är 
möjligt men maximalt tre månader från det att någon varit skäligen 
misstänkt för det aktuella brottet.110 Undantagsmöjlighet finns dock om ”det 
är motiverat med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda 
omständigheter”111. Hänsynsprincipen innebär att under en förundersökning 
ska så lite olägenhet som möjligt drabba någon inblandad. Innebörden av 
                                                
100 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 75. 
101 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
102 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist. 
103 6 § Förvaltningslag (SFS 1986: 223).  
104 8 kap. 1 § OSL. 
105 10 kap. 21 § OSL. 
106 23 kap. 4 § RB. 
107 1 kap. 9 § regeringsform (SFS 1947:152); 23 kap. 4 § RB. 
108 23 kap. 4 § RB. 
109 2 a § FUK. 
110 2 a § FUK. 
111 2 a § FUK. 
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principen är till exempel att ingen ska drabbas av att i onödan misstänkas för 
ett brott eller att hämtning till förhör inte sker med så stor diskretion som 
möjligt.112 

4.2.3 Förundersökningsinledande 
När en polisanmälan upprättas är det inte nödvändigt att direkt fatta beslut 
om att inleda en förundersökning. För att göra vissa initiala efterforskningar 
och kontrollera omständigheterna kring anmälan är det möjligt att först 
inleda en förutredning.113 En förutredning kan sträcka sig så långt att 
förundersökningsledaren kan ta ställning till ifall en förundersökning ska 
inledas men förutredningen ska inte medföra ”åtgärder som har karaktär av 
en brottsutredning” 114 . I förundersökningar om misstanke om sexuellt 
övergrepp mot barn är i regel en åklagare förundersökningsledare.115 I det 
förutredande stadiet kan det till exempel förekomma att kontakt tas med 
anmälaren för att inhämta kompletterande uppgifter.116 Kammaråklagare 
Elena Severin menar att det är ett effektivt tillvägagångssätt för att 
barnförhöret ska vara så givande som möjligt, då kan förhörsledaren bilda 
sig en uppfattning om i vilken situation barnet berättat om ett övergrepp och 
vad barnet berättat. Ett sådan inhämtande av uppgifter ska inte medföra att 
förutredningen tar mer tid i anspråk än vad som är nödvändigt.117 Då 
förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott 
har begåtts är möjligheterna att inleda en förundersökning omfattande.118 
Det finns inga krav på att någon ska vara utpekad som gärningsman eller att 
det ska finnas bevis av betydande styrka för att sedan inleda en 
förundersökning. I utredningar om brott mot barn ska barnperspektivet vara 
centralt och ”det rättsliga utredningsintresset ska vägas mot barnets intresse 
av skydd, omvårdnad och integritet.”119  

4.2.4 Den särskilda företrädarens funktion 
En särskild företrädare ska utses om det rör sig om ett brott som har begåtts 
mot ett barn, har fängelse i straffskalan och det är en vårdnadshavare eller 
någon närstående som är misstänkt för brottet.120 I närståendebegreppet 
innefattas personer som kan påverka vårdnadshavarens tillvaratagande av 
barnets rätt, till exempel en person som vårdnadshavaren har en relation 
med. I sitt uppdrag ska den särskilda företrädaren se till barnets bästa och 
fatta beslut i enlighet med principen om barnets bästa.121 Bestämmelsen 
riktas mot fall då det kan antas att barnets rätt inte kommer att tillvaratas av 
                                                
112 Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 23 kap. 4 §, Lexino 2015-01-01. 
113 Åklagarmyndigheten (2012), s. 13. 
114 Åklagarmyndigheten (2012), s. 13. 
115 Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i 
brottmål, ÅFS 2005:9, konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2014:1.  
116 Åklagarmyndigheten (2012), s. 13. 
117 Bilaga C, intervju med Elena Severin. 
118 23 kap. 1 § RB. 
119 Rikspolisstyrelsen (2009) , s. 71.  
120 1 § LSF.  
121 Prop. 1998/99:133, Särskild företrädare för barn, s. 30. 
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vårdnadshavaren. Vilket aktualiseras bland annat vid misstanke om sexuellt 
övergrepp som har begåtts av antingen en förälder eller någon som föräldern 
står i ett förhållande till. 122 När Lagen om särskild ställföreträdare för barn 
infördes beskrevs den ha ett mångfacetterat syfte och införandet av lagen 
skulle förbättra förutsättningarna för att kunna utreda brottsmisstankar när 
någon närstående till barnet var misstänkt.123 Då ett förordnande om särskild 
företrädare ”är en betydande inskränkning i vårdnadshavarens rätt”124 är 
proportionalitetsprincipen avgörande vid beslutsfattandet, vilket innebär att 
inskränkningen ska stå i proportion till nyttan, och ett förordnade 
aktualiseras endast när fängelse kan följa på det misstänkta brottet. Behovet 
av en särskild företrädare ansågs vara starkt när ett barn har utsatts för 
övergrepp.125 Den misstanke som riktas mot vårdnadshavaren, eller en som 
står den nära, måste vara så stark att det i enlighet med RB finns skäl för att 
inleda en förundersökning. 126  Möjligheten att förordna en särskild 
företrädare kräver vidare ”att misstankarna om brott mot barnet har 
åtminstone en viss konkretion och styrka.”127 I det fiktiva fallet utseddes en 
särskild företrädare eftersom pappan till barnet var misstänkt och 
misstanken ansågs tillräckligt stark, vilket grundats i de uppgifter som 
lämnats av personalen på förskolan. 
 
För att förordnas till särskild företrädare krävs det att personen är särskilt 
lämplig för uppdraget, bedömningen görs utifrån kunskaper, erfarenheter 
och personliga egenskaper.128 Det finns således ingen begränsning till att 
enbart advokater kan utföra uppdraget, även om advokater framhålls som 
troliga personer att utses.129 Inom uppdraget faller beslut om inställelse till 
förhör, vilket visar sig bland annat genom att den särskilda företrädaren 
medföljer vid hämtning av barnet på förskola eller skola.130 En särskild 
företrädares uppgifter utgörs av att vara ett stöd för barnet under 
förundersökning och rättegång.131 I förarbetena till lagen framhålls det som 
viktigt att företrädaren upprätthåller en atmosfär kring barnet så att obehag 
förekommer i så låg utsträckning som möjligt.132  
 
Vid förordnande av en särskild företrädare kan domstolen fatta ett 
interimistiskt beslut.133 Då förordnandet kan ske utan vårdnadshavarens 
vetskap ska bedömningen göras med hänsyn till om det är nödvändigt sett 
till tillvaratagandet av barnets rätt. Expediering av beslutet får sedan 
underlåtas men inte för längre tid än till den fjärde dagen från det att beslutet 

                                                
122 1 § LSF. 
123 Prop. 1998/99:133, s. 1. 
124 Prop. 1998/99:133, s. 1.  
125 Prop. 1998/99:133, s. 23. 
126 23 kap. 1 § RB. 
127 Prop. 1998/99:133, s. 24. 
128 5 § LSF. 
129 Prop. 1998/99:133, s. 34. 
130 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
131 3 § LSF; Bilaga F, intervju med Christer Månsson-Schwartz. 
132 Prop. 1998/99:133, s. 30. 
133 6 § LSF. 
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fattats. 134  Enligt förordningens bestämmelse får expediering under det 
tillåtna antalet dagar ske till dess att expedieringen inte medför men för 
utredningen, vilket kan motiveras med att barnets inte ska utsättas för yttre 
påverkan av till exempel en förälder.135 

4.2.5 Det eventuella behovet av 
läkarundersökning och rättsintyg 

Inom ramen för förundersökningen aktualiseras ställningstagande kring 
eventuell läkarundersökning samt dokumentation av skador. Läkar-
undersökning bör ske så snart det är möjligt för att kunna säkra bevis, i vissa 
fall är det även motiverat att göra flera undersökningar för att upptäcka 
skador som inte visar sig i nära samband med deras uppkomst, som till 
exempel blåmärken. 136  För att genomföra en läkarundersökning krävs 
samtycke från målsäganden, vilket för barn under 15 år lämnas av 
vårdnadshavaren eller den särskilda företrädaren. I samband med läkar-
undersökningen upprättas i regel ett rättsintyg som är ett skriftligt 
medicinskt utlåtande som kan användas i den pågående utredningen eller i 
en eventuell rättegång.137 Ett rättsintyg får som huvudregel inte utfärdas 
utan samtycke, när det gäller rättsintyg avseende en målsägande och 
misstanke om brott enligt brottsbalkens sjätte kapitel krävs det dock ej 
samtycke, undantaget inkluderar därav misstanke om våldtäkt mot barn och 
sexuellt övergrepp mot barn.138 Rättsintyg utfärdas av antingen läkare som 
arbetar vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller en 
läkare som har ett avtal med verket om åtagande att utfärda rättsintyg.139 
Undantag kan dock göras om det föreligger särskilda skäl, vilket kan anses 
finnas när det rör sexuella övergrepp mot barn, i dessa fall är 
rekommendationen att läkarundersökningen utförs av en rättsläkare och en 
läkare som innehar barnmedicinsk eller gynekologisk expertis.140 Ytterligare 
undantag kan vara om det är av vikt sett till omständigheterna i fallet att en 
läkarundersökning görs omgående men ingen rättsläkare finns tillgänglig.141 
Rättsintyg ska dock vid samtliga undantagsfall utfärdas av en läkare med 
tillräcklig kompetens.142 
 
Skyndsamhet med att utföra läkarundersökning och upprätta rättsintyg är 
påkallat på grund av att möjligheten att säkra spår står i relation till förfluten 
tid från övergreppet. I Justitieombudsmännens ämbetsberättelse från år 
2009/10, i beslut författat av dåvarande chefsjustitieombudsman Mats 
Melin, konstaterades att det ligger ”i sakens natur att en undersökning av 
målsägande bör genomföras snarast så att eventuella skador kan 

                                                
134 2 a § Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn. 
135 Bilaga F, intervju med Christer Månsson-Schwartz. 
136 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 26. 
137 1 § Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. 
138 5 § Lag om rättsintyg i anledning av brott.  
139 2 § Lag om rättsintyg i anledning av brott.  
140 Åklagarmyndigheten (2012), s. 28. 
141 Åklagarmyndigheten (2012), s. 28. 
142 2 § Lag om rättsintyg i anledning av brott. 
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dokumenteras.”143 I ärendet, angående misstänkt våldtäkt mot barn, hade det 
dröjt tolv dagar från kontakten mellan polis och aktuell läkare till 
undersökningens genomförande. Brister hos såväl polis- och 
åklagarmyndighet som hälso- och sjukvården påtalades i det aktuella fallet. 
Den andra läkarundersökningen, på den rättsmedicinska avdelningen, 
skedde 19 dagar efter att begäran inkommit och det återfanns inga tecken på 
det som uppmärksammats som fynd vid den första läkarundersökningen. Ett 
barns läkningsförmåga är ofta bättre än en vuxens, det ansågs därav möjligt 
att dröjsmålet påverkade utgången i målet i negativ bemärkelse.144 En fördel 
med läkarundersökningar, som visserligen inte i sig medför stödbevisning, 
är att de kan leda till att barnet berättar om övergreppet.145 I det fiktiva fallet 
genomfördes en läkarundersökning samma dag som förhöret ägde rum. Att 
kontakt togs redan innan den särskilda företrädaren blivit utsett gjorde att 
när beslut att genomföra läkarundersökning togs så fanns det redan en 
preliminär uppfattning om när den skulle kunna genomföras.  

4.2.6 Ett barnförhörs genomförande 
I fall då det finns misstanke om att ett barn utsatts för ett övergrepp av en 
förälder kan barnet hämtas för förhör från barnets förskola eller skola. På 
Barnahuset i Lund brukar kontakt tas med förskolan eller skolan så att en 
person som kan följa med barnet till förhöret kan utses. Anette Lindskog 
Elmqvist som arbetar på Barnahuset i Lund benämner den personen som 
”trygghetsperson”.146 På Barnahuset möter sedan barnförhörsledaren barnet 
för att visa vilket rum som förhöret ska hållas i och medhörningsrummet där 
de som följer förhöret sitter.147 Under förhör med ett barn som är under 15 
år bör vårdnadshavaren vara närvarande i närliggande lokal om det inte kan 
ske utan men för utredningen.148 Det torde därav inte vara möjligt för 
föräldern att närvara om det kan finnas skäl att även förhöra föräldern, vilket 
troligen görs gällande i de fall då en särskild företrädare utses eftersom 
vårdnadshavaren inte förmodas tillvarata barnets rätt. 
 
Förhör med barn ska företrädesvis hållas av en person som besitter särskilda 
kunskaper för att förhöra barn.149 Förhörsledaren bör tillsammans med 
förundersökningsledaren planera förhöret så att det blir så kvalitativt som 
möjligt. Det första förhöret med barnet bör hållas inom två veckor, 
tidsfristen ska bara frångås undantagsvis om det finns särskilda skäl för 
det.150 Skäl som talar för att tidsfristen ska hållas är barnets förmåga att ge 
en så korrekt återgivelse som möjligt av det aktuella händelseförloppet. 
Inför ett förhör bör en rad faktorer beaktas för att uppnå så god kvalitet som 
                                                
143 2009/10:JO1, En läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en 
förundersökning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och 
åklagares skyldigheter, Dnr 3870-2007, s. 99. 
144 2009/10:JO1, s. 99-102. 
145 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 165. 
146 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
147 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
148 23 kap. 10 § RB. 
149 18 § FUK. 
150 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 77 och 82. 
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möjligt på förhöret. Rikspolisstyrelsen framhåller att det ”i vissa fall kan 
vara lämpligt att förhörsledaren träffar barnet innan förhöret.”151 Vid förhör 
på Barnahuset i Lund är det den polis som ska hålla förhöret som släpper in 
barnet och visar barnet lokalerna som de ska vistas i. 152  Den tidiga 
kontakten syftar till att dels etablera en kontakt med barnet, dels att skapa 
sig en bild om barnets förutsättningar som till exempel språklig och mental 
utvecklingsnivå. Oavsett om ett sådant möte äger rum är det viktigt att 
förhörsledaren innan ett förhör tillgodogör sig information om språklig och 
mental utvecklingsnivå.153 En metod för att bilda sig en uppfattning om 
barnets språkliga nivå är att inleda förhöret med att prata med barnet om 
fritidsintressen eller förskola/skola.154 Barnförhörsledaren kan även ta hjälp 
av till exempel en barnpsykolog som är närvarande i medhörnings-
rummet.155 Behovet av en sakkunnig ökar om det kan anses påkallat ”med 
hänsyn till barnets ålder eller utveckling samt brottets beskaffenhet”156.  
 
Det är den särskilda företrädarens uppgift att tillgodose att förhörets 
genomförande präglas av att skapa en trygg miljö för barnet.157 Det kan 
uppnås bland annat genom en anpassning av den fysiska miljön, vem som 
deltar i förhöret samt hur förhöret genomförs. Den fysiska miljön rör såväl 
inredningen i förhörsrummet som de kringliggande lokalerna. Rikspolis-
styrelsen betonar bland annat anpassning av möbleringen så att det till 
exempel inte blir så att barnet sitter i samma soffa som förhörsledaren vilket 
”kan skapa känsla av obekväm närhet.”158 Även vikten av att förhörsrummet 
ligger avskilt bör beaktas så att ingen förutom de som deltar i förhöret ska 
vara störande moment.159 På Barnahuset i Lund uppnås denna anpassning 
bland annat genom att barnförhörsrummet är ljudisolerat och att det finns 
två fåtöljer med ett litet bord mellan barnförhörsledarens och barnets 
fåtölj.160  
 
Under förhöret ska endast barnet och förhörsledare, om inte tolk behövs, 
vara i förhörsrummet. Åklagaren är ansvarig för beslut om vilka som ska 
delta via medhörning men det är utöver åklagaren den särskilda 
företrädaren.161 Även försvaret bör delta via medhörning så att försvarets 
rätt att ställa frågor tillgodoses men det finns inget krav på att försvaret ska 
delta under samtliga förhör, det inte ens är säkert att det finns någon 

                                                
151 Rikspolisstyrelsen, (2009), s. 81. 
152 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
153 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 83. 
154 Christianson, Sven-Åke, Engelberg, Elisabeth & Holmberg, Ulf, Avancerad förhörs- och 
intervjumetodik, Natur och kultur, Stockholm, 1998, s. 129; Sven-Åke Christianson, 
Elisabeth Engelberg och Ulf Holmbergs metodbok för förhör har använts som 
referenslitteratur i Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens handböcker för 
handläggning av barnärenden om sexuella övergrepp. 
155 19 § FUK; Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist. 
156 Åklagarmyndigheten (2012), s. 35. 
157 Bilaga F, intervju med Christer Månsson-Schwartz. 
158 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 84.  
159 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 83; Christianson, Engelberg & Holmberg (1998), s. 127. 
160 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist. 
161 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 85. 
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misstänkt när det första förhöret hålls.162 Det är även möjligt att till exempel 
någon från socialtjänsten ska kunna delta vid medhörning för att barnet inte 
ska behöva prata med flera personer vid olika tillfällen.163 
 
Kvaliteten på ett barnförhör kan även påverkas av förhörsledarens 
lämplighet att hålla förhör med barn. I en utredning som genomförts av 
Justitieombudsmannen utreddes lämpligheten av att två polisaspiranter hållit 
förhör med såväl de två målsägandena som den misstänkte i en utredning 
om sexuella övergrepp mot barn.164 Polismyndigheten kritiserades för att ha 
låtit polisaspiranter hålla förhören och kritiken grundades främst i att förhör 
som genomförs i en sexualbrottsutredning, och särskilt förhör med barn, 
kräver särskild kompetens.165 Pär Stihl, som arbetat som barnförhörsledare, 
anser att en viktig förmåga, för att en barnförhörsledare ska kunna hålla ett 
bra barnförhör, är att kunna skapa en kontakt med barnet som möjliggör det 
”fria berättande”, att barnet självt berättar.166 En ytterligare förmåga som 
framhålls som viktig av Severin är barnförhörsledarens förmåga att ”nysta 
fram” saker i barnets berättelse som kan få betydelse för bevisläget. Genom 
att ställa rätt frågor har barnförhörsledare möjlighet att få veta ifall barnet 
har berättat för någon om ett övergreppstillfälle eller om barnet kanske 
skrivit dagbok.167 

4.2.7 Dokumentation av barnförhör 
En huvudförhandling i brottmål ska enligt RB vara muntlig och domen ska 
grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen.168 Enligt praxis 
från Högsta domstolen gjordes avsteg från principen om bevisomedelbarhet 
på 1960-talet.169 Ett avsteg som Sutorius beskrivit som skapande av ny 
praxis, 170  då Högsta domstolen biföll åklagarens åberopande av band-
uppspelning från förhör som hållits med ett barn som utsatts för 
övergrepp.171  Inskränkningen i principen om bevisomedelbarhet är ”ett 
etablerat undantag”172 när det rör förhör med barn som spelas upp i rätten. 
Högsta domstolens beslut i målet fattades med hänsyn till ”barnets ålder, 
sakens beskaffenhet och den tid som förflutit”173 sammantaget med att 
förhöret med barnet under förundersökningen upptagits fonetiskt, att 
banduppspelning skett och att förhörsledaren vittnat i målet. Målet 
tydliggjorde det frånsteg från principen om bevisomedelbarhet som alltjämt 

                                                
162 Art. 6 EKMR. 
163 Rikspolisstyrelsen (2009), s. 85.  
164 Beslut av JO, Dnr 4029-2007, Kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län med 
anledning av att polisaspiranter hållit förhör i en förundersökning om sexualbrott m.m. 
165 Beslut av JO, Dnr 4029-2007, s. 9. 
166 Bilaga D, intervju med Pär Stihl.  
167 Bilaga C, intervju med Elena Severin. 
168 46 kap. 5 § RB; 30 kap. 2 § RB. 
169 Principen om bevisomedelbarhet kommer till uttryck i 35 kap. 8 § RB.  
170 Sutorius (2014), s. 165. 
171 NJA 1963 s. 555. 
172 Sutorius (2014), s. 276. 
173 NJA 1963 s. 555. 
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är rådande gällande förhör med barn.174 Enligt denna undantagsmöjlighet 
åberopas videoinspelade barnförhör som bevisning under förhandling i 
domstol med stöd av 35 kap. 14 § RB. Det finns dock inget som begränsar 
användande av videoförhör även med barn som har fyllt 15 år, det kan i 
vissa utredningar vara motiverat för äldre barn om det misstänkta 
övergreppet är allvarligt.175 Det är även möjligt att låta barn som är yngre än 
15 år höras i rätten. Månsson-Schwartz menar att överväganden kring om 
barnet ska höras i rätten borde kunna avgöras med hänsyn till barnets 
mognad istället för att vikt läggs vid barnets ålder.176 Severin anser att flera 
faktorer aktualiseras vid bedömningen om att hålla förhör med barn i rätten. 
Hur barnet är som person, vem den tilltalade är och vilket brott det gäller är 
enligt Severin avgörande.177 Därav görs en mognadsbedömning för barnet 
gällande sammantaget med vilken relation barnet har till den tilltalade och 
därtill fogas vilket brott som barnet har blivit utsatt för. En fördel med 
inspelade barnförhör är att det möjliggör analys av det icke-verbala språket, 
genom att hela barnet filmas så blir det möjligt att dokumentera nyanser i 
barnets kroppsspråk under förhöret.178 
 
Kraven kring kvaliteten på inspelade videoförhör med barn utreddes av 
Högsta domstolen i NJA 1993 s. 616. I målet fanns det två målsäganden och 
det var förhören med de två barnen som utgjorde målets huvudsakliga 
bevisning.179 Högsta domstolen konstaterade att bedömningen kring barnens 
trovärdighet och tillförlitligheten för de uppgifter som de lämnat i inspelade 
förhör skiljde sig från den bedömning som görs när målsäganden förhörs i 
rätten, därav följde ”att uppgifterna bör bedömas med särskild 
försiktighet.”180 Förhöret bedömdes med ledning av de lämnade uppgifterna, 
eventuell motsägelse med utredningen i övrigt samt krav på stödbevisning 
om det fanns motstridiga uppgifter i utredningen i övrigt. Angående 
förhörens genomförande noterades att de utförts på ett ”mycket kompetent 
sätt”181 och att inga ledande frågor ställts.182 
 
Lindskog Elmqvist är av uppfattningen att det inte är oproblematiskt att 
förhöra ett barn under en rättegång eftersom rättegångssituationen inte är 
anpassad efter barn.183 Sutorius anser att avvägningen att hålla barnförhör i 
rätten, med hänsyn till bevisvärderingen av barnförhöret, måste göras 
”mellan rättstrygghet och personlig trygghet för barnet”184. En ytterligare 
aspekt kring förhör i rätten har lyfts av Severin som menar att även tiden är 
en relevant faktor. Om det har gått lång tid sedan övergreppet kan det 
påverka barnets förmåga att minnas händelsen och om det även förflutit viss 

                                                
174 35 kap. 8 § RB. 
175 Åklagarmyndigheten (2012), s. 21. 
176 Bilaga F, intervju med Christer Månsson-Schwartz. 
177 Bilaga C, intervju med Elena Severin.  
178 Christianson, Engelberg & Holmberg (1998), s. 127. 
179 NJA 1993 s. 616, s. 631. 
180 NJA 1993 s. 616, s. 632. 
181 NJA 1993 s. 616, s. 632. 
182 NJA 1993 s. 616, s. 632. 
183 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist.  
184 Sutorius (2014), s. 283. 
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tid sedan förhör hållits under förundersökningen kan det innebära att barnets 
berättelse ändras.185 

4.2.8 Förundersökningens avslut 
När en förundersökning gällande brott är att anse som avslutad har 
åklagaren en absolut åtalsskyldighet.186 Dock finns det vissa undantag från 
principen och åklagaren har två huvudsakliga handlingsalternativ. Antingen 
ska förundersökningen läggas ner eller så ska ett avslutande åtalsbeslut 
fattas.187 Om åklagaren fattar ett nedläggningsbeslut när förundersökningen 
egentligen kan uppfattas som avslutad benämns beslutet som ett så kallat 
negativt åtalsbeslut,188 det gör sig gällande när den som är misstänkt har 
slutligen delgivits förundersökningsmaterialet.189 Nedläggningsbeslut fattas 
i enlighet med rättegångsbalken då det inte längre finns ”anledning till dess 
fullföljande” 190 . Det finns tre huvudsakliga skäl för att lägga ner en 
förundersökning. Indelningen förenklas till ”omständigheter som hänför sig 
till brottet, till gärningsmannen eller till bevisningen.”191 
 
När förundersökningen når en punkt då den ska anses avslutad kan åtal 
väckas genom att åklagaren ansöker om stämning.192 När åklagaren har 
fattat beslut om att väcka åtal ska slutdelgivning ske. Då har den misstänkte 
och försvararen rätt att ta del av förundersökningsprotokollet.193 Däri ingår 
även de förhör som spelats in med videoupptagning. Viss problematik kan 
uppstå kring möjligheten att förlägga materialet med spridningsförbud, 
problematiken kan undvikas genom att försvaret tar del av det inspelade 
materialet på en polisstation.194 

4.3 Barns förmåga att berätta om ett 
sexuellt övergrepp 

4.3.1 Barns minnesförmåga 
Barns minnesförmåga aktualiseras i barnutredningar eftersom det påverkar 
vilka förväntningar som kan uppställas på barnet. I det fiktiva fallet som 
beskrevs i scenario ett kunde barnet efter någon vecka inte minnas 
händelsen och utredningen lades därför ner. Ett barns minnesförmåga 
påverkar vilket värde barnförhöret kan tillmätas. Ett barns ålder kan påverka 
förmågan att minnas ett övergrepp, dock anser Sven-Åke Christianson, 

                                                
185 Bilaga C, intervju med Elena Severin. 
186 20 kap. 6 § RB. 
187 23 kap. 4 §, 4 a § och 20 § RB. 
188 Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 23 kap. 4 §, Lexino 2015-01-01. 
189 23 kap. 18 § 1 stycket RB. 
190 23 kap. 4 § RB; ett nedläggningsbeslut vinner inte rättskraft. 
191 Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 23 kap. 4 §, Lexino 2015-01-01. 
192 45 kap. 1 § RB. 
193 23 kap. 21 § RB. 
194 Åklagarmyndigheten (2012), s. 41. 
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Elisabeth Engelberg och Ulf Holmberg195 att en generaliserande ålders-
spannsuppdelning inte kan omfatta alla barn, fram till ungefär tolv års ålder 
utvecklas ett barns minnesförmåga parallellt med kognitiva förmågor som 
”inlärning, språk och tankeprocesser”196. Det kan vara möjligt att ett barn i 
tidig ålder ”har en grundkompetens att återge minnesupplevelser.”197 
 
Christina Warfinge, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har i en artikel 
redogjort för några aspekter som kan aktualiseras vid bedömning av ett 
barns minnesförmåga.198 Warfinge är av uppfattningen att det förekommer 
att barn som blivit utsatta för övergrepp lägger till fantasier kring 
övergreppet under ett förhör. Fantasierna kan till exempel utgöras av att 
barnet fantiserat om att de blivit ”räddade” från övergreppet och Warfinge 
konstaterar att fantasier, som visserligen handlar om inbillad räddning, kan 
”omkullkasta tillförlitligheten i allt barnet har sagt.”199 En annan aspekt 
kring barns minnesförmåga är att de, beroende på ålder, har svårt att förhålla 
sig till tidsbegrepp. Barn i lägre åldrar har svårare att redogöra för detaljer 
och kan därför vara i ett större behov av hjälp för att plocka fram minnen 
och berätta om övergreppet. Warfinge är av uppfattningen att barns ålder 
inte påverkar minnesförmågan och att det således är möjligt att en treåring 
minns lika bra som en sjuåring. Minnesförmågan kan dock sättas i relation 
till förträngning av minnen och värdet av inte minnas särskilda händelser. 
Utöver förträngning av psykologiska skäl så kan barn även undvika att 
berätta om traumatiska händelser på grund av att de helt enkelt inte vill 
berätta om något som de trots allt minns. Faktorer som beroendeställning till 
förövaren eller att barnet skäms kan påverka och en ytterligare aspekt på 
barns förmåga att minnas övergrepp är att barnet förtränger eller glömmer 
bort det som hänt.200 
 
För att utreda vilken effekt det får för barnets berättelse om någon försöker 
påverka barnet samt om barns eventuella förmåga, eller oförmåga, att 
minnas kan viss ledning tas i två studier från 1990-talet. En av studierna 
genomfördes av Gail Goodman, professor i psykologi, och Leslie Rudy, 
doktor i psykologi, och ämnade utreda yttre påverkansfaktorer. I studien 
skulle 36 barn som var uppdelade i par, barnen var fyra respektive sju år, 
träffa en man som de inte kände och sedan skulle ett av barnen delta i olika 
aktiviteter med mannen medan det andra barnet fick titta på. Föräldrarna 
blev uppmanade att inte prata med sina barn om vad som hänt och ungefär 

                                                
195 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg och Ulf Holmbergs metodbok för förhör 
har använts som referenslitteratur i Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens 
handböcker för handläggning av barnärenden om sexuella övergrepp. 
196 Christianson, Engelberg & Holmberg, (1998), s. 113-114. 
197 Cederborg, Ann-Christin, Barnintervjuer: vägledning vid utredningsarbete, 1. uppl., 
Liber, Stockholm, 2000, s. 51; Ann-Christin Cederborgs bok om barnintervjuer har använts 
som referenslitteratur i Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens handböcker för 
handläggning av barnärenden om sexuella övergrepp. 
198 Warfinge, Christina, ”Barns minnesförmåga och mognad” I: Sexuella övergrepp mot 
flickor och pojkar, Svedin, Carl Göran & Banck, Lena (red.), , Studentlitteratur, Lund, 
2002. 
199 Warfvinge (2002), s. 203. 
200 Warfvinge (2002), s. 203-206. 
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tio dagar efter mötet med mannen intervjuades barnen om vad som hade 
hänt vid det första tillfället.201 Vid det andra tillfället ställdes flera ledande 
frågor, om till exempel hur rummet de hade vistats i sett ut och vad de hade 
gjort, för att studera hur de ledande frågorna påverkade barnen. Frågorna 
antydde bland annat att mannen hade kysst barnet och tagit av barnets 
kläder.202 Till de ledande frågor som antydde övergrepp visade studien att 
barnen i hög utsträckning lämnade korrekta svar. Den skillnad som 
uppmärksammades var att de barn som deltagit aktivt svarade korrekt i 
högre utsträckning än de som endast observerade. Goodman och Rudy 
konstaterade att barnen som deltog i studien hade svårigheter att göra 
korrekta tidsuppfattningar, såväl över hur länge de hade vistats i rummet 
som för hur lång tid det hade gått mellan det första och det andra tillfället.203 
 
I den andra studien utreddes barns förmåga att skilja på ett faktiskt minne 
och ett fiktivt minne.204 Studien bestod av ett intervjuförfarande vari 96 barn 
deltog. Innan barnen intervjuades hade deras föräldrar fått lämna 
information om händelser som barnen upplevt. Under samtalen med barnen 
blandades de verkliga händelserna med fiktiva händelser som föräldrarna 
hade intygat att barnen aldrig upplevt. Studien visade att yngre barn hade en 
betydligt högre tendens att samtycka till falska påståenden om vad de 
upplevt. Vid den första intervjun hade 44 procent av de yngre barnen 
samtyckt till ett falskt påstående, i motsats till 25 procent hos de äldre 
barnen. Dock hade den siffran, 44 procent, sjunkit till 36 procent då de 
yngre barnen intervjuades för sjunde gången cirka tio veckor efter den första 
intervjun.205 
 
I det fiktiva fallets första scenario, då barnet inte längre kunde minnas 
händelsen när en anmälan till polisen väl gjordes, kan oförmågan att minnas 
vara hänförlig till ålder. Framför allt två aspekter kring pojkens 
minnesförmåga aktualiseras i det andra scenariot. Att förhöret skedde snart 
efter att personalen på förskolan fattat misstanke om övergrepp medförde 
bättre chanser för att pojken skulle minnas samt att inga ledande frågor 
ställdes till barnet. 

4.3.2 Barns språkliga utveckling 
För barn upp till två år råder det begränsade möjligheter att berätta om ett 
övergrepp, först vid två års ålder sker en utveckling av språket som leder till 
att barn kan utveckla självbegrepp och därigenom ”organiserar och lagrar 
händelser i minnet på en verbal nivå.”206 Barn i femårsåldern har ett mer 
                                                
201 Rudy, Leslie och Goodman, Gail S., ”Effects of Participation on Children's Reports: 
Implications for Children's Testimony” I: Developmental Psychology, 1991, Vol. 27, No. 4, 
527-538, s. 529-530. 
202 Rudy och Goodman, ”Did he kiss you?”; ”He took your clothes off, didn't he?”, s. 529. 
203 Rudy och Goodman, s. 535. 
204 Ceci m.fl., ”Repeatedly Thinking about a Non-event: Source Misattributions among 
Preschoolers”, I: The Recovered memory: false memory debate, Banks, William P. & 
Pezdek, Kathy (red.), Academic Press, San Diego, 1994, s. 225- 244. 
205 Ceci m.fl.. s. 230-231. 
206 Christianson, Engelberg och Holmberg (1998), s. 115. 
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utvecklat ordförråd men det är långt ifrån en vuxens. För barn under sju år 
bör viss försiktighet råda kring användandet av jämförande begrepp, vilket 
kan exemplifieras med att barn i den ålder till exempel kan göra en koppling 
mellan hur lång en person är med personens ålder, vilket skulle leda till att 
av en grupp personer skulle barnet uppfatta den längsta personen som den 
äldsta. Vid den åldern är det heller inte självklart att barn på ett korrekt sätt 
kan redogöra för hur lång tid ett övergrepp pågått eftersom barnet har en 
begränsad tidsuppfattningsförmåga. Jämförande begrepp, som ifall något är 
större eller mindre än ett föremål, är svåra att förhålla sig till för barn under 
sju års ålder och när jämförande frågor ställs till ett barn under sju år bör de 
kombineras med att frågeställaren visar vad som menas med den aktuella 
jämförelsen. När ett barn börjar skolan utvecklas den kognitiva förmågan 
och barnets ordförråd, tidsuppfattning och förmåga att se saker ur ett annat 
perspektiv bidrar till barnets förmåga att återberätta en händelse.207 

4.3.3 Det eventuella behovet av flera barnförhör 
För att tillgodose den misstänktes rätt till en rättvis rättegång ska försvaret 
ha möjlighet att ställa frågor till barnet. I artikel 6 i EKMR stadgas att alla 
har rätt till en rättvis rättegång. För barnutredningar aktualiseras särskilt 
punkt 3 (d) som reglerar den anklagades rätt att förhöra vittnen. Då barn i 
regel inte deltar vid huvudförhandling i rätten får rättigheten betydelse under 
förundersökningen. I målet S.N. mot Sverige prövade Europadomstolen om 
Sverige hade kränkt rätten till en rättvis rättegång i ett mål om sexuellt 
övergrepp mot barn.208 I ansökan om prövning av tillgodoseendet av rätten 
till en rättvis rättegång anförde S.N. att Sverige hade brutit mot 
konventionen då S.N. inte fått möjlighet att ställa frågor till målsäganden. I 
den aktuella förundersökningen hade två förhör hållits med målsäganden, ett 
innan den tilltalade hade blivit delgiven misstanke och ett vid ett senare 
tillfälle på begäran av försvaret.209 Försvararen deltog inte vid det andra 
förhöret men hade diskuterat med förhörsledaren vad som skulle tas upp vid 
förhöret och lyssnade i efterhand på ljudinspelningen.210  
 
Vid prövningen i Europadomstolen anförde klaganden att dennes rätt att 
ställa frågor till målsäganden hade kränkts.211 Domstolen konstaterade att 
det är godtagbart att vissa åtgärder vidtas för att skydda målsäganden i ett 
mål som rör sexuella övergrepp, särskilt när målsäganden är ett barn.212 
Därav är det ingen kränkning i sig att barnet inte hörs i rätten. I målet S.N. 
mot Sverige ansåg Europadomstolen att det inte förelåg en kränkning av 
konventionen på grund av att försvararen inte var närvarande vid det andra 
förhöret. Dels eftersom försvararen givits möjlighet att ställa frågor, dels 
godtagit att förhöret hölls utan hans närvaro.213 Det är således möjligt att 

                                                
207 Christianson, Engelberg och Holmberg (1998), s. 116-119 
208 S.N. mot Sweden, no. 34209/96, ECHR 02/10/2002. 
209 S.N. mot Sverige, p. 10 och 13.  
210 S.N. mot Sverige, p. 13. 
211 S.N. mot Sverige, p. 39 och 41. 
212 S.N. mot Sverige, p. 47. 
213 S.N. mot. Sverige, p. 49-51. 
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endast ett förhör behöver genomföras om försvaret inte önskar 
komplettering. 
 
Christianson, Engelberg och Holmberg menar att det kan krävas flertalet 
försök för att frambringa ett minne,214 de ser det dock inte som oavkortat 
positivt att hålla flera förhör eftersom ”desto större är risken att ”ny”, 
felaktig information smyger sig in i barnets berättelse.”215 De fördelar som 
lyfts fram med upprepade barnförhör är hänförliga till barnets relation med 
förhörsledaren och den minnesprocess som barnet genomgår, relationen kan 
stärkas av att förhörsledaren kontaktar och visar intresse för barnet. 
Christiansson, Engelberg och Holmberg anför att det är deras ”bestämda 
uppfattning att man inte bör avhålla sig från upprepade förhör med barn vid 
allvarliga brott.”216 Barnets förmåga att lämna uppgifter om ett övergrepp 
kan vara begränsade, minnena kan vara svåra att komma åt i ett första förhör 
och om det under utredningen framkommer uppgifter som är 
motsägelsefulla kan ytterligare förhör med barnet hållas i ett försök att 
utreda dessa uppgifter.217 Uppfattningen att flera förhör kan hållas med ett 
barn får visst stöd av Lindskog Elmqvist och Månsson-Schwartz. De anser 
att fler förhör oftast kan anses påkallade av anledningar som är hänförliga 
till att nya uppgifter framkommit i utredningen och att det första förhöret 
med barnet därför behöver kompletteras. 218 

4.4 Behovet av kvalitet i en barnutredning 

4.4.1 Trovärdighets- och 
tillförlitlighetsbedömningen av ett barns 
utsaga 

Trovärdighetsbedömningen i brottmål är hänförlig till en bedömning av den 
person som lämnar en utsaga. Därefter görs en tillförlitlighetsbedömning 
utifrån bevisvärdet av utsagan, det vill säga de uppgifter som lämnats.219 För 
trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen i mål då målsäganden är ett 
barn görs bedömning av barnets utsaga oftast utifrån ett videoinspelat 
förhör. För trovärdighetsbedömningen gällande barns utsagor har i ett 
avgörande från Högsta domstolen anförts att det finns svårigheter med att 
”bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden 
ger”220, däri innefattas såväl verbala som icke-verbala intryck. I artikeln 
”Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål 
om sexuella övergrepp mot barn” beskrev Torkel Gregow en metod för hur 

                                                
214 Christianson, Engelberg och Holmberg (1998), s. 141. 
215 Christianson, Engelberg och Holmberg (1998), s. 142. 
216 Christianson, Engelberg och Holmberg (1998), s. 143. 
217 Åklagarmyndigheten (2012), s. 26. 
218 Bilaga E, intervju med Anette Lindskog Elmqvist; Bilaga F, intervju med Christer 
Månsson-Schwartz. 
219 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Omarb. [utg.], Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007, s. 240-241. 
220 NJA 2010 s 671, s. 687. 
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barns utsagor skulle bedömas.221 Gregow anförde att en trovärdighets-
bedömning som endast utgörs av vilket intryck målsäganden gjort blir 
subjektiv. 222  För att motverka den subjektiva bedömningen skulle en 
kriterieuppställning kunna göras. Trovärdigheten skulle bedömas utifrån 
huruvida målsäganden lämnat samstämmiga uppgifter vid olika tillfällen, 
ifall lämnade uppgifter visats oriktiga samt om uppgifterna ”framstår som 
sannolika.”223 Därtill tillfogades kriterier om ifall det funnits motiv för 
målsäganden att lämna osanna uppgifter, om målsäganden påverkats att 
lämna uppgifter till följd av rättsprocessens påfrestningar och på vilket sätt 
uppgifterna lämnats. De övriga kriterierna berörde teknisk bevisning, en 
bedömning av målsägandens personliga egenskaper samt beteende vid och 
efter övergreppen. Tillförlitlighetsbedömning ska sedan grundas i den 
sammantagna bedömningen av målsägandens trovärdighet. 224  Gregows 
kriterieuppställningen har kritiserats för att vara alltför schematisk och svår 
att tillämpa vid dagens bevisprövningar. Sutorius menar att den schematiska 
uppställningen begränsar bevisprövningen i den mån att den inte är 
förutsättningslös i varje enskilt fall.225  

4.4.2 Den rättsliga bevisvärderingen av ett 
inspelat barnförhör 

I rättens värdering av ett inspelat barnförhör bedöms utsagan utifrån dess 
styrka som bevisning.226 Skillnader i bevisvärdering av ett inspelat förhör i 
relation till ett förhör som hålls i rätten har diskuterats i ett avgörande från 
Högsta domstolen. I målet NJA 1993 s. 68 dömdes en man för grovt sexuellt 
utnyttjande av underårig, målsäganden led av psykiska besvär och ansågs 
förhindrad att delta i rättegången. I trovärdighetsbedömning av måls-
ägandens utsaga uttryckte Högsta domstolen att förhör under huvud-
förhandlingen utgjorde ”den bästa bevisningen”227. Vid uppspelning av 
videoinspelade förhör, i motsats till förhör under huvudförhandling, ansågs 
”det dock vara ofrånkomligt att bevisvärdet av utsagan inte får samma 
styrka”228. Målsägandens utsaga lades ändock till grund för den fällande 
domen i målet. Bedömningen grundades bland annat i att ledande frågor 
undvikits under polisförhören.229  
 
I NJA 2010 s. 671 återfinns viss ledning för hur barnets videoinspelade 
utsaga ska bedömas. En man stod anklagad för sexuella övergrepp mot sin 

                                                
221 Metoden har beskrivits som en sammanfattning av den metod som utvecklats av Högsta 
domstolen: Diesen, Christian, Bevis. 10, Bevisprövning i brottmål, 2. [rev. och utök.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 270, och därtill kommenterats med att vissa 
förklaringar av kriterierna bör anses som Gregows egna: Sutorius (2014), s. 196. 
222 Gregow, Torkel, ”Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering 
i mål om sexuella övergrepp mot barn”, I: SvJT häfte 7, 1996, s. 517. 
223 Gregow (1996), s. 518. 
224 Gregow (1996), s. 517-521. 
225 Sutorius (2014), s. 197-198.  
226 Diesen (2015), s. 52-53. 
227 NJA 1993 s. 68, s. 77. 
228 NJA 1993 s. 68, s. 78. 
229 NJA 1993 s. 68, s. 80. 
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son. Relevant för bedömningen av målsägandes uppgifter var bland annat att 
han först förnekat förekomst av övergrepp. När han vid senare tillfällen 
berättat om övergreppen förklarade han det med att han skämts och inte trott 
att någon skulle tro på honom. Målsägandes utsaga bedömdes av Högsta 
domstolen som kortfattad, vag och detaljfattig vilket inte överensstämmer 
med de uppställda kraven om att en utsaga ska vara bland annat lång, 
detaljrik, fri från motsägelser och tvekan.230 Christian Diesen och Eva F. 
Diesen har analyserat domen och menar att Högsta domstolen i det här fallet 
gjorde en vändning från tidigare bedömningar av vittnesutsagor och, till 
skillnad från tidigare ordning, uppmärksammade de brister som fanns 
istället för att se till vad som talade till utsagans fördel.231  

4.4.3 Det eventuella behovet av stödbevisning 
I ett sexualbrottsmål där målsägandena var barn ansåg Högsta domstolen att 
förhör med den ena målsägandens föräldrar utgjorde stöd åt huvudbeviset, 
det gav positivt stöd för målsägandes berättelse.232 Lena Schelin har i sin 
omarbetade avhandling beskrivit stödbevisning som ”något oklart, men 
essensen är att den ger positivt stöd åt ett huvudbevis.”233 C. Diesen har i 
antologin ”Likhet inför lagen” beskrivit det som att i fall om misstänkta 
sexuella övergrepp mot barn då det saknas stödbevisning är det ”närmast 
omöjligt att försöka bevisa brottet.” 234  Vid en utredning om sexuellt 
övergrepp mot barn ska de uppgifter som barnet lämnar ”kontrolleras så 
långt det är praktiskt möjligt.”235 Det kan därav vara av betydelse att 
undersöka och dokumentera brottsplatsen, genomföra läkarundersökning 
samt att undersöka om det finns eventuell bevisning i form av 
dagboksanteckningar, föremål som använts vid övergreppet eller annat som 
utgör stöd för barnets utsaga.236 I ett mål då målsäganden inte var äldre än 
två år och åtta månader fanns det inte en målsägandeutsaga, inget barnförhör 
genomfördes, och Högsta domstolen uppställde i domskälen krav på andra 
bevis än det som mamman återgett om vad barnet berättat. I målet krävdes 
”klart stöd av annan utredning”237 för att det skulle vara ställt utom rimligt 
tvivel att den åtalade var skyldig.238  
 
Katrin Lainpelto har i sin avhandling ”Stödbevisning i brottmål” gjort en 
sammanställning av vilken bevisning som benämnts som stödbevisning i 
domar som hon undersökt.239 Lainpeltos empiriska material bestod av 249 

                                                
230 NJA 2010 s. 671, s. 687-688. 
231 Diesen, Christian & Diesen, Eva F., Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga 
hanteringen, 2., uppdaterade och utök. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 178, 
232 NJA 1993 s 616, s. 633. 
233 Schelin, (2007) s. 41. 
234 Diesen, Christian, ”Processrättsligt perspektiv – om positiv och negativ särbehandling i 
straffprocessen”, I: Likhet inför lagen, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s. 200-201. 
235 Åklagarmyndigheten (2012), s. 31. 
236 Åklagarmyndigheten, s. 30-31; Bilaga C, intervju med Elena Severin. 
237 NJA 1994 s. 268, s. 276. 
238 NJA 1994 s. 268, s. 276. 
239 Lainpelto, Katrin, Stödbevisning i brottmål, Jure, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2012, Stockholm, 2012. 
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tingsrättsdomar och materialet utgjordes av ”samtliga meddelade domar från 
år 2006 rörande sexualbrott mot barn.” 240  I en av de 249 domarna 
åberopades endast målsägandeutsagan, i målet hade den tilltalade erkänt. Av 
de undersökta domarna förekom argumentation rörande stödbevisning i 116 
stycken domar.241 I domarna hade såväl muntlig som skriftlig bevisning 
benämnts som stödbevisning. Den muntliga bevisningen delades av 
Lainpelto upp i tre kategorier och utgjordes av vittnesmål angående vad 
målsäganden hade berättat, vittnesmål angående vad målsägande berättat 
sammantaget med vad vittnet hade observerat samt observationer av 
målsäganden.242 Som skriftlig stödbevisning förekom bland annat DNA-
analys, rättsintyg, utdrag av data- eller telemedia samt teckning, anteckning 
eller dagboksanteckning som gjorts av målsäganden. I ett fall hade även ett 
utlåtande av en professor inom det psykosociala fältet åberopats som 
stödbevisning.243 Lainpelto sammanställde även i vilken utsträckning som 
domstolen hade diskuterat stödbevisning i förhållande till diskussion 
rörande trovärdighet och tillförlitlighet. I de 116 domar som stödbevisning 
diskuterades i hade 110 av 162 målsäganden ansetts fullt trovärdiga och 
lämnade uppgifter hade ansetts tillförlitliga, i vissa av målen var det mer än 
en målsägande. Lainpeltos slutsats därav blev att även om målsägandens 
utsaga bedömts som fullt trovärdig och tillförlitlig förekom det diskussion 
kring stödbevisning eller behovet därav.244  

4.5 Avslutande diskussion 
Utredningen kring hur barnutredningar bedrivs har visat att barns intressen 
under barnutredningar tillgodoses på flera sätt. Aspekter kring krav på 
kompetens, kvalitet och barnanpassning förekommer, om än att de visar sig 
i olika delar. Uttryck för krav på kompetens eller tillgodogörandet av 
kompetens återfinns för i princip hela utredningsprocessen. Kvalitet berör 
främst vilka krav som uppställs på barnförhörets genomförande men även 
kvaliteten för de uppgifter som framkommer därav. Barnanpassning mäts 
främst utefter hur hänsyn tas till att ett barn är målsägande.  
 
Gällande aktörernas kompetens kan konstateras att den får relevans inom 
flertalet delar av barnutredningen. Kravet på socionomutbildning, eller 
motsvarande erfarenhet, för de personer som arbetar med barn inom 
socialtjänsten är ett utryck för att kompetens värdesätts. Kompetenskrav 
återfinns även för barnförhörsledare, särskilda företrädare och undersökande 
läkare. Vad som möjligen kan ifrågasättas är hur kompetensen säkerställs. 
Ett möjligt antagande är att en advokat, polis, tolk, läkare eller socionom 
förmodas inneha den kompetens som krävs och att det borgar för att de utför 

                                                
240 Lainpelto (2012), s. 165; De tingsrättsdomar som utgjorde det empiriska materialet 
redovisades inte med målnummer med motiveringen att de inte skulle kunna 
bakvägsidentifieras, ett tillvägagångssätt som gjordes i enlighet med ett beslut från 
Etikprövningsnämnden i Stockholm. 
241 Lainpelto (2012), s. 171. 
242 Lainpelto (2012), s. 174. 
243 Lainpelto (2012), s. 177 (tabell 10). 
244 Lainpelto (2012), s. 184. 
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sina uppdrag på ett kompetent sätt. Tillgodogörande av forskning bör vara 
ett uttryck för kompetenshöjande åtgärder, anlitande av sakkunniga kan 
rimligen anses ha motsvarande effekt. Att till exempel låta en barnpsykolog 
bistå med kunskap om ett barns mognadsutveckling kan medföra en högre 
kvalitet på det aktuella barnförhöret. Kompetens är relevant även för den 
rättsliga bedömningen av det material som framkommer i en barnutredning. 
På grund av den utveckling som skett av att barns utsagor spelas upp via 
video uppställs krav på rättens ledamöter som skiljer sig från om förhör 
hålls i domstol. Viss praxis har gett uttryck för att förhör i domstol är den 
”bästa” bevisningen och att ett videoinspelat förhör därför inte får lika starkt 
bevisvärde. I relation till utsagans bevisvärde står det eventuella kravet på 
stödbevisning. Vikten av att de aktörer som arbetar med barnutredningen 
förmår finna stödbevisning kan konstateras vara tämligen stor. Ett tecken på 
kompetens kan vara en barnförhörsledares förmåga att få fram information 
från barnet som kan vara till nytta för att utröna vilken eventuell 
stödbevisning som kan finnas. Sammantaget uppställs det krav på 
kompetens för i princip alla aktörer inom utredningskedjan. Vad som dock 
bör noteras är att kompetenskraven sällan är specificerade annat än till 
exempel krav på utbildning.  
 
Kraven på kvalitet i utredning är högt ställda och får betydelse för hela 
utredningen från dess initiering till åtalsbeslut och eventuell rättegång. En 
kvalitetshöjande åtgärder kan till exempel vara att barnförhörsledaren innan 
det första barnförhöret skapar sig en uppfattning om hur, var och när barnet 
berättat om vad som kan misstänkas vara ett sexuellt övergrepp. En 
ytterligare kvalitetshöjande åtgärd var införandet av institutet med särskilda 
företrädare. En person som besitter juridisk kunskap bör rimligen vara mer 
lämpad att tillgodose barnets intressen i en utredning. För att 
förundersökningar om sexuella övergrepp mot barn inte ska läggas ner till 
följd av bristande bevisning, vilket torde vara den vanligaste orsaken sett till 
kraven på stödbevisning, uppställs höga krav på kvalitet. Däri innefattas till 
exempel krav på att en eventuell läkarundersökning genomförs inom en 
rimlig tidsram så att det finns möjlighet att säkra bevis. Sammantaget 
uppställs det i barnutredningar höga krav på kvalitet, möjligen högre än i 
andra utredningar eftersom det finns grundläggande begränsning i vad 
barnet kan berätta om övergreppet. 
 
För barnutredningar kan det konstateras att barnanpassningen har blivit 
större över tid. Det visar sig bland annat genom barnanpassade lokaler för 
barnförhör och medvetenhet om hur barns minnesförmåga kan skilja sig 
från en vuxens. De frånsteg som gjorts av styrande rättsliga principer har 
präglats av barnanpassning. Att barn inte förväntas delta under 
huvudförhandlingen i rätten visar att hänsyn tas till barns särskilda 
förutsättningar. Med utgångspunkt i den problemställning som valts för 
uppsatsen, att rättssystemet inte är anpassat till barn, kan dock vissa 
reservationer kring de styrande principernas barnanpassning göras. Barnet 
skyddas från den vuxenanpassade rätten genom att barnet inte deltar, men 
det innebär inte i sig att rätten anpassas efter barnet. För vissa styrande 
principer, som skyndsamhetskravet, kan ifrågasättas om det mest effektiva 
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tillvägagångssättet är att sätta upp tidsfrister. Undantagsmöjligheten att se 
till den specifika utredningen kan ses som ett tydligare uttryck för 
individuell barnanpassning och behovet av att se till barnets specifika 
förutsättningar. Behovet av individuell barnanpassningen kommer också till 
uttryck genom svårigheten att göra generaliseringar kring barns mognad, 
minnesförmåga och språkliga nivå.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de valda variablerna bidrar till 
uppmärksammande av i vilken utsträckning barnets intressen tillgodoses 
under barnutredningar. Med ledning i problemställningen att rätten inte är 
anpassad efter barn kan konstateras att en utveckling över tid har skett och 
att det är ett rimligt påstående att anpassningen är högre än tidigare. Dock 
kan ifrågasättas om det inte i viss bemärkelse har lett till en viss grad av 
negativ barnanpassning eftersom barnets möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda i större utsträckning än för vuxna är beroende av hur de 
inblandade aktörerna agerar under barnutredningen. Barnanpassningen 
ställer därav höga krav på kompetens hos de aktörer som arbetar med 
barnutredningar, vilket i sin tur leder till en hög kvalitet på barnutredningar. 
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5 Eventuella brister i 
utredningsförfarandet 

5.1 Inledning 
I det föreliggande kapitlet utreds frågeställningen vilka eventuella brister 
finns det i barnutredningar och dess bedrivande? Hanteringen av 
utredningar som rör barn har kritiserats för att den brister i tillgodoseende av 
att tillvarata barnets intressen i utredningen. Med ledning i problem-
ställningen att det rättsliga systemet inte är anpassat efter barn följer i det 
föreliggande kapitlet en redogörelse för vilka brister som har identifierats 
och vilken kritik som har förts fram. Redogörelsen grundas i tidigare 
kapitel, i en genomgång av doktrin, i intervjuerna med yrkesverksamma 
samt i den statliga utredningen om våld i nära relationer. De brister som 
påtalats har delats in efter de tre variabler som använts som mätinstrument 
för den teoretiska utgångspunkten hur barnets intressen tillgodoses under 
barnutredningar. Den första är kompetens vilket omfattar faktisk kunskap, 
bristande kunskap samt ytterligare kunskapsbehov. Den andra är kvalitet 
som snarare fokuserar på vad i utredningsprocessen som kan kvalitetssäkras 
och förbättras. Det tredje är barnanpassning vilket inriktats på anpassning i 
den utredande verksamheten när ett barn är brottsoffer.  

5.2 Kompetens och tillgodogörandet av 
kunskap 

Sutorius anser att den övergripande problematiken för barnutredningar inte 
är ett direkt lagtolkningsproblem utan snarare ett lagtillämpningsproblem.245 
Däri innefattas svårigheterna att uppfylla beviskravet och svårigheter kring 
utredningens bedrivande. Sutorius menar att bristerna i kompetensen beror 
mycket på generaliseringar kring vad som är normalt eller allmänt känt och 
att bristande specialisering för samtliga aktörer medför att hantering av 
barnärenden inte sker med ett individualiserat synsätt.246  
 
Angående den generella kompetensen som innehas av de verksamma 
aktörerna menar C. Diesen och E. F. Diesen att det förekommer så pass 
mycket brister, vilka inte är hänförliga till faktorer som särskilda distrikt 
eller personer, att de kan beskrivas som frekvent inkompetens.247 Dock 
nyanseras bilden något med konstaterandet att det visserligen finns 
kompetenta yrkesverksamma men rimligheten i att ”möjligheten att få 
upprättelse ska vara ett lotteri”248 kan ifrågasättas. Sutorius har istället för 

                                                
245 Sutorius (2014), s. 296. 
246 Sutorius (2014), s. 298. 
247 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 157. 
248 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 153. 
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inkompetens uttryckt det som att det krävs kompetenshöjning i samtliga led i 
utredningskedjan och att det inom rättsväsendet ”råder stora 
kunskapsbrister”249, en åsikt som grundas i studier av domsutslag. En annan 
dimension av kunskap i barnutredningar är det eventuella behovet av 
sakkunniga. Sutorius menar att det är en brist att sakkunskap utnyttjas i för 
liten utsträckning, hon anför att det kan bero på att de som arbetar med 
barnutredningar istället för att förlita sig på beteendevetenskapliga experter 
nöjer sig ”med sin egen livserfarenhet och sin egen common sense på 
området.”250 Av liknande uppfattning är C. Diesen och E.F. Diesen som 
beskriver det som att det finns en risk för att de som arbetar med 
barnutredningar ”tar till sin egen primitiva psykologi för att värdera 
bevisen”251.  
 
Den nationella samordnaren erfar att personal som arbetar med barn inom 
förskolor och skolor ”ofta tvekar att göra en anmälan enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen eller fråga barnet.”252 Jämte förskole- och skolverksamhet 
identifieras hälso- och sjukvården som den institution som möter merparten 
av alla barn.253 Socialstyrelsen har i en vägledning som riktar sig till 
personer som arbetar med barnhälsovård skrivit att det är just den 
verksamheten som ”har förutsättningarna för att uppmärksamma barn som 
kan misstänkas fara illa.”254 Den nationella samordnaren har i utrednings-
arbetet uppmärksammat att det inom barnhälsovården finns flera brister 
kring uppmärksammandet av barn som far illa. Såväl bristande rutiner som 
kunskapsbrist hos personal medför att en anmälan inte upprättas trots att det 
kan anses föreligga skäl för det. 255 I artikeln ”Få blivande barnläkare 
utbildas om barnmisshandel” konstaterar författarna, som båda arbetar inom 
barnhälsovården, 256  att det finns brister gällande utbildning om barn-
misshandel för blivande barnläkare. 257  Artikelförfattarna anser att den 
potentiella risken att övergrepp mot barn inte uppmärksammas på grund av 
bristande utbildning och kunskap hos barnläkare inte är förenlig med artikel 
19 i barnkonventionen om de ansluta staternas ansvar att skydda barn mot 
övergrepp.258 

5.3 Kvalitet på barnutredningar 
Enligt Sutorius finns det en avsaknad av utveckling av förhörsmetodik som 
grundas i kunskap om barns förmåga att berätta, därtill anförs att det genom 
att ta fram och pröva alternativa hypoteser kring vad som kan ha hänt går att 
föregå tvivel i domstolsprövning om alternativa förklaringar till vad som 
                                                
249 Sutorius (2014), s. 203. 
250 Sutorius (2014), s. 320. 
251 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 180. 
252 SOU 2014:49, s. 150. 
253 SOU 2014:49, s. 180. 
254 Socialstyrelsen, Vägledning för barnhälsovården, Falun, 2014, s. 98. 
255 SOU 2014:49, s. 180. 
256 Mårtensson, Thomas, specialistläkare och Janson, Staffan, professor i socialpediatrik. 
257 Mårtensson, Thomas, Janson, Staffan, ”Få blivande barnläkare utbildas om 
barnmisshandel”, I: Läkartidningen, 2010.  
258 Mårtensson och Janson (2010). 
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framkommit i utredningen.259 C. Diesen och E.F. Diesen menar att en 
grundläggande problematik i barnutredningar är att barnet inte förhörs, en 
anledning som kan vara orsak till att det aldrig görs är att den person som 
anmält endast lämnat vaga uppgifter.260 Den nationella samordnaren anser 
att barnutredningars kvalitet brister om förhör med den misstänkte inte hålls 
i samband med barnförhöret. Det huvudsakliga skälet anses vara att barnet 
inte i samma utsträckning kan påverkas av den misstänkte varken vad det 
gäller de uppgifter som barnet lämnar eller eventuell skuldbeläggning som 
leder till att barnet inte berättar mer. Att det förekommer brister kring 
uppfyllandet av målsättningen att höra den misstänkte samma dag anser den 
nationella samordnaren vara en del i förklaringen till att andelen fällande 
domar gällande övergrepp mot barn som begås av en närstående är låg.261 
 
I barnutredningar är barnets utsaga ofta beroende av stödbevisning vilket 
ibland blir helt avgörande för utgången i den rättsliga bedömningen. 
Sutorius konstaterar att det, visserligen, inte finns ett absolut krav på 
stödbevisning men att det oftast finns för att ge stöd för barnets utsaga i ord 
mot ord-situationer.262 Detta stöds av det Severin poängterat om att det är 
viktigt att barnförhörsledaren försöker ”nysta fram” information, som till 
exempel om barnet har skrivit dagbok. 263  Att låta barnet genomgå 
läkarundersökning lyfts ofta fram som ett effektivt sätt för bevissäkring. 
Nationella samordnaren uttrycker att bristen på läkarundersökning och 
rättsintyg står i relation till beslut att inte väcka åtal.264 Sutorius anser att 
läkarundersökningar genomförs alltför sällan och att det även finns 
problematik kring de undersökningar som genomförs men som inte visar på 
skador eller spår av övergrepp. Problematiken innefattar en uppfattning om 
att läkarundersökningar som inte medför några fynd konstateras tala mot att 
övergrepp förekommit, när det istället ska betyda ”att utredningen får söka 
andra vägar.” 265  Om beslut fattas om att en läkarundersöknings ska 
genomföras är det av största vikt att det görs skyndsamt. I Justitieombuds-
männens ämbetsberättelse konstaterades att då det i ett fall dröjde 32 dagar 
från polisens begäran om läkarundersökning av ett barn till dess 
genomförande var att anse som oacceptabelt lång tid. En del i kritiken gällde 
även bristande samarbete mellan å ena sidan polis och åklagare och å andra 
sidan hälso- och sjukvården.266 C. Diesen och E.F. Diesen anser att även om 
barnahus, eller motsvarande samverkansformer, kan bidra till att barnet tas 
om hand bättre innebär det inte i sin tur att barnutredningar uppklaras i 
större utsträckning. Andra faktorer som bevissäkring, vilka personer som tar 
hand om ärendet samt hur mycket resurser som finns att tillgå har enligt C. 
Diesen och E.F. Diesen en mer avgörande betydelse för utredningen.267 

                                                
259 Sutorius (2014), s. 301. 
260 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 157-158. 
261 SOU 2014:49, s. 198. 
262 Sutorius (2014), s. 334. 
263 Bilaga C, intervju med Elena Severin.  
264 SOU 2014:49, s. 186. 
265 Sutorius (2014), s. 229-230. 
266 2009/20:JO1, s. 98 och 102. 
267 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 212. 
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5.4 Barnanpassning 
Med brister i barnanpassning åsyftas aspekter kring hur den rättsliga 
hanteringen anpassas när ett barn är brottsoffer. Då den grundläggande 
förutsättningen för att någon ska dömas till ansvar för ett brott i Sverige är 
att det är ställt utom rimligt tvivel, åläggs åklagaren en bevisbörda med höga 
krav. I ord-mot-ord-situationer ter sig bevisbördan än svårare och bristen på 
vittnen och stödbevisning blir påtaglig till nackdel för åklagaren. Sutorius 
har uttryckt att den rådande situationen i Sverige, där fokus ligger på att 
tillvarata rättigheterna för den som är misstänkt för ett brott, ”lett till att 
brottsoffrets rättigheter i vissa avseenden har eftersatts.”268, så särskilt i de 
fall när brottsoffret är ett barn.269 Att barn inte deltar fysiskt vid rättegången 
i domstol innebär dels högt ställda krav på kvaliteten på förhöret, dels 
svårigheter att bemöta invändningar från försvaret gällande barnets utsaga. 
C. Diesen och E.F. Diesen menar att svenska barnutredningar kring sexuella 
övergrepp tar större hänsyn till barnet än vad som görs i andra länder. 270 
Dock ifrågasätts samtidigt om det är så att barnets behov av skydd har lett 
till ett motsatsförhållande och att ”barnets skyddsintresse har drivits för 
långt”271 vilket medför att barnet skyddas till den grad att möjligheten att 
väcka åtal som kan leda till en fällande dom minskar. 272 
 
När ett barn är målsägande ställer det högre krav på utredningens aktörer att 
kommunicera med barnet än vad som hade krävs för en vuxen. Då den 
särskilda företrädaren ska vara ett stöd för barnet under utredning och 
rättsprocess kan det visserligen tolkas som att det är den särskilda 
företrädarens roll att kommunicera med barnet och informera barnet om 
utredningen, dock anför den nationella samordnaren att så inte alltid är 
fallet.273  

5.5 Avslutande diskussion 
Utredningen kring vilka eventuella brister det finns i barnutredningars 
bedrivande visar att bristerna är hänförliga till både strukturell problematik 
och mer individuell för specifika ärenden. För att utreda den teoretiska 
utgångspunkten hur barnets intressen tillgodoses under barnutredningar har 
de eventuella bristerna delats upp efter variablerna kompetens, kvalitet och 
barnanpassning.  
 
De brister som påtalats angående kompetens och tillgodogörandet av 
kunskap är hänförligt till flera olika delar inom en barnutredning. Brister har 
påtalats kring hur övergreppsmisstankar inte uppmärksammas i så pass stor 
utsträckning som de troligen skulle kunna göras. Bristande rutiner inom 

                                                
268 Sutorius (2014), s. 259. 
269 Sutorius (2014), s. 259. 
270 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 211. 
271 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 212.  
272 C. Diesen och E.F. Diesen (2013), s. 212. 
273 SOU 2014:49, s. 204-205. 
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barnomsorg och barnhälsovård medför att de aktörer som träffar barn och 
ofta känner barnet tvekar om huruvida de ska göra en anmälan eller inte. I 
nästa led som rör den brottsutredande verksamheten har flera brister 
påtalats. Några teoretiker har uttryckt det som att det råder ett stort mått av 
utbredd inkompetens och barnets chanser för att utredningen bedrivs på ett 
kompetent sätt närmast kan beskrivas som ett lotteri. En brist som påtalas, 
jämte den allmänna kunskapsbristen, är att sakkunniga och sakkunskap 
utnyttjas i för låg utsträckning.  
 
Brister som är hänförliga till barnutredningars kvalitet kan främst relateras 
till barnförhörssituationen och brister i samarbete och samverkan mellan 
olika aktörer. Inom barnförhörsituationen anförs att det brister i såväl 
utveckling av förhörsmetodik som hantering av förhör. Brister i metodiken 
påverkar barnförhörets kvalitet och i förlängningen dess bevisvärde. 
Hanteringen av förhöret sätts istället i relation till utredningen i övrigt, därav 
kan brister i hanteringen påverka ärendets utgång. De brister som påtalas 
kring att anmälaren har lämnat för lite uppgifter eller att förhör med den 
misstänkte inte planerats tillräckligt väl, påverkar förhöret med barnet. Utan 
tillräckliga uppgifter blir det svårare för barnförhörsledaren att ställa frågor 
till barnet och beroende på när förhör hålls med den misstänkte finns det 
risk att barnet påverkas av yttre faktorer. Om samverkansformerna brister 
kan det bland annat yttra sig i att läkarundersökning dröjer. En brist som i 
stor utsträckning kan påverka en barnutredning med krav på stödbevisning. 
 
Brister i barnanpassning kan i hög utsträckning relateras till att barnet i regel 
inte deltar i domstolen vilket medför höga krav på utredningen. Även om 
det är en barnanpassning i sig att barnet skyddas från en rättegång kan det få 
effekten att kraven på barnets videoinspelade utsaga blir så höga att de inte 
är anpassade efter barnets förmåga att förmedla vad det varit med om. En 
annan brist i barnanpassning som påtalats är kommunikationen med barnet. 
Brister identifieras i hur information anpassas till barnet och i vilken 
utsträckning den ens ges till barnet. Barnets bristande möjligheter att få 
information under och efter en barnutredning ska inte medföra att 
informationen därmed uteblir, den ska istället anpassas så att barnet kan ta 
till sig den. 
 
Efter genomgången av eventuella brister kan konstateras att det finns brister 
i hur barnutredningar bedrivs. Det finns brister som är hänförliga till 
kompetens, kvalitet och barnanpassning. Den bitvis svårdragna gränsen 
mellan de tre variablerna medför dock att bristerna ofta tangerar en eller 
flera variabler. Till exempel kan bristande kvalitet troligen motverkas av 
åtgärder inom kompetensbrister. För att motverka brister kan konstateras att 
det krävs förbättringsåtgärder inom hela barnutredningsprocessen.  
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6 Eventuella 
förbättringsåtgärder för 
utredningsförfarandet 

6.1 Inledning 
I det föreliggande kapitlet utreds frågeställningen vilka eventuella 
förbättringsåtgärder kan anses påkallade? För att utreda vilka möjliga 
förbättringsåtgärder som finns för barnutredningars bedrivande har den 
teoretiska utgångspunkten varit hur barnets intressen tillgodoses i 
barnutredningar och möjliga förbättringsåtgärder har ställts i relation till 
barnets intressen. Förbättringsmöjligheterna relateras till stor del till 
utredningen kring eventuella brister i barnutredningar. Likt det föregående 
kapitlet om eventuella brister i utredningsförfarandet har avsnittet delats upp 
efter de variabler, kompetens, kvalitet och barnanpassning, som har använts 
som mätinstrument för den teoretiska utgångspunkten. Kompetens spänner 
över hela utredningen och i viss mån även till vad som föranleder en 
barnutredning och till den efterföljande rättsliga hanteringen. Likt 
kompetens aktualiseras kvalitet för helt utredningen men målet av 
kvalitetssäkring i utredningens olika steg ofta är motiverade för att förbättra 
möjligheterna i nästa steg. Kvalitet i ärendets initiering får betydelse för 
förundersökningen vars kvalitet får betydelse för den rättsliga hanteringen. 
Av de tre variablerna är barnanpassning tätast sammankopplad med den 
rättsliga hanteringen eftersom förbättringsåtgärderna för barnanpassning 
behöver relateras till vad det får för följder i den rättsliga hanteringen. 

6.2 Kompetens och tillgodogörandet av 
kunskap 

För de aspekter kring kompetens och tillgodogörandet av kunskap som 
upptogs i kapitlet om eventuella brister kan vissa föreslagna förbättrings-
åtgärder tillfogas. De huvudsakliga brister som påtalats kan kategoriseras 
som hänförliga till kompetensutveckling, eventuellt behov av sakkunniga 
samt vilka insatser som kan behövas kring uppmärksammandet av barn som 
har blivit utsatta för övergrepp.  
 
Severin framförde att kompetensen hos de personer som arbetar med 
barnutredningar är väldigt viktig för ärendenas utgång och att vidare-
utbildning är en del i kompetensutvecklingen.274 Av samma mening är 
Sutorius som anser att de som arbetar med barnärenden bör motiveras att 
vidareutbilda sig för att de då ”håller sig a jour med den vetenskapliga 

                                                
274 Bilaga C, intervju med Elena Severin. 
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utvecklingen på området.”275 Lindskog Elmqvist uttryckte stöd för samma 
uppfattning och anser att personer som arbetar med barn ska hålla sig 
uppdaterade om aktuell forskning för att upprätthålla en hög kompetens.276 
Inrättande av särskilda barndomstolar har av Sutorius lyfts fram som en bra, 
eller till och med den bästa, lösningen för att uppnå specialisering i den 
rättsliga hanteringen.277 
 
En förbättringsåtgärd som är relaterad till kompetensen för barnförhörs-
ledare är enligt Sutorius att högre krav ska ställas och de ska vara hänförliga 
till kunskap kring barns ”försvarsmekanismer och psykosociala 
symptom”278 men även kunskap om förhörsteknik för att få fram barnets 
berättelse.279 Däri innefattas dels att ett barnförhör ska genomföras på ett så 
bra sätt som möjligt för barnet, dels att det ska uppnå så hög kvalitet som 
möjligt sett till vilka krav som ställs på ett barnförhör. För att undvika det 
förhållandet att ett ärendes utgång beror på en särskild barnförhörsledare 
förmåga i förhållande till dessa krav anför Sutorius att en möjlighet kan vara 
att låta någon med särskild kompetens, inte poliser, hålla förhör istället.280 
En möjlig förbättringsåtgärd är att istället utveckla metoder för att 
utbildningen av barnförhörsledare blir mer verklighetsanknuten. Det 
träningshjälpmedel som Stihl utvecklar i samarbete med Linnéuniversitet, 
som har arbetsnamnet Avatarbaserad intervjuträning, är utvecklat för att 
arbetsgrupper som träffar barn i sitt arbete ska kunna använda det. Vid 
användandet av hjälpmedlet kan den person som tränas se ett barn på en 
datorskärm, på distans kan en utbildare styra barnets beteende och 
utbildarens röst förändras i datorn så att den ska vara mer lik ett barns.281 
 
C. Diesen och E.F. Diesen anser att ett tillvägagångssätt för att stävja det 
faktum att kompetensen skiljer sig mellan olika barnförhörsledare kan vara 
att låta vissa särskilt utvalda barnförhörledare sköta ”samtliga svåra 
barnförhör.”282 Det föreslagna tillvägagångssättet får visst stöd av Stihl som 
menar att det kan vara bra i fall som förväntas innefatta försvårande 
utredningsomständigheter och då utredningen även kan förväntas få stor 
medial uppmärksamhet.283 Stihl anser dock att det är viktigt att det finns en 
bred kompetensnivå inom hela Polismyndigheten så att samtliga fall utreds 
på ett kompetent sätt.284 Av den nationella samordnaren föreslås, för att 
motverka okunskap, inrättandet av ett nationellt kunskapscenter som ska 
arbeta med kunskapsutveckling kring våld och övergrepp mot barn.285 
Socialstyrelsen har föreslagit att centret ska förläggas vid Linköpings 
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universitet, regeringen har ännu i fattat beslut i frågan.286 Arbetet föreslås 
utgöras av såväl samordning av befintlig kunskap som forskning för att 
täcka kunskapsbrister. Ett av de specifika förslagen är att ”ta fram 
evidensbaserade metoder för bedömning och behandling”287. Målsättning, 
inte centret i sig, ifrågasätts delvis av Stihl som menar att en viktigare åtgärd 
är att omsätta den forskning som finns i praktiken. 288  Ann-Christin 
Cederborg, vars forskning använts vid utformandet av Polismyndighetens 
handbok för ärendehandläggning, har gett uttryck för samma uppfattning att 
”forskare och praktiker lever i två helt skilda världar”289, hon menar att 
praktiker närmast har ett intresse av att tillämpa kunskap medan forskare 
snarare söker kunskap ur ett problematiserat förhållningssätt. 
 
För att övergrepp mot barn ska uppmärksammas bör enligt den nationella 
samordnaren riktade åtgärder sättas in gentemot förskola och skola. Av barn 
i åldrarna 3-5 år är det ungefär 95 procent som är inskrivna i en förskola, för 
äldre barn medför skolplikten att skolpersonal bereds möjlighet att följa 
merparten av alla barn. Därför föreslås i utredningen att förskolelärare och 
lärare ska utbildas om våld i nära relationer samt att personalen bör prata 
med barn om våld.290 Stihl är av samma uppfattning och han anser att 
tydliga riktlinjer och stöd för personal som arbetar med barn på förskolor 
och skolor skulle kunna leda till att hela barnutredningsprocessen förbättras. 
Personalen ska inte ha en brottsutredande funktion men genom att kunna 
ställa rätt frågor kan det skapa bättre förutsättningar för den följande 
utredningen. Tämligen allmänna frågor kan ställas som ”hur är det med 
dig?”, om barnet då svarar att det inte är bra hemma kan personalen fråga 
varför och om barnet berättar att mamma eller pappa varit dum kan de fråga 
”hur är mamma/pappa dum?”.291 Enligt Stihl är det centrala i det här stadiet 
att de som möter barnen vågar ställa kompletterande frågor till barnet som 
inte är ledande och riskerar att skada utredningen. Stihls uppfattning är att 
många upplever en rädsla och osäkerhet kring att ställa dessa frågor korrekt. 
En fördel som Stihl lyfter fram är att ett sådant tillvägagångssätt, att ställa 
rätt frågor, förhoppningsvis kan leda till att misstankar kan bekräftas eller 
dementeras i ett tidigt stadie.292 

6.3 Kvalitet på barnutredningar 
Förbättringsåtgärder för att höja kvaliteten på barnutredningar är främst 
hänförliga till barnförhöret och dess genomförande, eventuell stödbevisning, 
tidsaspekter för utredningen samt samverkan mellan de inblandade 
aktörerna. De brister som påtalas för dessa områden är tätt förknippade med 
bristerna kring kompetens och förbättringsåtgärderna blir därav lika tätt 
förknippade. För att höja kvaliteten av barnutredningar är det, förutom ökad 
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kunskap, även möjligt att se till kvalitetshöjande åtgärder som får betydelse 
för ärendet vid en eventuell rättslig prövning. En central aspekt i det 
kvalitetshöjande arbetet är genomförandet av barnförhöret och dess 
betydelse för utgången i ärendet. Eftersom barnet sällan hörs i rätten har det 
inspelade förhöret stor betydelse, såväl hur det genomförts som hur det 
dokumenteras. 
 
Barnförhörets genomförande är visserligen nära kopplat till barn-
förhörsledarens kompetens men vissa kvalitativa förbättringsåtgärder kan 
ändock påtalas. För att undvika både att förhör aldrig hålls med barnet och 
att det vid ett eventuellt förhör inte leder någonstans är det förfarandesätt 
som Severin förespråkat, att hålla ett inledande förhör med anmälaren för att 
få en grund inför barnförhöret, troligen ett effektivt tillvägagångssätt.293 Om 
barnförhör väl kommer till stånd aktualiseras vikten av att förhöret håller en 
god kvalitet. Aspekter som barnförhörsledarens förmåga att skapa kontakt 
med barnet, att individualisera förhöret efter det specifika barnet samt att 
säkerställa ett högt bevisvärde är viktiga för förhörets kvalitet.294 Sutorius är 
av åsikten att det inte bör finnas en allmän inställning om avhållande från 
flera förhör med ett barn, istället kan det vara kvalitetshöjande att hålla flera 
förhör om det kan gynna utredningen. Anledning för att hålla flera förhör 
ska dock inte vara ett eventuellt behov från olika aktörer att ta del av barnets 
berättelse, istället ska det vara ett tillvägagångssätt för att få fram mer 
information från barnet. 295  Månsson-Schwartz är av en delvis annan 
uppfattning och anser att det är av så stor vikt att få ”barnets spontana 
berättelse” och att flera förhör istället kan vara problematiskt eftersom 
barnet då kan ha påverkats av yttre faktorer.296 Sutorius menar att en 
tydligare förbättringsåtgärd kan vara att fokus delvis flyttas från barnet till 
den som är misstänkt. Genom att i högre grad arbeta för att erkännande 
skulle barnets utsaga inte få lika stor betydelse och därav inte heller 
barnförhöret.297 Behovet av stödbevisning har påtalats som stort och därav 
är dess inhämtande av stor vikt. En förbättringsåtgärd är att 
barnförhörsledare i större utsträckning besitter den kompetens som Severin 
beskriver som förmåga att ”nysta fram” saker i barnets berättelse. 298 
Eventuell läkarundersökning relaterar till såväl behovet av stödbevisning 
som tidsaspekter kring åtgärder som vidtas inom en barnutredning. Läkar-
undersökning har lyfts fram som en ofta viktigt del av en barnutredning.299 
Den nationella samordnaren har som en förbättringsåtgärd föreslagit att 
läkare ska finnas att tillgå i hela Sverige och att det inte ska få råda 
nationella skillnader, för en läkarundersökning är tidsaspekten av stor vikt 
för att fynd ska kunna säkras. Ett tillvägagångssätt för att läkar-
undersökningar ska genomföras i alla ärenden om misstänkta övergrepp mot 
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barn är att barnskyddsteam, barnläkare och barnsjuksköterskor, finns att 
tillgå i hela Sverige så att regionala skillnader inte påverkar.300 
 
Nära kopplat till barnutredningars kvalitet är vilken tidsomfattning som tas i 
anspråk för utredningen. Den nationella samordnaren föreslår inrättande av 
en tidsfrist dels för förundersökningen, dels för rättsprocessen. 
Förundersökningen föreslås omfatta totalt tio veckor, tiden ska utgöras från 
det att det finns en person som bedöms vara skäligen misstänkt, till dess att 
beslut fattas i åtalsfrågan. Rättsprocessen föreslås sedan begränsas till att 
huvudförhandling i tingsrätt hålls inom fyra veckor och i hovrätt inom åtta 
veckor från det att tiden för anslutningsöverklagade gått ut. Som stöd för 
införandet av en tidsfrist anges faktorer som barns begränsade 
tidsuppfattningsförmåga, påfrestningen för alla inblandande att delta i en 
rättsprocess samt risken att barnet påverkas av någon till att ändra sina 
uppgifter.301  
 
För att undvika brister i barnutredningars kvalitet anser Stihl att det dels 
krävs effektiva samarbetsformer för samtliga aktörer som är inblandade i en 
barnutredning, dels att det finns en bred förståelse för respektive 
verksamheter och dess förutsättningar.302 Samverkan genom barnahus syftar 
enligt Lindskog Elmqvist till att barnet inte ska behöva besöka flera olika 
platser och möta olika personer, samverkan fyller också en funktion för 
aktörerna då ”alla vet vad alla gör.”303 Olika former av samverkan mellan de 
aktörer som är inblandade i barnutredningar förespråkas för såväl barnets 
skull som för utredningens bedrivande.304 Sutorius menar att samverkan 
genom barnahus är en bra modell men anför samtidigt att det måste ”handla 
om ett verkligt utredningssamarbete, där alla yrkeskategorier är med.”305 
Som en förbättringsåtgärd anförs att de yrkeskategorier som kan behövas 
vid barnutredningar i större utsträckning ska arbeta gemensamt inom 
utredningens ramar.306 

6.4 Barnanpassning 
Förbättringsåtgärder för att motverka bristande barnanpassning i 
barnutredningar är främst hänförliga till aspekter kring de höga beviskrav 
som uppställs på barnförhör samt i vilken utsträckning som barnet 
informeras och får anpassad information om utredningen. 
 
Att höga beviskrav uppställs på inspelade videoförhör har klarlagts i 
praxis,307 dock medför det inte att barnförhöret inte kan få stor betydelse för 
en fällande dom. Severin anser att beviskraven är högt ställda och att det kan 
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uppfattas som att de är högre ställda än i andra mål. Att de uppfattas som 
högre är främst hänförligt till att barnets utsaga redan från början kan 
ifrågasättas av skäl som är hänförliga till barnets mognad och språkliga 
utveckling samt att barnet inte närvarar personligen i rätten och att försvaret 
då inte har någon chans att ställa frågor.308 C. Diesen och E.F. Diesen har 
beskrivit det som att förhör som hålls i rätten är dynamiska medan inspelade 
förhör är statiska, vilket medför att det uppställs högre krav på ett 
barnförhör som spelas upp i rätten för att det ska få samma bevisvärde.309 
Att sänka beviskravet är enligt Sutorius inte en rimlig åtgärd eftersom den 
tilltalades rättssäkerhet inte ska riskeras.310 C. Diesen och E.F. Diesen 
menar dock att hänsynstagande till barnet, det vill säga att barn inte ska 
delta i rätten, medför ”ett bevishandikapp i processen”311. En förbättrings-
åtgärd som föreslås för att motverka detta bevishandikapp är att barn i större 
utsträckning ska kunna höras i samband med rättegång. Sutorius benämner 
ett absolut krav på förhör i domstol som ”vuxenbehandling” och 
möjligheten att inte förhöras i rätten som ”barnbehandling”.312 Med det 
grundläggande konstaterandet att det men hänsyn till bevisvärdering av 
barnets utsaga är att föredra att barnet deltar under rättegången anser 
Sutorius att ett möjligt tillvägagångssätt kan vara kombinationslösningar 
mellan barn- och vuxenbehandlingen.313 En förbättringsåtgärd skulle därav 
kunna vara en sådan lösning att det inspelade barnförhöret först spelas upp 
och sedan ett kompletterande förhör hålls med barnet, till exempel över 
videolänk från ett barnahus eller en polisstation med särskilda 
barnförhörsrum. 314  Månsson-Schwartz anser att ett övervägande kring 
kompletterande förhör i rätten endast kan bedömas från fall till fall med 
hänsyn till barnets mognad och ålder.315 Severin är av samma uppfattning 
och anser att en bedömning av barnets mognad, brottets karaktär och 
förhållandet till den tilltalade ska vara avgörande, inte huruvida barnet har 
fyllt 15 år eller inte.316  
 
För att barn ska kunna tillgodogöra sig information under en barnutredning 
och i en efterföljande rättslig process har den nationella samordnaren som 
en förbättringsåtgärd föreslagit att den särskilda företrädaren ska ”informera 
och förklara för barnet” 317  när det gäller beslut om nedläggning av 
förundersökning eller beslut att inte väcka åtal. 318  Månsson-Schwartz 
identifierar vissa svårigheter med att det ska falla inom den särskilda 
företrädarens uppdrag. Enligt honom kan en möjlig förbättringsåtgärd 
istället vara att en person som innehar särskild kunskap om barn, såsom 
barnpsykologer, är ansvarig för att informera barnet. Månsson-Schwartz 
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menar att det kan vara svårt för en advokat att inneha en sådan kunskap om 
barn som barnpsykologer har och att en ytterligare möjlig utveckling skulle 
vara att den särskilda företrädarens uppdrag i viss mån delas med en annan 
aktör som är ansvarig för hanteringen av barnet i utredningen. De två 
aktörerna skulle då gemensamt, men ur olika aspekter, tillgodose barnets 
intressen under utredningen. Den särskilda företrädaren skulle tillvarata 
barnets rättsliga intressen medan en annan aktör skulle kunna tillgodose 
barnets intressen i hanteringen under barnutredningen.319 

6.5 Avslutande diskussion 
De förbättringsåtgärder som har föreslagits av teoretiker och praktiker 
relaterar i stor utsträckning till de brister som identifierades i det föregående 
kapitlet. Kompetenshöjande förbättringsåtgärder föreslås för hela barn-
utredningsprocessen och däri innefattas såväl inriktning på att höja befintlig 
kompetensnivå som att i större utsträckning ta in sakkunniga. Kvaliteten 
berör främst barnförhöret sett till dess effekter för utredningen i övrigt. Till 
mätningen av barnanpassningen hänförs förbättringsåtgärderna kring hur 
barnets ska kunna tillgodogöra sig information under utredningen och till 
viss del hur barnets intressen tillgodoses i den rättsliga hanteringen.  
 
Det råder mellan teoretiker och praktiker en enighet om att kompetens-
höjande åtgärder är viktiga och att de som arbetar med barnutredningar bör 
hålla sig uppdaterade kring aktuell forskning. För att höja kompetensen hos 
de aktörer som arbetat med barnutredningar är det främst barnförhörsledare 
och personal inom barnomsorg och barnhälsovård som berörs. Kompetens-
höjande åtgärder för barnförhörsledare har i genomgången visat på flera 
föreslagna åtgärder. En möjlighet är att låta personer som innehar särskild 
kompetens överta ansvaret när det kan anses påkallat. Som sådan särskilt 
kompetens kan sakkunskap inom till exempel barnpsykologi troligen göras 
gällande. En annan lösning som förespråkats är att inrätta vad som närmast 
kan benämnas som en specialistgrupp som ska utses till banförhörsledare 
vid svåra barnförhör. Därtill utvecklas för närvarande ett träningshjälpmedel 
så att personer som arbetare med barn ska kunna träna på barnsamtal. För 
barnomsorg och barnhälsovård föreslås riktade förbättringsåtgärder så att 
personalen har tydliga riktlinjer för hur en misstanke om sexuellt övergrepp 
ska hanteras. Därtill kan även kompetenshöjande åtgärder sättas in så att 
personalen i större utsträckning kan uppmärksamma barn som utsatts för 
övergrepp. För samtliga aktörer inom barnutredningar har behovet av 
vidareutbildning och tillgodogörandet av kunskap uppmärksammats.  
 
Förbättringsåtgärder för höjd kvalitet på barnutredningar är främst 
hänförliga till barnförhöret, tidsgränser och samverkan. Sett till barn-
förhörets centrala roll i en barnutredning kan förbättringar av förhöret 
troligen få stor påverkan på utredningen i övrigt. Uppfattningen om behovet 
av att hålla flera förhör med barnet skiljer sig åt, dock finns det hos såväl 
förespråkare som motståndare en syn av att bedömning måste göras efter 
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förutsättningarna i den specifika situationen. Fördelar med att hålla flera 
förhör kan vara att barnets berättelse utvecklas så att mer information 
framkommer, det kan också riskera att barnet påverkats av yttre faktorer och 
därför inte berättar samma sak vid ett andra förhör. Jämte barnförhöret 
föreslås även åtgärder för att eventuell läkarundersökning ska kunna ske 
inom rimlig tid. Det kan närmast kategoriseras som en resursfråga då det ska 
finnas tillgång till barnläkare oavsett var i landet barnutredningen bedrivs. 
Nära sammankopplat med behovet av att åtgärder inom ramen för 
utredningen, såsom en läkarundersökning, vidtas inom rimlig tid är 
förslagen för inrättande av tidsgränser. Då det visats att många faktorer i en 
barnutredning är beroende av effektivt hanterande och i viss mån snabbt 
agerande föreslås tidsgränser för såväl förundersökning som rättsprocess. En 
förbättringsåtgärd som i teorin framstår som väl övervägd men som likt 
tillgången på barnläkare i viss mån kan beskrivas som en resursfråga. 
Åtgärder för att bedriva en barnutredning utifrån tidsramar kan till viss del 
vara hänförliga till fungerande samverkansformer då samtliga aktörer 
arbetar tillsammans. Förbättringsåtgärder som utökat samarbete eller en 
större representation av yrkeskategorier kan troligen i en förlängning leda 
till effektivisering i såväl hantering som i tidsåtgång. 
 
Förbättringsåtgärder för barnanpassning av barnutredningar tangerar att 
beröra rättsprocessen istället för utredningsstatidet. Barnets intresse och den 
tilltalades rättssäkerhet kan beskrivas som motpoler, ett synsätt som dock 
inte till fullo ger en rättvisande bild. Istället kan den grundläggande 
inställningen vara att rättssäkerhet inte står i motsats till bejakandet av 
barnets intresse. Åtgärder som inte torde ingripa på den tilltalades 
rättssäkerhet är en utveckling mot större flexibilitet kring barnförhör i 
domstol. Med ett större fokus på barnets mognad och inte ålder kan en mer 
individualiserad syn på ett barn medföra flexibilitet. Det blir därav olika 
sidor av barnets intresse som är motpoler istället för den tilltalade och 
barnet. Ytterligare föreslagna förbättringsåtgärder som är hänförliga till 
större anpassning till det aktuella barnet rör kommunikation och 
information. Krav på att barnet ska bli informerat, med anpassad 
information, kan möjligen åläggas en annan aktör än den särskilda 
företrädaren. Barnanpassad information uppställer krav på kompetens hos 
den person som ska kommunicera med barnet. Om en advokat är ansvarig 
för att tillgodose barnets rätt och en person med kunskaper om 
barnpsykologi är ansvarig för att tillgodose att barnet hanteras på ett korrekt 
sätt kan även den personen vara ansvarig för kommunikationen med barnet. 
 
Sammanfattningsvis finns det en rad förbättringsåtgärder som kan motverka 
brister i barnutredningar. För vissa av dem återfinns stöd hos såväl 
teoretiker som praktiker. Genomgången visar att de föreslagna åtgärderna är 
hänförliga till de olika variablerna men en trolig följd är att införandet i 
något steg även påverkar de andra. Tillgodogörandet av kompetens kan till 
exempel bidra till kvalitet och barnanpassning genom att förhörskvaliteten 
höjs och att utredningen kan anpassas efter barnet individuella behov.  
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7 Sammanfattande analys och 
slutsatser 

7.1 Inledning 
Då uppsatsens disposition utformats efter de valda frågeställningarna har de 
redan besvarats i viss utsträckning i såväl den löpande utredningen som i 
delanalyserna för respektive kapitel. Denna sammanfattande analys är därför 
ämnad att inte vara upprepande utan istället att ta avstamp i delanalyserna. 
Analysavsnittet har därför disponerats med en återkoppling till det fiktiva 
fallet som utgjort uppsatsens ram, följt av kortare analysavsnitt för 
respektive frågeställning och därefter en analysdel som utgår ifrån syftet 
med uppsatsen, de valda frågeställningarna och den problemställning som 
varit utredningens utgångspunkt. Analysen avslutas med en kortare 
sammanfattning där även inspiration till andra uppsatsskribenter 
presenteras. Den representerar de intressanta frågor och områden som har 
uppmärksammats under skrivandets gång men som tyvärr inte fallit inom 
ramen för denna uppsats. 

7.2 Återkoppling till ”ett fiktivt fall – 
uppsatsen ram” 

I kapitel två uppställdes två scenarier för hur en barnutredning kan initieras. 
Genom två olika scenarier påvisades vilka skillnader en persons agerande 
kan få för en barnutredning. I det första scenariot var det agerandet från 
personalen på förskolan som fick betydelse men det fiktiva fallet hade 
kunnat konstrueras på en mängd olika sätt för att påvisa var det kan 
förekomma brister i en barnutredning. Det troligen största felet är att någon 
ur personalen pratar med barnets föräldrar. Som visats i undersökningen 
kring barnutredningars bedrivande är föräldrar en påverkansfaktor som kan 
leda till att barnet aldrig kommer att berätta någonting för barnförhörs-
ledaren oavsett vilka frågor som ställs. Nästa fel som begås är att samverkan 
brister mellan socialtjänsten och polisen. Under socialtjänstens utredning 
kontaktas föräldrarna och även om personalen inte hade pratat med dem 
skulle socialtjänstens agerande få samma betydelse i det senare stadiet. Att 
det sedan går några veckor innan en polisanmälan görs påverkar 
barnutredningen ur framför allt två aspekter. Det är svårt för ett litet barn att 
minnas den aktuella händelsen och chansen att säkra spår vid en 
läkarundersökning är tämligen små. Att de andra personer som skulle kunna 
höras, föräldrar eller personal på förskolan, redan har pratat med flera 
personer om händelsen medför troligen att deras vittnesmål inte heller kan 
tillmätas större betydelse.  
 
I scenario två, där utredningen bedrivs snabbt och präglas av samarbete, 
finns det betydligt större chanser att utredningen leder till åtal. Att 
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personalen på förskolan hör av sig till polisen får effekt för hela 
utredningen. Då de inblandade aktörerna arbetar snabbt med ett högt mått av 
samverkan kan pojken både förhöras och läkarundersökas samma dag. 
Eftersom utredningens övriga åtgärder vidtas beroende på vad som 
framkommer vid förhöret kan husrannsakan göras för att säkra bevis i 
hemmet. Den sista meningen i det fiktiva fallet, ”allt för att bekräfta eller 
avfärda misstanken om sexuellt övergrepp”, tydliggör den viktiga aspekten 
att ett barns berättelse ofta är beroende av stöd. Det kan bero på att barnets 
berättelse inte är så pass tydlig att det kan antas att det som barnet berättar 
om är ett sexuellt övergrepp. I just det här fallet fanns redan stöd för 
uppfattningen från den genomförda läkarundersökningen men så behöver 
inte vara fallet. Därutöver kan vikten av stödbevisning betonas, att ta kläder 
och lakan i beslag kan leda till DNA-fynd och i teknisk utrustning från 
hemmet kan det vara möjligt att hitta någon form av dokumentation över 
övergreppen.  
 
Det andra scenariot uppvisar stora likheter med den idealbild för 
barnutredningars bedrivande som formulerats med utgångspunkt i principen 
om barnets bästa. Även om scenariot inte innefattar en redogörelse för hur 
kompetens värderas så tyder aktörernas agerande på en hög kompetensnivå. 
Ett snabbt beslut om läkarundersökning medför stödbevisning, ett 
tillvägagångssätt som får betydelse för eventuell rättslig prövning och 
därmed höjer kvaliteten på utredningen. Barnanpassningen sker dels genom 
särskilda barnförhörsrum, dels genom att en person som barnet känner följer 
med. Variablerna visar att det finns en medvetenhet om det specifika barnets 
behov och intressen samtidigt som en misstanke om brott kan bekräftas eller 
dementeras. Sammanvägning medför att barnets bästa inte behöver vara ett 
motstående intresse till utredning om brott. Så länge anpassning görs medför 
det att de två intressena kan beaktas parallellt.   

7.3 Sammanfattande slutsatser 

7.3.1 Vilket är det straffrättsliga skyddet för 
barn mot sexuella övergrepp? 

Det straffrättsliga skyddet för barn återfinns i brottsbalkens sjätte kapitel om 
sexualbrott. Sedan ungefär tio år finns det särskilda regleringar för barn, 
tidigare gällde de allmänna bestämmelserna för såväl vuxna som barn. Sett 
ur ett 25-års perspektiv, sedan särskilda regleringar för sexuella övergrepp 
mot barn infördes, har den rättsliga barnanpassningen varit väldigt 
omfattande, men den huvudsakliga utvecklingen har dock skett på senare 
tid. Behovet av att relatera nuvarande regleringar till tidigare kan möjligen 
uppfattas som onödig. Dock är den motiverad eftersom ett konstaterande om 
att det har blivit bättre inte bör innebära att det är så bra som möjligt. 
Motiveringen att barn inte kan medverka till en sexuell handling är ett 
uttryck för en rättslig barnanpassning som tog hänsyn till barns begränsade 
förmåga att avvärja en sexuell handling. Gränsdragningen mellan sexuellt 
övergrepp mot barn och våldtäkt mot barn uppställer höga krav på 
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kompetens i domstolarnas bedömningar. Även om det är klarlagt att våldtäkt 
ska reserveras för de allvarligaste fallen har det ändå vållat viss problematik 
kring ifall en beröring är flyktig eller hur mycket smärta som har orsakats. 
Att bedömningarna är svåra ställer i sin tur höga krav på kvaliteten i 
barnutredningar. För barn som har utsatts för ett sexuellt övergrepp av en 
närstående medför straffskärpningsgrunderna att den omständigheten ska 
beaktas särskilt. Om övergreppet skadat tryggheten och tilliten hos barnet 
ska det få betydelse vilket tyder på särskild hänsyn tas till barn som utsatts 
för brott.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett straffrättsligt skydd för 
barn mot sexuella övergrepp och sanktionerna är strängare när övergreppet 
begåtts av en närstående. Det är tydligt att barns skydd har stärkts under det 
senaste årtiondet vilket varit ett uttryck för en skärpt syn på sexualbrott som 
begås mot barn. Utvecklingen har i huvudsak präglats av barnanpassning 
och kompetens vilket visat sig främst genom att skillnad gjorts på barn och 
vuxna samt krav på kompetens gällande gränsdragningsproblematik. 

7.3.2 Hur bedrivs barnutredningar? 
Frågeställningen om hur barnutredningar bedrivs har krävt en omfattande 
utredning från det att ett ärende initieras till att beslut fattas i åtalsfrågan. 
Därtill har viss utredningen tillfogats som egentligen skulle kunna vara 
hänförlig till den rättsliga prövningen. Med utgångspunkt i variabeln kvalitet 
har dessa delar tillfogats för att kunna utreda vilka kvalitetskrav som 
aktualiseras under en barnutredning. I väldigt sammanfattande ordalag kan 
bedrivande av barnutredningar beskrivas med tidspress, höga kompetens-
krav på aktörerna och behov av samverkan. En sådan sammanfattning blir 
dock begränsande till att inte beskriva hur en utredning faktiskt bedrivs utan 
snarare hur den ska bedrivas. Ett mer rättvisande angreppssätt blir därav mer 
omfattande och kan svårligen sammanfattas till ett par ord eller en mening.  
 
En barnutredning initieras när en polisanmälan upprättas, parallellt upprättas 
vanligen en orosanmälan. Redan från början präglas ett ärende således av 
samverkan. Ärendets ska sedan fortlöpande uppfylla krav som uppställs av 
rättsliga principer om skyndsamhet och hänsyn, vilket även kan beskrivas 
som att det råder ett visst mått av tidspress och att aktörerna måste vara 
professionella i sin yrkesutövning så att hänsyn tas till alla som är 
inblandade. I det fortsatta skedet av förundersökningen, då kontakt tas med 
barnets förskola eller skola, ska en särskild företrädare förordnas och beslut 
fattas om läkarundersökning vilket påvisar såväl tidspress som kompetens-
krav och samverkansbehov. Barnförhörets genomförande och de aspekter 
som kan fogas därtill har väldigt stor betydelse för en barnutrednings 
bedrivande. Förhöret bör hållas så snart det är möjligt, de olika aktörerna 
behöver vara kompetenta för att vara införstådda med barnets 
förutsättningar att berätta om ett övergrepp och förhöret ska spelas in så att 
barnet inte ska behöva berätta samma saker för flera personer. De 
kvalitetskrav som uppställs på ett inspelat förhör kan till stor del utläsas ur 
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praxis från Högsta domstolen angående bevisvärdering samt trovärdighet- 
och tillförlitlighetsbedömningar av inspelade barnutsagor.  
 
Denna tämligen kompakta och förenklade version om hur en barnutredning 
bedrivs visar att tillgodoseendet av barnets intressen kan mätas utifrån 
kompetens, kvalitet och barnanpassning. De tre är till stor del beroende av 
varandra vilket tämligen förenklat kan beskrivas som att kompetens leder 
till kvalitet vilket i sin tur leder till barnanpassning. Att de olika aktörerna 
som arbetar med barnutredningar innehar hög kompetens leder till att 
utredningarna bedrivs på ett kvalitativt sätt och att de präglas av 
barnanpassning. Förhållandet mellan variablerna visar att de till viss mån är 
beroende av varandra och att alla tre krävs för att kunna uppnå idealbilden 
om hur en barnutredning ska tillgodose barnets intressen.  

7.3.3 Vilka eventuella brister finns det i 
barnutredningar och dess bedrivande i 
dagsläget? 

Frågeställningen om eventuella brister har utretts med utgångspunkt i åsikter 
från både teoretiker och praktiker. Uppställningen utefter kompetens, 
kvalitet och barnanpassning medförde en tydlig kategorisering av de brister 
som påtalats. Generellt kan konstateras att brister har påtalats och en rimlig 
slutsats är att det med stor sannolikhet finns brister i barnutredningar och 
dess bedrivande. Gällande kompetens är det möjligt att kritisera dels de 
aktörer som i dagsläget arbetar med barnutredningar, dels avsaknaden av 
sakkunniga. Brister i barnutredningars kvalitet har främst påtalats för 
barnförhörssituationen. Svårigheterna däri kan både vara hänförliga till hur 
förhöret genomförts och att det torde krävas viss bakgrundsinformation för 
att kunna få barnet att berätta vad det varit med om. Därtill finns det brister i 
samverkan som kan drabba utredningens kvalitet, vid behov av till exempel 
läkarundersökning kan dröjsmål kring dess genomförande påverka 
utredningen i negativ bemärkelse. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det troligen finns brister i 
barnutredningar och dess bedrivande i dagsläget. Brister har påtalats av 
såväl teoretiker som praktiker vilket talar för tesen att det finns brister. 

7.3.4 Vilka eventuella förbättringsåtgärder kan 
anses påkallade? 

För besvarandet av frågeställningen kring eventuella förbättringsåtgärder 
kan konstateras att flertalet föreslagna förbättringsåtgärder har upptagits i 
utredningen. Inledningsvis kan noteras att en barnutredning är beroende av 
att någon uppmärksammar ifall något inte står rätt till med ett barn. Därför 
kan insatser sättas in mot de institutioner som främst kommer i kontakt med 
barn. Genom ökad kunskap inom barnomsorg och barnhälsovård kan 
sexuella övergrepp mot barn uppmärksammas i större utsträckning och en 
bra grund för den fortsatta utredningen kan läggas i ett tidigt stadie. För att 
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åtgärden ska vara möjlig finns några olika förbättringsförslag att tillgå, till 
exempel ett nationellt kunskapscenter eller utarbetande av stöd och 
riktlinjer. Därefter kan kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder vidtas för 
barnutredningars bedrivande. För att förbättra barnanpassningen kan ett mer 
individualiserat synsätt troligen leda till att varje barnutredning anpassas 
efter det specifika barnets behov och förutsättningar. En möjlig åtgärd kan 
vara att i större utsträckning låta aktörer som innehar särskild kompetens 
inom barnpsykologi vara ansvariga för att tillvarata barnets intressen. 

7.4 Sammanfattande analys 
Den största utmaningen med att göra en utredning utifrån ett barnperspektiv 
är att begreppet är mångfacetterat. Med utgångspunkt i de tre variablerna 
kompetens, kvalitet och barnanpassning har begreppet brutits ner till att 
beröra aspekter som är hänförliga till variablerna. En aspekt av 
tillgodoseendet av barnets intressen är att gärningsmannen döms för det 
övergrepp som barnet utsatts för, en annan är att barnet ska slippa obehag i 
samband med utredningen så långt det är möjligt. En tredje är en 
sammanvägning av de två. Om barnets intresse konkretiseras till den tredje 
aspekten kan tillgodoseendet därav formuleras som att barnet ska inta en 
ställning i utrednings- och rättsprocessen som tillvaratar intresset av att 
skyldiga gärningsmän fälls men att barnet inte ska utsättas för betungande 
påfrestningar. 
 
Utgångspunkten för den företagna utredningen var att det dels finns en 
problematik kring barnutredningars bedrivande, dels att barnutredningarna 
inte är utformade efter barns förmågor och de speciella behov som 
uppkommer när ett barn har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Med 
utgångspunkt i den problemställningen kan vissa konstateranden göras. Det 
finns en problematik kring barnutredningars bedrivande. En del av 
problematiken är enkelt uttryckt hänförlig till att barn är barn. Det medför 
svårigheter som inte aktualiseras på motsvarande sätt för en vuxen. En 
annan del av problematiken är dock av sådan karaktär att den åtminstone i 
viss utsträckning skulle kunna avhjälpas.  
 
Mycket av den problematik som föreligger utgörs av brister i kompetens och 
kvalitet. Eftersom kompetens innefattar såväl befintlig kunskap som till-
godogörandet av kunskap ska förekomsten av brister inte förstås som att det 
råder en utbredd inkompetens. Dock föreligger det ett behov av 
kompetenshöjande åtgärder på olika nivåer inom barnutredningsprocessen. 
Personal inom barnomsorg och barnhälsovård möter en stor del av all barn i 
Sverige i sin dagliga verksamhet. Utbildning, riktlinjer och stöd från 
socialtjänsten och Polismyndigheten skulle därav kunna få ett stort 
genomslag och effekt för hur många utsatta barn som uppmärksammas. I 
nästa nivå aktualiseras vilka samarbetsformer som finns för de aktörer som 
arbetar med barnutredningar. Samverkan framställs ofta som positiv och sett 
till ett barns förmågor och behov kan god samverkan gynna utredningen och 
troligen också barnets uppfattning om utredningen. Vad som kan, och bör, 
kritiseras är de brister som uppmärksammats kring nationella skillnader i 
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hur barnutredningar bedrivs. Kompetenshöjande åtgärder och insatser för att 
barnläkare ska finnas att tillgå på fler orter skulle kunna utjämna de 
nationella skillnaderna i alla fall i viss utsträckning. Det ska inte vara ett 
”lotteri” huruvida ett barn får möta personer med en hög kompetensnivå 
eller inte. 
 
Med utgångspunkten att kompetensnivån behöver höjas skulle det kunna 
uppnås dels genom forskning om barn, dels genom att kompetenskrav 
uppställs för de aktörer som arbetar med barnutredningar. I Åklagar-
myndighetens och Polismyndighetens handböcker, som är skrivna för de 
som arbetar inom respektive myndighet, hänvisas till forskning som är över 
15 år gammal och som i sin tur hänvisar till tidigare studier och forskning. I 
betänkandet från den nationella samordnaren förekommer till viss del 
samma forskningshänvisningar. Med bakgrund i att det brister i till-
godoseendet av barnets behov i barnutredningar så som de bedrivs, med 
stöd i äldre forskning, finns det troligen ett behov av aktuell forskning som 
kan förmedlas på ett lättillgängligt sätt. Ett ytterligare krav som görs 
gällande är att förslagen ska kunna omsättas i praktiken. Vid ett eventuellt 
inrättande av ett nationellt kunskapscenter skulle ett möjligt syfte kunna 
vara ett kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. Det skulle leda till att 
utredningar och förbättringsåtgärder grundas i behov som identifierats av de 
som arbetar med barnutredningar. För att höja kompetensnivån för de som 
arbetar med barnutredningar kan träningshjälpmedel som Avatarbaserad 
intervjuträning troligen fylla ett behov. Med verklighetstrogna tränings-
möjligheter kan personal inom barnomsorg, barnhälsovård, socialtjänst och 
den brottsutredande verksamheten tillgodogöra sig kvalitativ träning av 
barnsamtal. Träningsmetoder som kan anknytas till verklighetstrogna fall 
och som leds av en kompetent och erfaren instruktör kan troligen få 
genomslagskraft om det därtill inte krävs särskilt omfattande utrustning.  
 
Vilka kompetenskrav som kan uppställas för personer som arbetar med 
barnutredningar skiljer sig åt för respektive yrkeskategori. Det uppstår vissa 
svårigheter att utreda vad som innefattas i krav på lämplighet eftersom 
kraven ofta är allmänt hållna. Även om personliga egenskaper hos en 
särskild företrädare kan vara av stor vikt för personens förmåga att 
kommunicera med ett barn skulle istället det uppdraget kunna lämnas till en 
annan yrkesgrupp med särskild kunskap om barnpsykologi. Om den 
särskilda företrädaren ska inneha uppgiften att kommunicera med barnet om 
utredningen och den rättsliga processen måste informationen som ges vara 
anpassad efter barnets förutsättningar och behov. Om advokater, eller andra, 
som arbetar som särskilda företrädare ska tillgodogöra sig sådan kunskap 
om barn borde det rimligen även finnas en kvalitetskontroll över hur det 
görs. Möjligen är någon form av kvalitetskontroll även påkallad för aktörer 
inom den brottsutredande verksamheten. För att motverka nationella 
skillnader även sett till förundersökningsledare eller barnförhörsledare 
skulle kontroll av kvalitet i utredningar kunna utföras för att klargöra vad 
skillnaderna kan bero på. Även om en bred kompetensnivå bör eftersträvas 
så att varje barnutredning genomförs på kvalitativt sätt kan det även finnas 
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ett syfte med att låta särskilt kompetenta barnförhörsledare leda svåra 
barnförhör. 
 
En viktig aspekt av barnutredningars bedrivande är att i de fall som det, på 
objektiva grunder, kan bedömas att ett barn har utsatts för ett sexuellt 
övergrepp ska fallet underkastas rättslig prövning. Det uppställer höga krav 
på barnförhörets genomförande och det eventuella inhämtandet av 
stödbevis. För att barnets utsaga ska uppnå kraven på trovärdighet och 
tillförlitlighet behöver barnförhörsledaren bland annat beakta kraven på att 
utsagan inte ska vara kortfattad eller detaljfattig. Huruvida de kraven 
motsvarar ett barns förmåga att berätta om ett övergrepp kan i viss 
utsträckning ifrågasättas och därav är det troligt att det inte alltid spelar 
någon roll hur kompetent barnförhörsledaren är. I förlängningen tangerar ett 
sådant resonemang att istället beröra domstolsprövningen och inte 
utredningsstadiet. Det är dock relevant för att påvisa den växelverkan som 
krävs mellan den brottsutredande verksamheten och den dömande makten. 
Det material från förundersökningen som läggs till grund för en 
domstolsprövning kommer att påverka domsutslaget som i sin tur kommer 
att påverka åtgärder i kommande förundersökningar. Det finns ett 
straffrättsligt skydd för barn mot sexuella övergrepp, men det är inte alltid 
som det skyddet får den önskade effekten eftersom en barnutredning är 
kantad av flera svårigheter som begränsar möjligheten till domstols-
prövning.  
 
Sammanfattningsvis kan med hänvisning till problemställningen konstateras 
att ett barns intressen tillgodoses i viss utsträckning i barnutredningar så 
som de bedrivs i dagsläget. Barnanpassning har skett av det straffrättsliga 
skyddet och av hanteringen av barn. Det finns behov av kompetens-
utveckling och sett till barnets intresse finns det även ett behov av att 
inkludera ytterligare expertis i utredningsprocessen. Barnutredningar 
uppställer höga krav på kvalitet, det visar sig bland annat genom den 
växelverkan som föreligger mellan förundersökning och domstolsprövning. 
För att säkerställa kvalitet i utredningen måste barn som utsatts för 
övergrepp uppmärksammas och misstankar om sexuella övergrepp måste 
hanteras på ett korrekt sätt genom hela barnutredningsprocessen. 

7.5 Inspiration till ytterligare utredningar 
Även om den här utredningen har avgränsats till barnutredningars 
bedrivande från ärendets initiering till att beslut fattas i åtalsfrågan har det 
bitvis varit påkallat att i viss utsträckning beröra domstolsprövningen av vad 
som framkommer i barnutredningar. Det hade varit intressant att närmare 
utreda några av de aspekter som lyfts i utredningen men som inte utretts i 
någon större utsträckning.  
 
För att tillgodose barnets behov i en rättegång om sexuella övergrepp skulle 
alternativ till dagens videouppspelning av barnförhör vara möjlig, fast hur 
och i vilken utsträckning är inte utrett. Vid en sådan studie skulle ett 
komparativt perspektiv kunna bidra med ytterligare infallsvinklar då andra 
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länder har löst den rättsliga hanteringen annorlunda än Sverige. Därtill 
skulle även aspekter kring utnyttjande av sakkunniga eller inrättande av en 
specialdomstol för barn kunna utredas. 

7.6 Avslutande ord 
I väntan på beslut från regeringen om ett eventuell inrättande av nationellt 
kunskapscenter kring våld och andra övergrepp mot barn kan man fråga sig 
ifall det kommer att vara betydande för barnutredningars bedrivande och om 
det är dags att ta strid för barnafrid. Det är min uppfattning att det behövs 
förändringar. Om de tillkommer genom inrättande av ett kunskapscenter är 
det min förhoppning att kunskapscentret kommer att utreda vilka metoder, 
verktyg och riktlinjer som behövs för att barnutredningar i större 
utsträckning ska tillgodose barnets intressen. För kunskapscentret bör det 
finnas en stark koppling till de aktörer som arbetar med barnutredningar så 
att forskningen möter det behov praktikerna identifierar. I en bemärkelse är 
det dags att ta strid, förändringar behövs och de måste utgå ifrån barns 
möjligheter och förmågor att berätta om ett sexuellt övergrepp.  
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Bilaga A 
Brottsbalkens regleringar för våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot 
barn. 
 
6 kap. 4 § 
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant 
barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 
allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i 
lägst två och högst sex år. 
 
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot 
ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till 
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande 
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska 
svara på grund av en myndighets beslut. 
 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms 
för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 
gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler 
än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder 
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.  
 
 
6 kap. 6 § 
Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 
§§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men 
inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som 
avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse 
i högst två år. 
 
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i 
lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 
särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt 
utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än 
en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller 
annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 
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Bilaga B 
Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådets webbplats den 19 maj 
2015. 
 
 
Anmälda brott År År År 

 
2012 2013 2014 

  Antal Antal Antal 
Hela landet       
0673 - Sexuellt övergrepp mot flicka under 15 år  375 333 630 
0674 - Sexuellt övergrepp mot pojke under 15 år  120 180 131 
 
 
Anmälda brott År År År 
  2012 2013 2014 
  Antal Antal Antal 
Hela landet       
0652 - Fullbordad våldtäkt inkl. grov,  
utomhus mot flicka under 15 år 230 212 216 
0653 - Fullbordad våldtäkt inkl. grov,  
inomhus mot flicka under 15 år 1549 1421 1778 
0654 - Fullbordad våldtäkt inkl. grov,  
utomhus mot pojke under 15 år 52 35 22 
0655 - Fullbordad våldtäkt inkl. grov,  
inomhus mot pojke under 15 år 188 217 207 
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Bilaga C 
Intervju med Elena Severin 
Intervjun med Elena Severin genomfördes den 7 april på Rättscentrum i 
Malmö. Nedan följer ett diskussionsprotokoll från intervjun som har legat 
till grund för vad som tagits upp i undersökningen.  
 
Elena Severin är kammaråklagare vid Malmö åklagarkammare och har 
arbetet med sexualbrottsmål i över tio år. I Malmö ingår hon i den så kallade 
”familjevåldsgruppen” och arbetar nära familjevåldsenheten i Malmö samt 
polis och socialtjänst. Utöver sin gedigna erfarenhet som kammaråklagare 
har Severin tjänstgjort på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i 
Göteborg där hon bland annat varit projektledare för tillsynsrapporter om 
kvaliteten i den brottsutredande verksamheten, bland annat gällande 
sexualbrott.  
 
Intervjuns huvudsakliga teman var vad som fungerar ändamålsenligt med de 
barnutredningar som bedrivs idag, vilka brister som finns samt vad som kan 
förbättras. Severins inledande och övergripande kommentar är att 
beviskraven i barnmål är högt ställda och att de kan uppfattas som högre 
ställda än i andra mål. Det beror på att barnet inte närvarar personligen i 
rätten och att försvaret då inte har möjlighet att ställa frågor till barnet samt 
att barnets utsaga redan från början kan ifrågasättas av skäl som är 
hänförliga till barnets mognad och språkliga utveckling. 
 
För att få ett så bra första förhöret som möjligt kan det vara positivt att först 
bilda sig en uppfattning om vad som har hänt, det kan därför finnas ett skäl 
att i viss utsträckning vänta med att förhöra barnet. Det första förhöret ska 
ändå hållas så snart det är möjligt men genom att höra den som anmält, till 
exempel personalen på förskolan, går det att förbereda barnförhöret bättre 
och troligen ställa mer anpassade frågor till barnet. Severin menar att det 
inte finns något självändamål med att förhöra barnet snabbt, det är snarare 
bättre och viktigare att få till stånd ett så givande förhör som möjligt.  
 
Eftersom Severin arbetar nära familjevåldsenheten i Malmö är det den 
verksamhet som bedrivs där som hon har stor erfarenhet av men kan ändock 
konstatera mer allmänt att verksamheten med barnahus, eller som i Malmö 
en familjevåldsenhet, att det utåt sett handlar mycket om bemötande vilket 
kan härledas till vilka personer som arbetar där. De brister som Severin 
identifierar med barnutredningar är i stort sett hänförliga till resursfrågor 
och kompetens. Hon menar att det inte går att vara en duktig barnförhörs-
ledare utan utbildning och erfarenhet men att det kan leda till brister i 
utredningarna. Severin exemplifierar problematiken med att förklara att det, 
ofta på rund av resursbrist, inte är säkert att det är samma förhörsledare som 
håller alla förhören med barnet. Om det inte är samma person som håller 
förhören kan det medföra att information tappas. Därav kan det göra stor 
skillnad om den person som ska hålla efterföljande förhör har gått igenom 
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det inledande förhöret med ansvarig kollega eller endast tagit del av 
videoinspelningen.  
 
Gällande barnförhörets genomförande lyfter Severin fram några exempel 
som ofta visar sig positiva i utredningen. Förutom att poängtera vikten av 
kvaliteten, genom att till exempel inte ställa ledande frågor eller att brista i 
tillgodoseendet av försvarets rätt att ställa frågor, menar Severin att 
förhörsledaren kan ”nysta fram” saker i barnets berättelse som kan få stor 
betydelse för bevisläget. Med återkoppling till beviskravet kan det vara 
betydelsefullt om det framkommer ifall barnet har berättat för någon om 
övergreppen eller skrivit dagbok om det. Att även avsluta förhöret med att 
fråga ifall det går bra att man träffas igen är positivt ifall det kan uppkomma 
ett behov av fler förhör.  
 
Den särskilda företrädarens roll i utredningen anser Severin måste 
respekteras. De beslut som fattas av den särskilda företrädaren ska bejaka 
barnets rätt och ställning vilket övriga personer i utredningen inte kan, eller 
alltid bör, få motiverat. 
 
Om övergreppen har begåtts i barnets hem är det svårt att säkra bevis 
eftersom spåren kan finnas där av naturliga skäl. Om övergreppet har skett i 
en säng är det till exempel svårare att ifrågasätta förekomst av sperma i 
föräldrarnas säng än i barnets säng. 
 
Att hålla förhör med barnet i rätten även med barn under 15 år anser Severin 
vara möjligt endast i enstaka fall. En sammantagen bedömning ska då göras 
utifrån barnet, den tilltalade och brottet. För barnet görs en 
mognadsbedömning i varje enskilt fall och därför finns det ingen direkt 
fixering vid åldersgränsen. Barnets relation till den tilltalade får betydelse 
särskilt när det är ett brott som begåtts av en närstående, vilket talar emot att 
förhör hålls i rätten. För sexualbrott menar Severin att det kan vara jobbigt 
för alla och än värre för barn. Ställning bör också tas till hur lång tid det har 
gått och ifall det kan påverka barnets förmåga att minnas händelsen. En 
mellanväg skulle kunna vara att låta de inspelade förhören utgöra 
huvuddelen och att kompletterande förhör kan hållas i rätten.  
 
Det som Severin framhåller som allra viktigast för bedrivande av 
barnutredningar är kompetensen hos de personer som är delaktiga i 
utredningen. En hög kompetensnivå är dels hänförlig till de personer som 
arbetar med barnutredningar, dels till tillgodogörandet av vidareutbildning.  
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Bilaga D 
Intervju med Pär Stihl 
Intervjun med Pär Stihl genomfördes den 13 maj över telefon. Nedan följer 
ett diskussionsprotokoll från intervjun som har legat till grund för vad som 
tagits upp i undersökningen. 
 
Pär Stihl är polisinspektör och arbetar vid Linnéuniversitets polisutbildning. 
Han var kursansvarig för den nationella vidareutbildningen för 
barnförhörsledare då den gavs vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan har Stihl 
mångårig erfarenhet från polisyrket och har bland annat arbetat som 
barnförhörsledare vid Familjevåldsenheten i Malmö. Utöver arbetet vid 
polisutbildningen driver Stihl för närvarande ett projekt i samarbete med 
Linnéuniversitet med arbetsnamnet Avatarbaserad intervjuträning. Inom 
projektet utarbetas en modell som är ämnad att vara ett träningshjälpmedel 
för alla yrkesgrupper som träffar barn i sitt arbete. De får med hjälpmedlet 
möjlighet att träna på att ställa korrekta frågor till barn som exempelvis 
signalerar att de utsatts för våld. De som använder träningshjälpmedlet kan 
på en datorskärm se ett barn som de ska prata med och som styrs på distans 
av en utbildare. Utbildaren/instruktören kan styra barnets beteende och 
utbildarens röst förändras i datorn till att vara mera lik ett barns röst. 
Därigenom kan ett realistiskt barnsamtal tränas för att därefter analyseras 
och deltagaren kan få feedback på sitt genomförda samtal.  
 
Intervjuns huvudsakliga teman var hur de olika aktörerna inom 
barnutredningsprocessen kan och bör samverka, vad som utgör ett bra 
barnförhör samt vad som kan förändras för att säkerställa effektivitet och 
kvalitet i barnutredningar. Stihls grundläggande inställning är att genom en 
välfungerande utredningsprocess kan troligen en stor del av den problematik 
som finns idag överbyggas. Dock med reservationen att det är svårt att göra 
generaliseringar kring barnutredningar eftersom samverkansmöjligheterna i 
landet varierar mycket då olika kommuners unika förutsättningar påverkar 
möjligheterna att hitta likartade effektiva samverkansmodeller. 
 
Stihl anser att en övergripande inställning som alla som arbetar med 
barnutredningar bör ha är att grundtesen ska vara ett fungerande rättssystem 
där misstanke om handling som är straffbelagd ska utredas och om den kan 
bevisas ska gärningsmannen dömas till ansvar. Det handlar inte enbart om 
det enskilda brottsoffret utan även om att visa att det ska vara meningsfullt 
att anmäla misstanke om brott. För att en misstanke om brott mot barn ska 
utredas på ett effektivt sätt anför Stihl att förskolor och skolor bör ha tydliga 
riktlinjer för hur personal ska agera. Med effektivt hanterande menar Stihl 
det som är gynnande för barnet, det ska inte handla om att en barnutredning 
ska genomföras så snabbt och lätt som möjligt utan att arbetet under 
utredningen ska kvalitetssäkras. De kvalitetshöjande förslag som lyfts i 
statliga utredningar kan enligt Stihl ibland ha en för låg anknytning till hur 
utredningar bedrivs i verkligheten. Han framhåller att även om merparten av 
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alla förslag verkar ”bra på pappret” så måste de kunna omsättas och 
relateras till praktiken.   
 
Genom tydliga riktlinjer och stöd för personal på förskolor och skolor tror 
Stihl att hela barnutredningsprocessen kan förbättras. Att införa nolltolerans, 
det vill säga att varje misstanke om någon form av övergrepp anmäls till 
socialtjänsten, tror Stihl är en metod som medför problematik eftersom det 
troligen inte finns resurser att hantera en sådan ärendetillströmning som 
överbelastar utredningsfunktionen. Istället föreslår Stihl att personal som 
arbetar med barn ska bli bättre på att bilda sig en uppfattning om vad som 
hänt barnet. Att en för barnet okänd person från socialtjänsten kommer till 
förskolan eller skolan för att ställa frågor om ett misstänk övergrepp skapar 
troligen större problem än om en för barnet känd person ur personalen 
ställer några frågor. Stihl poängterar att det inte handlar om en brotts-
utredande funktion utan snarare frågor som ”hur är det med dig?”, om 
barnet då svarar att det inte är bra hemma kan personalen fråga varför och 
om barnet berättar att mamma eller pappa varit dum kan de fråga ”hur är 
mamma/pappa dum?”. Det centrala är att de som möter barnen vågar ställa 
kompletterande frågor till barnet som då inte ska vara ledande och riskera att 
skada utredningen. Stihls uppfattning är att många upplever en rädsla och 
osäkerhet kring att ställa dessa frågor korrekt. En fördel som Stihl lyfter 
fram är att ett sådant tillvägagångssätt förhoppningsvis kan leda till att 
misstankar kan bekräftas eller dementeras i ett tidigt stadie. Ytterligare en 
fördel är att det är mycket troligare att barnet berättar för sina föräldrar om 
någon för dem okänd person ställt frågor än om någon ur personalen som de 
känner frågat hur det är hemma. Stihl framhåller att ett sådant 
tillvägagångssätt kräver effektiva samarbetsformer för alla aktörer som är 
inblandade i barnutredningar samt att aktörerna måste ha en bred förståelse 
för varandras verksamheter och förutsättningar. 
 
En av de förmågor som Stihl identifierar som viktig för barnförhörsledare är 
att kunna skapa en kontakt med barnet som möjliggör det ”fria berättandet”, 
det vill säga att barnet kan berätta fritt om de aktuella händelserna. Även om 
det kan finnas skillnader mellan olika barnförhörsledare är Stihls 
uppfattning att så länge personerna innehar rätt kompetens ska de flesta 
ärenden kunna hanteras på ett korrekt sätt på enheter som hanterar 
barnutredningar. Att inrätta en särskild specialistgrupp med barnförhörs-
ledare som kan arbeta i hela landet kan enligt Stihl möjligen vara bra i fall 
som innefattar försvårande utredningsomständigheter vilket kan förväntas 
leda till stor medial uppmärksamhet. Det viktigaste bör dock vara de 
löpande ärenden som inte uppmärksammas i media och där är det viktigare 
med en bred kompetensnivå inom de enheter som hanterar de 
brottsutredande momenten kring barn inom Polismyndigheten i effektiv 
samverkan med sina samarbetspartners. En ytterligare viktig förmåga är att 
få barnet att känna sig tryggt i förhörssituationen, om detta kan uppnås 
behöver det inte finnas farhågor för att hålla flera förhör. Enligt Stihl bör 
utgångspunkten vara att visserligen inte överbelasta ett barn med för många 
förhör, men att en kompetent barnförhörsledare ska skapa en grundtrygghet 
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för barnet och att det därav ska kunna hållas fler förhör om det anses 
påkallat. 
 
Det som Stihl framhåller som viktigt för barnutredningar är att den första 
kontaktpersonen, vilket oftast är personal på förskola eller skola, känner sig 
trygg med att ställa frågor till barnet. De ska inte vara brottsutredande men 
de kan få stor vikt för att bekräfta eller dementera en misstanke. Följden blir 
att en effektiv och kvalitativ barnutredning kan inledas och att barnets 
berättelse inte påverkas av yttre faktorer såsom att barnets berättelse blir 
”sönderpratad” av till exempel föräldrar eller personal från socialtjänsten. 
Därtill kan ett snabbt agerande leda till större möjligheter att till exempel 
säkra teknisk bevisning. Stihl menar att agerandet i barnutredningens 
inledande stadie får stora effekter för den därpå följande utredningen och att 
kvalitet och effektivitet därför bör eftersträvas så att 
förundersökningsledaren och så småningom rättens ledamöter ska kunna 
göra en bedömning i skuldfrågan. 
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Bilaga E 
Intervju med Anette Lindskog Elmqvist 
Intervjun med Anette Lindskog Elmqvist genomfördes den 13 maj i Lund. 
Intervjun ägde rum i samband med ett studiebesök på Barnahuset i Lund. 
Nedan följer ett diskussionsprotokoll från intervjun som legat till grund för 
vad som tagits upp i undersökningen. 
 
Anette Lindskog Elmqvist är socialsekreterare och arbetar sedan ett par år 
tillbaka på Barnahuset i Lund. Hon är utbildad socionom och i över 20 år 
arbetat nästan uteslutande med barn. Lindskog Elmqvist har bland annat 
arbetat inom olika socialförvaltningar i ett par kommuner och arbetet har 
utgjorts av såväl utredning som förebyggande arbete och behandling. Under 
besöket genomfördes en rundvisning i Barnahuset lokaler. Däri innefattades 
bland annat förhörsrum, medhörningsrum och väntrummet för de som 
besöker Barnahuset. 
 
Intervjuns huvudsakliga teman var hur verksamheten på Barnahuset bedrivs, 
rutiner kring barnutredningar samt vilka brister som finns och vad som kan 
förbättras. Därtill medförde besöket möjlighet att se de lokaler som barn 
vistas i när de besöker Barnahuset. I det ljudisolerade barnförhörsrummet 
fanns det två fåtöljer i en ljusgrön nyans, ett mindre bord som stod mellan 
fåtöljerna och teknik för att spela in förhöret med ljud- och bildupptagning. 
Lindskog Elmqvist pekade ut vilken fåtölj som var förhörsledarens 
respektive barnets, i barnet fåtölj fanns det ett ljusgrått fårskinn som var lagt 
över fåtöljens rygg. I medhörningsrummet som gränsade till 
barnförhörsrummet fanns det flertalet sittplatser och tillhörande bord samt 
teknik för att följa förhör. I väntrummet fanns det bland annat soffgrupp, 
bord och en bokhylla med böcker och leksaker. 
 
Lindskog Elmqvist framhåller att Barnahusets huvudsakliga verksamhets-
område är samverkan, detta efterlevs genom att all kompetens samlas på ett 
ställe så att barn inte ska behöva besöka flera olika ställen och möta olika 
personer. En dag i veckan hålls ett samråd med personalen från Barnahuset, 
socialsekreterare, personal från BUP samt polis och åklagare. Vid nästan 
alla samråd deltar även en barnläkare. Det är oftast vid samråden som 
diskussion förs om hur inkomna ärenden ska hanteras men det kan även 
finnas en rapporterande funktion om några åtgärder har vidtagits i ett ärende 
under till exempel en helg. Lindskog Elmqvist beskriver Barnahusets 
funktion som ”spindeln i nätet” och att det medför att ”alla vet vad alla gör”. 
Under samråden är det inte enbart bedömningar kring en eventuell 
polisutredning utan även kring socialtjänstens roll och en koppling till 
barnets eventuella skyddsbehov och barnets eller familjens behov av stöd.  
 
För ett barnärende där en förälder är misstänkt för ett övergrepp berättar 
Lindskog Elmqvist att de har ett tillvägagångssätt som oftast används. När 
åklagaren trätt in som förundersökningsledare kontaktas den förskola eller 
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skola där barnet går kontaktas så att de kan utse en person som kan följa 
med barnet, Lindskog Elmqvist benämner det som en ”trygghetsperson” och 
förklara att det är en förberedande åtgärd för att se när kan finnas möjlighet 
att förhöra barnet. Åklagaren skickar även en ansökan om särskild 
företrädare till tingsrätten och när en sådan är utsedd fattas beslut om förhör 
med barnet. Det är då den särskilda företrädaren som kontaktar 
trygghetspersonen för att planera hämtningen av barnet. När barnet har 
hämtats är det den polis som ska hålla i förhöret som släpper in barnet och 
visar lokalerna. Lindskog Elmqvist berättar att de på Barnahuset arbetar 
mycket med att miljön ska kännas välkomnande. När barnet har fått berättat 
för sig om vad som kommer hända, hur inspelningen fungerar och vilka som 
lyssnar inleds förhöret. Under tiden brukar en socialsekreterare från 
Barnahuset prata med trygghetspersonen om vad som sker, men naturligtvis 
inte om själva förhöret utan om hur det genomförts. Lindskog Elmqvist 
menar att det tillvägagångssättet har fått positiva effekter eftersom personen 
troligen inte är lika stressad eller nervös när barnet ska följas tillbaka till 
skola eller förskola.  
 
För barn som varit utsatta för ett sexuellt övergrepp är det Lindskog 
Elmqvists uppfattning att det är vanligast att det hålls ett förhör med barnet. 
Ytterligare förhör kan främst vara motiverade om det framkommer nya 
uppgifter i utredningen som behöver kontrolleras. Angående barns mognad 
och språkliga utveckling anser Lindskog Elmqvist att förhörsledarens 
kompetens och förmåga att få fram barnets berättelse är den viktigaste 
faktorn. I vissa särskilda fall kan en barnpsykolog vara närvarande i 
medhörningsrummet som sakkunnig för att vara behjälplig för 
förhörsledaren. Lindskog Elmqvist anser att det kan vara problematiskt för 
barn att delta under huvudförhandlingen i rätten eftersom ”det är så mycket 
som inte är barnvänligt”. Hon anser att en sådan utveckling troligen skulle 
medföra ett behov av en mer barnanpassad miljö, en variant som Lindskog 
Elmqvist ser som möjlig skulle i så fall vara att barnet befinner sig i ett 
angränsade rum och inte i förhandlingssalen.  
 
En aspekt som Lindskog Elmqvist lyfter fram som en förbättringspunkt är 
vem som ska vara ansvarig att prata med barnet om domslutet. Vissa barn 
vill bara att allt ska vara över medan andra barn kan uppfatta det som att de 
inte blivit trodda. Lindskog Elmqvist menar därav att en större medvetenhet 
kring barnets perspektiv på barnutredningen skulle kunna öppna för ett 
behov av en kontakt med barnet även i slutskedet av den rättsliga processen.  
 
Något Lindskog Elmqvist identifierar som kvalitetshöjande för 
barnutredningar är att de personer som arbetar med barn håller sig 
uppdaterade om aktuell forskning och utveckling för att upprätthålla en hög 
kompetens.   
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Bilaga F 
Intervju med Christer Månsson-Schwartz 
Intervjun med Christer Månsson-Schwartz genomfördes den 14 maj över 
telefon. Nedan följer ett diskussionsprotokoll från intervjun som legat till 
grund för vad som tagits upp i undersökningen.  
 
Christer Månsson-Schwartz är advokat och verksam vid en advokatbyrå i 
Stockholm. Han har mångårig erfarenhet inom advokatyrket och har bland 
annat arbetat som fiskal vid kammarrätten i Jönköping. Månsson-Schwartz 
har under sin verksamma tid som advokat erhållit uppdrag som särskild 
företrädare för barn som utsatts för övergrepp. 
 
Intervjuns huvudsakliga teman var vilken roll en särskild företrädare har och 
bör ha i en barnutredning samt vilken problematik som aktualiseras vid 
barnförhör. Månsson-Schwartz övergripande bild av uppdraget som särskild 
företrädare är att barnets intressen ska bejakas under barnutredningen.  
 
Viss problematik som Månsson-Schwartz kan identifiera med hur en 
särskild företrädare utses samt vem som utses är dels vilken kontroll som 
görs av en person innan den förordnas, dels vad det finns för kontrollinstans 
vid eventuell misskötsel av uppdraget. Månsson-Schwartz uppfattning är att 
de som förordnas till särskilda företrädare företrädesvis är advokater 
alternativt har annan motsvarande erfarenhet som kan anses borga för att de 
lämpliga. Sett till uppdragets karaktär menar Månsson-Schwartz att det 
krävs erfarenhet och anför att hans egen erfarenhet som fiskal kan ha 
bidragit till förordnanden som särskild företrädare då arbetet i kammarrätten 
bland annat innebar handläggning av LVU-mål. 
 
Det är Månsson-Schwartz uppfattning att det vanligen hålls endast ett förhör 
med barnet. Det han ser som den huvudsakliga anledningen till att det inte 
ska hållas flera är att förhöret ska utgöras av ”barnets spontana berättelse”. 
Problematik kring yttre påverkansfaktorer aktualiseras vid flera förhör och 
om barnet ändrar sin berättelse kan det vara svårt att utröna vad som 
medfört ändringen mellan respektive förhör. Därav är det även av stor vikt 
att förhöret hålls så snabbt som möjligt för att barnets berättelse inte heller 
där kan antas ha påverkats av yttre omständigheter. Månsson-Schwartz 
erfarenhet är att den misstänktes försvar sällan begär att fler barnförhör 
hålls. Ett andra förhör kan istället anses påkallat om det framkommer nya 
uppgifter som barnet behöver tillfrågas om. Det är Månsson-Schwartz 
uppfattning att så länge barnförhörsledaren har genomfört ett bra första 
barnförhör finns det ofta ingen anledning för den misstänkte att begära fler. 
Möjligheten att hålla kompletterande förhör i rätten kan enligt Månsson-
Schwartz inte bedömas annat än i fall till fall beroende på barnets ålder och 
mognad. Dock anser han att jämförelse skulle kunna göras med 
vårdnadsmål då barn får komma till tals vid tolv års ålder, Månsson-
Schwartz menar att det möjligen i större utsträckning än idag ska vara 
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barnets mognad som är avgörande istället för att det är avgörande om barnet 
fyll 15 år. 
 
Gällande barnets berättelse framhåller Månsson-Schwartz att det är av 
största vikt att hitta stöd genom till exempel teknisk bevisning. Han menar 
att det är problematiskt att bedöma sanningshalten i ett barns berättelse och 
att problematik kring källglömska aktualiseras. Det måste i så stor 
utsträckning som möjligt utredas ifall barnets berättelse har inslag från 
andra källor såsom vad någon annan person sagt eller barnets egen fantasi.  
 
En svårighet som Månsson-Schwartz identifierar i barnärenden är att det är 
svårt för en advokat att ha en sådan kunskap om barn som till exempel 
barnpsykologer har. Han menar att det inom dagens uppdrag som särskild 
företrädare bland annat handlar om att tillgodose barnets intresse vid en 
förhörssituation. Men då barnets intresse är ett mångfacetterat begrepp 
handlar det om såväl den rättsliga bedömningen kring vilka frågor som bör 
ställas som att barnet inte ska pressas för hårt av barnförhörsledaren. En 
möjlig utveckling skulle kunna vara att det istället finns två olika aktörer 
som ska tillgodose barnets intresse. Den särskilda företrädaren är ansvarig i 
den rättsliga processen medan någon med större förståelse för barnpsykologi 
är ansvarig för hanteringen av barnet i utredningen. En följd därav skulle 
även vara att den aktören är ansvarig för att berätta för barnet om 
utredningen, bland annat efter en avslutad rättegång eller under 
förundersökningens gång.  
 
Det som Månsson-Schwartz framhåller som viktigast är att de förhör som 
hålls med barn håller en hög nivå och att det i möjligaste mån eftersöks 
bevis som stödjer barnets berättelse. För att barnets utsaga ska få så högt 
bevisvärde som möjligt är det viktigt att barnets berättelse är så opåverkad 
som möjligt av yttre faktorer. 
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