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Summary 
It is important to have an effective legislation in order to provide good legal 

protection to children who have been sexually abused. The United Nations 

Rights of the Child committee criticized Sweden for providing insufficient 

training to relevant professionals on the best interest determination and that 

the legal proceedings which involve child victims are protracted. To live up 

to the demands of the Convention on the Rights of the child, Sweden needs 

to review the legal processes for child victims of sexual abuse. 

Although the number of reports of sexual abuse against children is 

increasing, there are still very few people who get convicted. It is important 

to notice any shortcomings that already exist when children should be 

questioned during the investigation. A child's testimony of abuse is often the 

only evidence in these cases and the criteria for a credible story is almost 

unreasonably high. Questioning children differs from the interrogation of 

adults and to prevent the child becoming even more traumatized, the legal 

processes must be adapted to children. “Barnahus” in Sweden is a place 

where different professionals work together to meet the child’s best interests 

during the investigation. One of the foundations of “Barnahus” is 

cooperation between professionals. This means that the child will not be 

passed around authorities and builds a sense of security for the child, which 

hopefully results in the child talking about the abuse.  

The Barnahus investigation highlights that in order to improve collaboration 

in the future there must be some changes in the legislation and they propose 

a “Lex Barnahus”.  

It is apparent that today, not all children have access to a “Barnahus” and 

depending on where they live in Sweden, the help that a child victim of 

sexual abuse can get, varies.  
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Sammanfattning 
Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för att kunna ge barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp ett bra rättsligt skydd. FN:s kommitté 

för barnets rättigheter om Barnkonventionens genomförande, riktade kritik 

mot Sverige för att inte leva upp till barnets bästa. Kritiken som fördes fram 

rörde främst att yrkesverksamma har otillräcklig utbildning och att 

straffprocessen är utdragen. För att leva upp till Barnkonventionens krav 

behöver Sverige se över hur den rättsliga processen för barn som utsatts för 

sexuella övergrepp genomförs.  

 

Trots att många sexualbrott idag blir anmälda så är det väldigt få personer 

som blir lagförda för sexuellt övergrepp mot barn. I denna uppsats 

analyseras därför eventuella brister som finns när barn ska förhöras under 

förundersökningen. Ett barns utsaga från ett övergrepp är ofta den enda 

bevisning det finns att tillgå och kriterierna för en trovärdig utsaga är 

nästintill orimligt höga. Förhör med barn skiljer sig från förhör med vuxna 

och för att undvika att barnet blir ännu mer traumatiserat i rättsprocessen 

krävs det att förhöret barnanpassats. Barnahus är en verksamhet i Sverige 

där olika professioner samverkar under ett tak för att tillgodose barnets bästa 

under utredningen. En av grundpelarna i Barnahus verksamhet är samverkan 

mellan olika myndigheter, detta leder till att barnet slipper att slussas runt 

mellan myndigheter och att man kan bygga upp en trygghet hos barnet, som 

förhoppningsvis kan leda till att barnet berättar om själva övergreppet. I 

Barnahusutredningarna som avhandlas i uppsatsen lyfter de fram att för att 

förbättra samverkan i framtiden bör det ske förändringar i lagstiftningen och 

förslaget ”Lex Barnahus” bör införas.  

 

Som det ser ut idag har inte alla barn tillgång till ett Barnahus och det kan 

resultera att beroende på var man bor i landet eller till vilken 

åklagarkammare man tillhör får man olika hjälp. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till Helena och Elisabet på Barnahus Mellersta 

Skåne i Lund för att de tog sig tid att ställa upp på intervju för denna 

uppsats. Vägledningen jag har fått under uppsatsskrivandet har hjälpt mig i 

arbetet och därmed vill jag även tacka min handledare Anna Bruce. 
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Förkortningar 
Barnkonventionen  Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter 

 

BrB Brottsbalk (SFS 1962:700) 

 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

 

CURE Child victims in the union- Right and 

Empowerment 

 

FN Förenta Nationerna 

 

FUK Förundersökningskungörelse(SFS 

1947:948) 

 

NJA Nytt juridiskt arkiv  

 

Prop. Proposition  

 

RB Rättegångsbalk (SFS 1942:740) 

 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Handlingen bakom ett sexuellt övergrepp sker ofta inom hemmets fyra 

väggar, utan några vittnen och i bästa fall finns det teknisk bevisning.1 

Många övergrepp blir aldrig kända, eftersom barnet av olika anledningar 

inte berättar för någon om det inträffade övergreppet.  Det finns även de 

övergrepp som blir anmälda men aldrig utredda, för att uppgifterna i 

anmälan inte anses utredningsbara eller att bevisen helt enkelt inte räcker till 

för åtal. Ett barns uppgifter från ett förhör är ofta inte tillräckliga och detta 

resulterar i att många övergrepp aldrig hamnar i domstol för prövning.2  

 

År 2005 genomfördes en stor lagstiftningsreform3 och rent statistisk kan 

man se att anmälningarna för sexuella övergrepp har ökat från 2005 till 

2014. När man däremot ser statistik för personer som blivit lagförda, är de 

desto färre och antalet har dessutom minskat de senaste åren.4 För att kunna 

få fler anmälningar att leda till rättegång bör fokus ligga redan i inledandet 

av barnutredningen med förhöret under förundersökningen. Barn5 som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp är något som engagerar många och det är 

viktigt att vi ständigt lyfter fram denna problematik i ljuset för att kunna 

förbättra barnutredningar. Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för 

att kunna ge ett så bra skydd som möjligt om ett barn skulle bli utsatt för 

sexuella övergrepp. Sedan flera år tillbaka pågår det ett brett och intensivt 

arbete för att bekämpa sexuella övergrepp, både på en internationell och en 

nationell nivå.6 

 

                                                
1 Arndt, Sanna ”Att arbeta med sexualbrottsmål” Advokaten Nr 4 2005, Årgång 71.  
2 Diesen, Christian, Barnet i vuxnas rättssystem- En jämförande studie i nio europeiska 
länder om barn i rättsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp, s.9. 
3 Prop. 2004/05:45. 
4 Bilaga C, BRÅ, Personer lagförda för brott-slutlig statistik för 2014 s.13.  
5 Ett barn är varje människa under 18 år. Barnkonventionen Art 1. 
6 Prop. 2012/13:111 s.9f. 
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1.2 Syfte, frågeställningar och 
angränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka eventuella brister det finns 

när det hålls förhör med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och 

vilka eventuella förbättringsåtgärder som kan vara nödvändiga. Uppsatsen 

kommer att utgå från ett nationellt och ett internationellt perspektiv. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

− Hur bedrivs förhör under förundersökningen med barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp från ett nationellt och ett 

internationellt perspektiv? 

− Vad för betydelse har samverkan med sakkunniga för roll när det 

kommer till förhör med barn? 

− Vilka brister och förbättringsåtgärder finns det när det kommer till 

förhör med barn? 

 

Inom området sexualbrott finns det olika förgreningar, jag har valt att inrikta 

mig på sexualbrott där barn är målsägande, då jag anser att barn har en 

särskilt utsatt roll i straffprocessen. Under barnutredningar har jag valt att 

avgränsa mig till förhör med barn under förundersökningen. Denna 

avgränsning är gjord bland annat utifrån att Sverige har fått kritik för att inte 

leva upp till Barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa.7 Barn i 

denna uppsats kommer att syfta till varje människa upp till 18 år, det är 

definitionen av barn enligt Barnkonventionen.  

 

                                                
7 United Nations, Convention on the Rights of the Child ”Concluding observations on the 
fifth periodic report of Sweden, 6 mars 2015 p.17 (b) s.4. 
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1.3 Metod, teori och material 
Under uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts. Med syfte att utreda 

och tolka gällande nationell rätt har lagtext, förarbeten och doktrin använts. 

Eftersom uppsatsen granskar förhöret under förundersökningen har jag inte i 

någon större utsträckning använt mig utav praxis. För att belysa barns 

rättigheter i rättsprocessen har såväl nationellt som internationellt perspektiv 

använts.  

 
Den rättsdogmatiska metoden har kombinerats med två intervjuer med 

yrkesverksamma inom barnutredningar, personerna har valts ut på grund av 

den kunskap de besitter om hur förhör genomförs med barn. Intervjuerna 

har genomförts med en kammaråklagare och en socionom som båda två 

arbetar på Barnahus i Mellersta Skåne i Lund. Intervjuerna har gjorts med 

syfte att få perspektiv på samma verksamhet från olika professioner samt 

hur de arbetar med barnutredningar i praktiken. Det går däremot inte att dra 

allmänna slutsatser om hur förhör med barn går till eller vilka brister som 

föreligger genom enbart de utförda intervjuerna. Det beror till stor del på att 

det rör sig om egna erfarenheter och åsikter, men även att intervjustudien 

inte omfattar tillräckligt många personer för att kunna skapa en generell 

uppfattning.  

 

Det material som har använts för denna uppsats är främst förarbeten, lagtext, 

doktrin och internationella instrument inom ämnet. Två intervjuer med 

praktiker och handboken för handläggningen av ärenden gällande övergrepp 

mot barn som är skriven till åklagarmyndigheten har hjälpt till för att 

utvidga synen på hur förhör genomförs i praktiken. Vad gäller det 

internationella perspektivet har jag använt mig av rapporter som redan 

sammanställt brister i andra europeiska länder, vad gäller barn som 

brottsoffer. Jag anser dock att för vidare fördjupade studier hade det varit 

intressant att gå in på djupet kring de Europiska ländernas lagstiftning men 

även på ett bredare internationellt perspektiv för att analysera 

utomeuropeisk lagstiftning. Detta skulle kunna leda till en komparativ 

analys och på så vis kunna ta lärdom av andra länders rättssystem. 
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1.4 Forskningsläge 
Inom området sexualbrott mot barn finns det omfattande forskning, inriktad 

på barnutredningar samt förhör med barn. Sedan Barnkonventionen har det 

gjorts många undersökningar om barnens rätt och plats i rättssystemet. Det 

är en ständig process för att förbättra denna plats och göra den mer 

barnanpassad. Uppsatsen är främst till för att belysa barnets rättsliga 

position i ett rättssystem som är anpassat för vuxna och analysera bristerna i 

förhör med barn, vad som behövs förbättras för att få barnanpassade 

utredningar och uppnå de krav som ställs i Barnkonventionen.  

1.5 Disposition  
Upplägget för denna uppsats kommer att inledas med ett kortare kapitel om 

barns rättsliga rättigheter under barnutredningar samt nationell och 

internationell rätt. För den internationella delen kommer främst FN:s 

Barnkonvention att tillämpas och dess aktuella artiklar. Därefter följer en 

redogörelse för hur ett förhör med barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp bedrivs. Den inledande delen kommer att behandla gällande rätt 

och hur den tillämpas i praktiken. Det kommer främst att vara fokus på 

förhöret under förundersökningen, men en kortare del om hur en 

förundersökning inleds. Anledningen till varför barns minnesförmåga, 

utsaga och trovärdighet belyses är på grund av att den kognitiva förmågan 

hos barn skiljer sig från vuxna.  

 

En del av den kritik som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté ligger i att 

yrkesverksamma saknar kompetens för att tillgodose barnets bästa, vilket 

regleras i Barnkonventionen. Därav granskas i det sista kapitlet vikten av 

samverkan och behovet av sakkunniga för att kunna förbättra resultatet 

under förhör med barn. De internationella delarna har jag valt att utgå från 

rapporter om hur länder i den Europeiska unionen ser på barnutredningar 

och vilka brister som lyfts fram, valet är gjort eftersom ett sådant perspektiv 

hjälper till att skapa en helhetsbild för problematiken inom EU. 
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2 Ett barns rättigheter 

2.1 Inledning 
När vi talar om sexuella övergrepp så innefattar det alla former av sexuell 

handling som tvingats på ett barn av en annan person. Personen kan vara ett 

äldre barn eller en vuxen som utsätter barnet för en handling som barnet inte 

kan förstå, inte är mogen för eller gett sitt samtycke till.8  

 

Sexualbrott i Sverige har under en längre period varit ett undanskymt brott, 

det är egentligen först på 1990-talet som sexuella övergrepp får 

uppmärksamhet och börjar anmälas.9 Det skedde en stor reform av 

sexualbrottslagstiftningen år 2005 som syftade till att bland annat förstärka 

människors rätt till sexuellt självbestämmande och lyfta fram samt försäkra 

skyddet för barn och ungdomar.10 Sexuella övergrepp regleras i nationell 

rätt i sjätte kapitlet Brottsbalken (BrB). I 6 kapitlet 4§ BrB finns 

bestämmelser om våldtäkt mot barn och i 6 kapitlet 6§ BrB regleras sexuellt 

övergrepp mot barn.  

 

Vid sexuella övergrepp mot barn är det ofta olika intressen kommer i 

konflikt med varandra. Vid bedömningen av vilka utredningsåtgärder som 

ska företas och hur utredningen ska genomföras ska det alltid tas hänsyn till 

barnets intresse av omvårdnad, integritet och ett ständigt fokus på barnets 

bästa.11  

 

 

 

                                                
8 Rädda Barnen, Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn, s.3. 
9 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.141. 
10 Prop. 2004/05:45 s.21. 
11 Åklagarmyndigheten ”Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn: 
Handbok”s.5.  
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2.2 Barnkonventionen 
Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter antogs enhälligt av 

FN:s generalförsamling i november 1989 och ratificerades av Sverige 

1990.12 Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn och är ett centralt internationellt instrument. Det framgår 

av Barnkonventionens tredje artikel att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barn. 

 

Barnkonventionen behandlar särskilt rätten till skydd mot övergrepp. Varje 

barn har enligt Artikel 19 rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, 

övergrepp, vanvård eller utnyttjande av förälder eller annan som tar hand 

om barnet. Det framgår även i Artikel 34 att varje barn har rätt att skyddas 

mot sexuella övergrepp. Det är viktigt att poängtera att barnets rätt att höras 

är absolut, enligt konventionens Artikel 12. Barnet har en rätt att uttrycka 

sin mening i de frågor som rör barnet, man ska beakta barnets åsikt i 

förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

                                                
12 Prop. 1989/90:107 s.3.  
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3 Förundersökning - med 
inriktning på förhör med barn 

3.1 Inledande av förundersökning 
För att inleda en förundersökning behöver det finnas ”anledning att anta” att 

ett brott har förövats.13 Brottsprocessen inleds med en förundersökning som 

bedrivs av en polis, eller av en åklagare när det är grova brott eller när det 

behövs av särskilda skäl.14  Förundersökningen ligger till grund för om 

åklagaren beslutar att väcka åtal eller inte.  

 

Förundersökningar angående brott mot barn ska bedrivas särskilt skyndsamt 

om brottet riktas mot målsägarens liv, hälsa, frihet eller frid. 

Förundersökningen ska vara avslutad och ett beslut ska vara fattat i 

åtalsfrågan så snart det kan ske och inom tre månader efter den tidpunkt då 

det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Denna tidsfrist får 

endast överskridas om det är motiverat med hänsyn till utredningens 

beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 15  

 

3.2 Förhör med barn  
Beträffande förhör med barn oavsett om de är vittnen, målsägande eller 

misstänka gäller skyldighet att inställa sig hos polisen. Möjligheten att 

hämta barn till förhör är inte särreglerad, det innebär att vårdnadshavarens 

inställning saknar i detta sammanhang juridisk betydelse. Det finns inga 

formella förhinder som gör att man inte kan hämta in ett barn för förhör.16 

Trots att det finns många skillnader på ett barn och en vuxen, är lagreglerna 

kring ett förhör ganska generellt hållna.  

                                                
13 23:1 1st Rättegångsbalk (SFS 1942:749) Hädanefter benämnd RB. 
14 23:3 RB. 
15 Förundersökningskungörelse (1947:948) 2a§, Hädanefter benämnd FUK.  
16 C.Diesen, C. Hellner Gumpert, F.Lindblad, H. Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn, 
Bevis 6, s. 42f. 
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Skillnaden när det kommer till ett barn är att kallelsen till ett förhör går via 

barnets vårdnadshavare. Är barnet under 15 år bör vårdnadshavaren vara 

närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.17 Vidare 

bestäms tid för förhör med barnet. Om den misstänkte är närstående till 

barnet framställs normalt sett en begäran till tingsrätten om att en särskild 

företrädare ska utses för barnet. I andra fall begärs ett målsägandebiträde.18  

 

Innan ett barn förhörs är det viktigt att få information om barnets 

språkanvändning, utvecklingsnivå och livsförhållanden, som kan komma att 

påverka barnets utsaga och trovärdighet. För att kunna inhämta så mycket 

information av barnet som möjligt är det viktigt att försöka avdramatisera 

situationen och att barnet får tid att bekanta sig med förhörsledaren, på detta 

vis skapas en trygghet.19 Förhör med barn skiljer sig på många sätt mot att 

förhöra vuxna, det är viktigt att åklagaren prioriterar förberedelserna inför 

ett förhör, för att få en så sanningsenlig bild av barnets utsaga som möjligt.20 

 

Om barnet är under 18 år och målsägande, ska förhöret planeras och 

verkställas så att det inte uppkommer någon fara för barnet som ska höras. 

Det bör även iakttas särskild varsamhet när förhöret rör sexuallivet och man 

ska inte ha fler förhör än nödvändigt med tanke på barnets bästa och 

utredningens art.21 Ibland är det dock nödvändigt att hålla fler förhör med 

barnet eftersom det kan komma fram nya uppgifter under utredningens 

gång. Kraven för att hålla fler förhör har skärpts.22 Det är många faktorer 

som ska beaktas när man avgör hur många förhör ett barn ska gå igenom 

och vi kan konstatera att det inte finns något enkelt svar på frågan. Docent 

Christian Diesen23 har framfört att det i de flesta fall är nödvändigt att ha 

flera förhör med ett barn som har blivit utsatt för sexuella övergrepp, för att 

                                                
17 23 kap 10§ 6st RB.  
18 Bilaga A, Intervju med Helena Lundström.  
19 Åklagarmyndigheten ”Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn; 
Handbok”s.22. 
20 Barnombudsmannen, Tid för rättvisa s.16. 
21 17 § FUK. 
22 Lidberg, Gunnel, Kommentar till 17 §, Karnov. 
23 Docent Cristian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms Universitet.  
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barnets berättelse ska kunna utgöra tillräckligt underlag.24 Det ses ofta som 

en brist i utredningen att för få förhör hålls, endast när det finns goda 

bevismöjligheter och där man ges chansen att ställa kompletterande frågor 

brukar fler förhör tillåtas.25 För få och dåliga förhör, tillsammans med att det 

sällan uppkommer ny fakta jämfört med anmälan är delar av varför 

åtalsfrekvensen är låg.26  

 

Det finns vissa punkter som kan vara bra att ha i åtanke när man håller 

förhör med barn. Det är bra att sitta i ett förhörsrum som är anpassat för 

barn, ett lugnt rum med en bra atmosfär. Det är viktigt att visa intresse för 

barnet och att börja prata om mer neutrala ämnen för att få uppfattning om 

barnets språknivå och sociala förmågor. Att ge barnet tid att berätta och inte 

avbryta dialogen, samt att tillåta barnets tankar att få sväva iväg lite ibland. 

Det kan vara ett sätt för ett barn att hämta ny energi för att kunna 

koncentrera sig.27 

 

Förhör med barn under 15 år dokumenteras på video, det görs för att barnet 

ska slippa närvara i rätten och berätta sin berättelse om övergreppen igen. 

Det finns inget uttryckligt i lagen om detta, men 36 kap 4§ 

Rättegångsbalken ska tillämpas analogt.28 

 

3.2.1 Barns minnesförmåga och deras sätt att 
berätta 

Frågetekniken under ett förhör ställer inte bara höga krav på förhörsledaren 

utan det måste även anpassas till barnets individuella villkor. Generellt sätt 

måste förhöret anpassas mer till ett yngre barn, men det är viktigt att man 

ser till individens förutsättningar för att uppnå bra resultat med förhöret.29  

                                                
24 SOU 2000:42 s.73. 
25 A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije, E. Diesen, Barnahusutredning 2010 s.80. 
26 Ibid. s. 79. 
27 Socialstyrelsen, Sexuella övergrepp mot barn-barns minnesförmåga, s.28ff. 
28Åklagarmyndigheten ”Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn; Handbok”, 
s.21. 
29 Diesen, Hellner Gumpert, Lindblad, Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn, Bevis 6, 
s.47. 
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Att ha kunskap och förstå hur ett barns minnesförmåga och deras sätt att 

berätta under ett förhör kan vara avgörande i hur utgången blir. 

Begränsningar i barnets minnesförmåga och den bristfälliga språkförmågan 

med begränsat ordförråd och ovanan att uttrycka sig, kan resultera i att 

barnet lätt missförstås.30  

 

Yngre barn har ofta en begränsad språkförmåga, där de endast har tillgång 

till korta meningar och enkla ord. Studier har visat att med rätt frågeteknik 

går det i viss mån att kompensera den outvecklade kognitiva förmågan barn 

har gällandes tidsuppfattning, återhämtning av minnen och bristande 

språkförmåga.31 Beträffande sättet att ställa frågor kritiseras förhörsledarna 

för att ställa ledande frågor för att få barn att berätta. När det kommer till 

förhör med barn går det dock inte se det så svart och vitt, eftersom barnet i 

många fall inte förstår vad det har utsatts för. Som förhörsledare måste man 

få in barnet på ”rätt spår” för att kunna få barnet att öppna upp sig om det 

som är relevant i förhöret, gällande själva övergreppet.32 Förhör med barn är 

mycket svåra ärende att driva rättsligt, då det krävs lika mycket av ett barn 

som för en vuxen, om inte ännu mer.33 

 

Barns minnesuppgifter kan vara begränsade beroende på en outvecklad 

kognitiv förmåga. Det finns studier som visar att yngre barn glömmer 

fortare än äldre barn och att barn överlag tenderar att glömma fortare än vad 

vuxna gör.34 I situationer när ett barn blivit utsatt för sexuella övergrepp kan 

barnet ofta känna en skam och skuld, detta kan vara extra tungt att berätta 

för någon som barnet aldrig träffat innan. Många barn kan ha problem med 

att känna sig trygga med vuxna människor efter att ha blivit sexuellt 

utnyttjad.  

 

                                                
30 Socialstyrelsen, Sexuella övergrepp mot barn-barns minnesförmåga, s.5.  
31 Ibid. s.11f. 
32 Diesen, Hellner Gumpert, Lindblad, Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn, Bevis 6, 
s.48. 
33 Bilaga B, Intervju med Elisabet Kjellander.  
34 SOU 2000:42 s.73.  
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Förutom att barn inte har en helt färdigutvecklad kognitiv förmåga kan barn 

påverkas av ledande frågor, fantisera eller ljuga om händelser eller 

undanhålla information. Överlag visar forskning dock att barn inte alls 

ljuger eller hittar på berättelser om vad som hänt och att de sällan samtycker 

till ledande frågor om aktivitet som inte har ägt rum. Det stora problemet är 

att skapa trygghet och överhuvudtaget få ett barn att berätta om händelsen 

eller händelserna som inträffat.35 

 

3.2.2 Trovärdigheten av ett barns utsaga 
En av de mest stridbara frågorna gäller barns kapacitet som 

uppgiftslämnare, sålunda hur barnets berättelse om övergreppet och hur det 

ska tolkas inom ramen för en rättslig process eller en social utredning.36 

Högsta domstolen har definierat vissa kriterier för att en utsaga ska anses 

trovärdig vid sexuella övergrepp. Kriterierna är att berättelsen ska vara 

sammanhängande, klar och detaljerad samt att det inte ska finnas punkter 

som ter sig svårförklarliga eller som på något annat vis gör att man ser 

tveksamheter om trovärdigheten hos berättaren.37 Med hänsyn till den 

information som redogjordes i föregående avsnitt, kan de här kriterierna 

vara problematiska då de inte är anpassade efter ett barns förmåga.  

 

3.3 Internationellt perspektiv 
Sverige har i ett europeiskt perspektiv ett betydligt starkare fokus på barnets 

skydd än många andra europeiska länder, som allt oftare sätter 

brottsutredningen i fokus.38 Det är viktigt att undersöka hur andra länder och 

deras rättssystem reglerar barnutredningar för att kunna lära, men även för 

att kunna veta vad man kan tillföra.  

 

                                                
35Socialstyrelsen, Sexuella övergrepp mot barn-barns minnesförmåga, s.22. 
36 Diesen, Hellner Gumpert, Lindblad, Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn, Bevis 6 
s.129. 
37 NJA 1993 s.616. 
38 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.198f. 
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En grundläggande skillnad när man ser på hur olika rättssystem ser på 

brottsoffret är vilken rättslig ställning denna har. Inom den 

angloamerikanska rättssfären, betraktar man brottsoffret som vittne och har 

då i många fall inte något juridiskt ombud. I andra länder, däribland Sverige 

ses brottsoffret som part. I de länder man ser barnet som vittne har 

utvecklingen lett till att man ger barnet särskilt stöd under processen.39  

 

Child victims in the union-Right and Empowerment40 (CURE) är ett projekt 

som granskar den nuvarande situationen för utsatta barn i det straffrättsliga 

systemet. CURE utkom 2010 med en rapport som hade som yttersta mål att 

ge rekommendationer för en förbättrad position för barn som brottsoffer i 

den Europeiska Unionen. Ett frågeformulär om den rättsliga ställningen för 

barn delades ut till justitieministrarna i 29 länder.41 I ungefär hälften av de 

svarande medlemsstaterna är skydd av barn föremål för en särskild lag om 

barns rättigheter och skydd av minderåriga.42 

 

Enligt rapporten är det ofta polisen i de olika medlemsländerna som håller i 

förhören. Utöver polisen har en del medlemsländer även andra professioner 

som närvarar eller har en kompletterande roll under förhöret.43 Att rättsliga 

processer tar lång tid kan vara en svårighet. Ett år är en lång tid för ett litet 

barn. Om dessutom föräldrarna har svårigheter att hålla barnet utanför sin 

oro kan detta påverka och generera att barnet blir skuldbelastat.44 

 

Enligt CURE projektet har ett stort antal medlemsländer hänvisat till olika 

sätt att begränsa antalet förhör med barnet, även om sättet för att uppnå detta 

tycks ske på olika sätt. Ungefär en tredjedel hänvisar till att videoinspelning 

av förhör är ett sätt att minska antalet förhör. I många fall när det rör sig om 

                                                
39 Diesen, Christian, Barnet i vuxnas rättssystem, En jämförande studie i nio europeiska 
länder om barnet i rättsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp, s.13.  
40 Child victims in the the union-Rights and Empowerment  CURE, A report of the CURE 
project 2009-2010. CURE. 
41 CURE (2010) s.40. Deltagande länder i studien var EU:s 27 medlemsländer år 2010, 
Kroatien och den Skotska regeringen.  
42 Ibid. s.42.  
43 Ibid. s.74. 
44 Bilaga B, Intervju, Elisabet Kjellander.  
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förhör där barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp, hänvisar man till att 

föredra få förhör, och att endast för ny information ska man ha 

kompletterande förhör med barnet. Främst på grund av att det kan skada 

barnet och traumatisera det ännu mer.45  

 

3.4 Brister och förbättringsåtgärder 
gällande förhör med barn 

En av de största bristerna vi ser i utredningar där barn misstänks vara offer 

för ett sexuellt övergrepp är att man inte bryr sig om att förhöra barnet, detta 

trots att det är barnet som är huvudperson och ofta är det viktigaste 

bevismedlet.46 Rätten att komma till tals kan bero på att åklagaren bedömer 

att brottet inte kan styrkas. Övriga faktorer hänvisas till barnets ålder, dess 

mognad och även vilken åklagarkammare som barnet räknas till kan spela 

roll.47 Det är även vanligt när barnet väl får bli hörd att förhören är 

undermåliga. Det kan röra sig om att tillräcklig bevisning saknas från 

barnets utsaga eller att den tekniska kvaliteten på videoupptagningen är 

dålig.48 Barnahusutredningen från 2010 visade att de distrikt som når bra 

resultat håller många förhör, arbetar snabbt, tillgriper tvångsmedel och har 

kompetenta åklagare som är aktiva förundersökningsledare.49 För att kunna 

erbjuda ett rättssäkert system för barn som utsatts för brott bör det ske 

förändringar i både rättsväsendet, socialtjänsten och även från 

barnpsykiatrins sida.50 

 

 

 

                                                
45 CURE (2010) s. 79f. 
46 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.157f. 
47 Barnombudsmannen, Tid för rättvisa s.20. 
48 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.160. 
49  A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije, E. Diesen, Barnahusutredning 2010, s.79. 
50 Back, Christina- Övergrepp mot barn-rättsprocessen bör ta ett barnperspektiv för att bli 
jämlikt.  
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I Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter 

om barnkonventionens genomförande, konstaterar kommittén och att de är 

oroliga för att de rättsliga processerna som innefattar barn som brottsoffer är 

utdragna och rekommenderar därför Sverige att vidtar nödvändiga åtgärder 

för att förbättra detta.51 Barnombudsmannen skriver i sin kompletterande 

rapport att det bör istället för en rekommendation på två veckor, istället 

lagstiftas om en gräns för hur lång tid det får ta från det att en anmälan 

kommer in till dess att första förhöret sker.52 Bristerna är kända och trots att 

det påpekats under en längre tid följs inte lagstiftningen om skyndsamhet 

under handläggningen av ett ärende, det är en utmaning för polis och 

åklagare att införa en nolltolerans för att inte utreda barnärenden i tid.53 

 

Det är svårt att påstå att ett lands processform skulle vara bättre än det 

andras. Alla barn är olika och är delaktiga i den kultur som de lever i, vilket 

gör att utredningar i ett land som anses normalt där kanske inte är anpassat 

för ett annat land.54 Det man däremot kan konstatera är att en långdragen 

process innebär ett lidande för barnet och man bör därför se till att 

utredningarna bör slutföras så fort som möjligt. Konstateras kan även att i 

många länder utsätts barn för upprepade förhör i onödan.55 

 

 

 

                                                
51 United Nations, Convention on the Rights of the Child ”Concluding observations on the 
fifth periodic report of Sweden, 6 mars 2015 p. 60(b) s.14 
52 Barnombudsmannen- Barnombudsmannens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barns 
rättigheter angående Sveriges femte periodiska rapport 2014-03-01 s. 33.  
53 Rädda Barnen-Inuti ett Barnahus- En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter 
s.64.  
54 Diesen, Christian, Barnet i vuxnas rättssystem, En jämförande studie i nio europeiska 
länder om barnet i rättsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp, s.34. 
55 Ibid. 34f. 
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4 Samverkan - vikten av 
sakkunniga under förhöret 

4.1 Inledning 
Förhör med någon som är under 18 år gammal bör enligt 18§ FUK hållas av 

en person med särskild kompetens för uppgiften. Enligt C. Diesen och E. F 

Diesen är skälet till att åklagare blivit mer försiktiga när det är barn som är 

inblandade i rättsprocessen och är misstänk utsatta för sexuella övergrepp, 

grundat i okunskap och att de saknar tillräcklig kompetens för ärendet. Utan 

denna kunskap är risken att man inte får tillräckliga bevis.56 I 19§ FUK 

framgår det att om barnets utsaga är av avgörande betydelse för utredningen, 

vilket det ofta är när det gäller sexuella övergrepp. Det är av stor vikt med 

hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets beskaffenhet, att någon 

som har särskild kunskap i barn eller förhörsteknik biträder vid förhöret 

eller yttra sig angående värdet av det som barnet berättar. 

 

4.2 Barnahus 
För att förbättra ett barns situation när hen är utsatt för misstänkt sexuella 

övergrepp och för att undvika att barnen blir ännu mer traumatiserade i 

rättsprocessen är det viktigt att ta hjälp av varandras kompetens i olika 

professioner. Sverige inspirerades av institutioner från bland annat USA och 

Island, som sedan skulle bli vad vi i Sverige kallar för Barnahus.57 

Verksamheten har byggts ut och det finns idag uppemot 30 stycken 

Barnahus runt om i Sverige. 

 

 

                                                
56 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.180. 
57 Rädda Barnen, Inuti ett Barnahus-en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter, 
s.5.  
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Grundtanken för Barnahus är att så fort en misstanke uppkommer, träffas 

socialarbetare, polis/åklagare, läkare, psykolog/psykiater på samma plats 

och arbetar gemensamt och parallellt med fallet. Det finns inga speciella 

lagar eller förordningar som reglerar verksamheten på Barnahus. 

Inriktningen är kravet på samverkan mellan myndigheter och de 

sekretessbrytande regler som tillåter att man kan dela information mellan 

myndigheterna i ett ärende.58 Det finns olika delar av samverkan på 

Barnahus, det börjar med ett planeringssamråd för att alla som ska vara med 

under förhöret kan utbyta information och få nyttig information om barnet. 

Efter förhöret har man samråd för att veta hur man ska gå vidare. Det finns 

även konsultativa samråd där man diskuterar ärendet anonymt för att få de 

andra professionernas åsikter.59 I Sverige har det inte funnits någon nationell 

styrning men när Barnafrid, det nationella kunskapscentrum kring våld mot 

barn som är förlagt till Linköpings universitet öppnas kommer de att ansvara 

för nätverket Barnahus. Det har hitintills varit Rädda Barnen som erhållit 

detta ansvar.60 

 

Från ett barnperspektiv finns det många fördelar med en verksamhet som 

Barnahus. Inrättandet av Barnahus är ett exempel på att straffprocessen 

barnanpassats. Det är inte bara brottet som är tungt för ett barn att hantera, 

utan även den efterföljande processen, det är av stor vikt att följderna blir så 

lindriga som möjligt.61 På Barnahus möjliggörs medhörning, vilket innebär 

att de aktörer som behöver få del av barnets utsaga kan sitta i ett annat rum 

och följa förhöret, de kan på så vis ställa kompletterande frågor utan att ha 

flera förhör.62 När det kommer till barnets trygghet ökar tilliten till de vuxna 

när man slipper att slussas runt mellan olika myndigheter.  

                                                
58A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije, E. Diesen, Barnahusutredning 2010, s.18.  
59 Rädda Barnen, Inuti ett Barnahus-en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter s. 
34f.  
60 Bilaga B, Intervju med Elisabet Kjellander. 
61 A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije, E. Diesen, Barnahusutredning 2010, s.21. 
62 Rädda Barnen, Inuti ett Barnahus-en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter 
s.28. 



 21 

Det ökade samarbetet och användningen av tvärdisciplinära utredningsteam 

gör att det skapas en bredare kunskapsbas.63 Helena Lundström64 bekräftar 

att en av fördelarna med Barnahus är den samlade kompetensen kring 

utredning om övergrepp mot barn. Hon poängterar även att det är till stor 

fördel och för barnets bästa att barnet inte behöver berätta flera gånger.65 

Elisabet Kjellander66 anser att det finns många fördelar med arbetet inom 

Barnahus bland annat att verksamheten har resulterat i kortare tid mellan 

anmälan och förhör. På Barnahus Mellersta Skåne i Lund har man enligt 

Elisabet Kjellander även förhör med misstänkt samma dag som barnförhöret 

som en regel, detta är en konsekvens av samverkan. Genom nära samverkan 

mellan olika professioner har också varje profession lättare för att kunnat 

hålla sig till sina gränser; man vet vad man ska göra och har lätt att föra över 

när man vet till vem det skall ske.67 Det är förhörsledaren som bestämmer 

under förhöret, men det sker alltid en diskussion om upplägg för att få ett så 

robust förhör som möjligt.68 

 

4.3 Internationellt perspektiv 
I studien med de nio europeiska länderna som gjordes var det även tydligt 

att ett stort gemensamt problem är att de personer som är involverade i 

rättsprocessen och som ska utreda och göra bedömningar i frågan, ofta 

saknar den specialkompetens som krävs för att uppnå ett så bra 

utredningsresultat som möjligt.69 Ett stort antal medlemsländer har antagit 

bestämmelser som syftar till att medvetandegöra sakkunniga i den rättsliga 

processen. Detta görs bland annat för att förebygga sekundär traumatisering. 
                                                
63 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.186. 
64 Helena Lundström, jobbar på Barnahus i Lund är kammaråklagare och sedan 2010 
huvudsakligen arbetat med relationsärenden och sexualbrott samt nästan uteslutande arbetat 
med barnärenden under 2,5 år.  
65 Bilaga A, Intervju med Helena Lundström. 
66 Elisabet Kjellander är utbildad socionom och arbetar som teamledare på Barnahus i 
Mellersta Skåne i Lund och som har arbetat specifikt med barn utsatta för misshandel 
och/eller sexuella övergrepp sedan 1998. 
67 Bilaga B, Intervju med Elisabet Kjellander.  
68 Bilaga A, Intervju med Helena Lundström. 
69 Diesen, Christian, Barnet i vuxnas rättssystem, En jämförande studie i nio europeiska 
länder om barnet i rättsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp, s.22. 
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Att alla aktörer får en bredare kompetens och mer kunskap om hur barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp och att man arbetar mer kollektivt 

mellan de olika myndigheterna, skulle förbättra ett barns situation men det 

är ingen garanti för goda utredningsresultat.70 

 

UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses 

of crime har riktlinjer som är tillämpliga under förundersökningsstadiet. 

Riktlinje 13 anger att för att undvika ytterligare svårigheter för barnet, bör 

intervjuer, undersökningar och andra former av utredningar utföras av 

utbildad personal, detta ska genomföras på ett känsligt, respektfullt och 

grundligt sätt. Bestämmelsen ska läsas tillsammans med riktlinje 42 som 

bland annat reglerar utbildning och hur viktig kommunikationen är för att 

minska den traumatiska upplevelsen för barnet.71  

 

I CURE-rapporten framgår även att sex stycken medlemsstater har 

kommenterat på brister i samband med utbildning av yrkesverksamma och 

hur det påverkar barnet.72 Kompetenskrav hos de som intervjuar under 

utredningen har inrättats i de flesta medlemsstater, det är endast två 

medlemsstater som svarat att ett krav på specialisering inte krävs för att 

intervjua barn. Av de medlemsstater som hävdar att det ska finns 

specialträning har 10 medlemsländer inte hänvisat till någon lagstiftning. 

Häribland England och Österrike som hänvisar till praxis.73 

 

Frågan om vad som kunde göras för att förbättra situationen för barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp på en EU-nivå rörde främst upprepade 

undersökningar och vikten av samverkan mellan de organ som arbetar med 

barn som fallit offer för övergrepp. Det togs även upp att man bör ha 

insamling och utbyte av praxis.74 

 

                                                
70 Diesen, Christian, Barnet i vuxnas rättssystem, En jämförande studie i nio europeiska 
länder om barnet i rättsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp s.40. 
71 CURE (2010) s.69. 
72 Ibid s.61. 
73 Ibid s.74ff. 
74 Ibid s. 62. 
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4.4 Brister och förbättringsåtgärder 
gällande samverkan 

Det är inte alla som har möjlighet att få sitt ärende utrett på ett Barnahus och 

utredningar har visat att det även föreligger brister på institutioner som 

Barnahus. Samarbetet med sociala myndigheter fungerar sällan så pass 

tillfredställande som man önskar. När det inte finns ett redan organiserat 

samarbete mellan polis och socialtjänst riskerar barnet att hamna i kläm, det 

är därför viktigt att det förs en kontinuerlig dialog under 

förundersökningen.75 

 

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s barnrättskommitté om hur man 

lever upp till barnkonventionen. Den senaste rapporten gjordes för 2007-

2012. Kommittén uttrycker att de uppskattar de åtgärder som Sverige har 

genomfört när det gäller lagstiftningen för sexuella övergrepp.76 När det 

kommer till konventionens tredje artikel om barnets bästa har kommittén 

uttryck kritik för att yrkesverksamma har otillräcklig utbildning för att 

kunna tillgodose barnets bästa.77 

 

Det finns nästan alltid psykologiska skäl till varför ett barn kan skena iväg i 

sina berättelser om sexuella övergrepp, men det saknas ofta kompetens både 

under förundersökningen och även i rätten. Det kan resultera i att 

förhörsledaren inte kan reda ut de möjliga brister eller felaktigheter som ett 

barn berättar under ett förhör och kunna göra en rättvis bedömning av 

utsagan, detta i sin tur kan leda till att förhör läggs ner.78  

 

När det kommer till organisationer som Barnahus genomgicks en 

undersökning av samtliga Barnahus år 2010, det visade att när man ser till 

enbart sexualbrotten var lagföringen i ett Barnahusdistrikt 16,4% medan 
                                                
75 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.166. 
76 United Nations, Convention on the Rights of the Child ”Concluding observations on the 
fifth periodic report of Sweden, 6 mars 2015 p.29 s.7. 
77 Ibid. p.17 (b) s.4. 
78 Diesen, Christian och Diesen F. Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn-den rättsliga 
hanteringen, s.171. 
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jämförelsediskriken hade 20,8%. Skälen till detta kan vara många, dels att 

alla ärenden i Barnahusdistrikten inte har handlagts på ett Barnahus utan 

utav ordinär polisverksamhet men även att det tar lång tid att åstadkomma 

ett optimalt samarbete. Det ska även observeras att vissa distrikt som haft 

brott där uppklaringen generellt sätt är lägre på grund av svårigheten att 

kunna bevisa brott, så som sexualbrott, även påverkar distriktets siffror.79  

 

Alla barn har inte heller möjlighet att få tillgång till ett Barnahus, eftersom 

det innebär väldigt långa resor. I granskningen av Barnahus från 2013 togs 

det upp att detta måste förändras, genom att exempelvis ha mobila resurser 

och lokala förhörsrum. Om Barnahus ska kunna nå upp till de krav som 

Barnkonventionen ställer måste både lagförändringar men även 

strukturförändringar genomföras.80  

 

Barnahusutredningen föreslog inrättandet av ”Lex Barnahus” för att 

underlätta arbetet med samverkan och ha ett fungerande utbyte av 

information. Denna innebär att man ser över dokumentationsmöjligheten 

och nuvarande sekretesslagstiftning.81 Barnahus tar tid att bygga upp och 

har nu funnits i delar av Sverige i cirka tio år, Anna Kaldal82 påpekar att det 

fortfarande finns brister med verksamheten även om den har förbättrat 

situationen för Sveriges barn.83  

 

Helena Lundström som arbetar på Barnahus menar att de olika 

professionerna inte får arbeta helt fritt utifrån den egna verksamheten. Hon 

nämner att socialtjänsten exempelvis bör vänta med att kontakta barnet och 

familjen till efter att förhör med barnet har kunnat genomföras. När det är 

många personer som ska samordnas gör det ibland att det kan gå lite väl 

lång tid mellan anmälan och förhör, men hon tillägger att det är mycket 

ovanligt under normalt ärendeinflöde.  

                                                
79 A. Kaldal, C. Diesen, J. Beije, E. Diesen, Barnahusutredning 2010, s.72-76 
80 Rädda Barnen, Inuti ett Barnahus-en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter 
s.62f.  
81 Ibid. s.64. 
82  Docent i juridik vid Stockholms universitet.  
83 Advokaten- Barnahus ett steg mot barnvänligare rättsskipning, Nr 5 2014 årgång 80.  
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Det som lärs ut vid kurserna i barnförhör stämmer tyvärr inte alltid med de 

överväganden som görs vid en förhandling. Sammantaget sker förhöret 

främst med inriktning på utredningen av brott och ibland blir det inte lika 

stort utrymme för socialtjänstens frågor, detta på grund av att det kan 

komma att påverka förhörets bevisvärde negativt. Bevisvärdet av ett 

videoförhör med ett barn är generellt sett lågt, därför är det viktigt att det 

inte finns andra faktorer som ytterligare minskar bevisvärdet, genom frågor 

som inte har bäring på utredningen.84  

 

 

                                                
84 Bilaga A, Intervju med Helena Lundström. 
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5 Analys och diskussion   
Många sexuella övergrepp mot barn kommer aldrig upp till ytan. Det kan 

bero på olika anledningar, i många fall berättar barnet aldrig något för någon 

och det blir därför något som barnet själv får bära på. Det finns de 

övergrepp som faktiskt kommer upp till ytan och som leder till att en 

förundersökning inleds. Trots sexualbrottsreformer, inrättande av Barnahus 

och stort fokus på barns rätt, så får Sverige kritik från barnrättskommittén 

för att yrkesverksamma inte har tillräcklig utbildning för att kunna 

tillgodose barnets bästa och att rättsprocessen är för långdragen.  

 

Efter att ha studerat nationell rätt, intervjuat en kammarrättsåklagare och en 

socionom som arbetar med barnutredningar samt granskat studier om vad 

som anses utgöra brister med förhör i övriga Europa. I uppsatsen redogörs 

vilka brister som föreligger när man ska förhöra ett barn som blivit utsatt för 

sexuella övergrepp. I analysen kommer jag därför att sammanfatta de brister 

jag kommit fram till, vilket är följande: undermåliga och upprepade förhör, 

långa rättsprocesser och brist på samverkan mellan sakkunniga.  

 

Det svenska rättssystemet är skapat av vuxna för vuxna. När man ser till 

barnets utsaga så ställs samma krav för ett barn som en vuxen, berättelsen 

ska vara sammanhängande, klar och koncis. Det är inte speciellt konstigt att 

det leder till att många förundersökningar läggs ner med detta faktum. 

Sexuella övergrepp sker ofta där det saknas någon annan bevisning än 

barnets egen utsaga om vad som hänt, det är då extra viktigt att man ger 

barnet tid och att man skapar en trygghet för att kunna få fram så mycket 

användbar information som möjligt som kan leda till att man kan väcka åtal. 

För att man ska skapa trygghet och förtroende hos ett barn krävs det tid, 

vilket kan leda till långa processer och i många fall upprepade förhör med 

barnet. För att barnet inte ska riskera att bli förhörd fler gånger än vad som 

är nödvändigt är det av stor vikt att vara förberedd och att förhöret görs av 

en kompetent förhörsledare.  
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God kunskap om hur barn som blivit utsatt för övergrepp reagerar, om barns 

mognad och utveckling är viktigt för att kunna få fram en utsaga av barnet 

som håller i rätten.  

 

Barn ljuger eller hittar ofta inte på berättelser och det brukar finnas skäl till 

varför ett barn beter sig som det gör, det gäller för de som medverkar under 

förhöret att ha kompetensen att se detta. Att bristande kunskap hos 

förhörsledaren gör att en förundersökning måste läggas ner eller att det ska 

ha betydelse vilken åklagarkammare som barnet tillhör, ska inte avgöra 

vilken utgång ett mål har. Det har i Barnahusutredningen visat att de som 

når bästa resultat har kompetenta åklagare och aktiva 

förundersökningsledare. 

 

Även om Barnahusutredningen när den gjordes, inte visade på en bättre 

lagföring än de distrikt utan ett Barnahus, anser jag att det är här den största 

bristen finns när det kommer till förhör med ett barn, vikten av att 

professioner samverkar med varandra. Genom samverkan mellan olika 

professioner och att de arbetar parallellt med barnutredningarna slipper 

barnet att slussas runt mellan olika myndigheter. Det skapar dels en trygghet 

för de olika myndigheterna som lättare vet vilka gränser de ska hålla sig 

inom men främst för barnet som slipper ha upprepade förhör. Genom att 

skapa trygghet hos barnet med de vuxnas närvaro, är förhoppningsvis steget 

till att barnet berättar om övergreppet närmre. Vad som även ökar chanserna 

att få barnet att berätta på ett Barnahus är att miljön är barnanpassad. 

Eftersom man i många fall saknar någon annan bevisning i sexualbrottsmål 

än barnets egen berättelse, är det av största betydelse att få barnet att berätta 

utan att brista i förhörsteknik. Exempelvis genom att ställa ledande frågor 

vilka kan ha svårt att hålla om det kommer upp i rätten.  
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För att kunna genomföra en så god samverkan mellan myndigheter som 

möjligt, i anknytning till Barnahusutredningen som gjordes av Rädda 

Barnen 2013 så anser jag att en lagstiftning ”Lex Barnahus” där man genom 

bland annat ändringar i sekretesslagstiftningen skulle öppnat möjligheter för 

ett bättre samarbete mellan professionerna. Om man får denna samverkan 

att fungera bättre kommer förhoppningsvis även målet för en nolltolerans 

för att inte utreda barnärenden i tid närmre.  

 

Även utanför Sveriges gränser, tycks problemen vara liknande de vi har 

nationellt. I CURE-rapporten var de tre största problemen även här 

upprepade förhör med barnet, långa rättsprocesser och brist på utbildade 

yrkesverksamma. Som föreslagits av en del av de medverkande länderna i 

rapporten håller jag med om att det bör finnas ett utbyte och samverkan 

mellan Europeiska Unionens medlemsländer. Utbyte av praxis och att 

kontinuerligt genomföra studier på området för att kunna utveckla 

rättssystemen är välbehövligt för vidare utveckling.  

 

Alla barn är olika och behöver individuell anpassning i ett förhör efter sina 

egna förmågor och för det krävs kompetenta yrkesverksamma. Oberoende 

vart i Sverige barnet bor bör de få samma rättigheter att få ett barnanpassat 

förhör för att öka möjligheten till åtal. 
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Bilaga A  
Intervju med Helena Lundström, Barnahus Mellersta Skåne i Lund.  

Intervju genomförd via mail 2015-12-08 

 

1. Vad arbetar du med/vad är din yrkesroll? Vad har du för utbildning? 

Svar: Jag är kammaråklagare och har sedan 2010 arbetat huvudsakligen 

med relationsärenden och sexualbrott. Under denna tid har jag arbetat nästan 

uteslutande med barnärenden under 2,5 år. Min utbildning är Jur.kand. Jag 

har läst sammanlagt 6 år och kompletterat med statistik, statsvetenskap, 

kriminologi och juridikstudier utomlands. 

	  

2. Hur är tillvägagångssättet när det gäller misstänka sexuella övergrepp mot 

barn?  

Svar: Antingen görs en polisanmälan direkt till polis eller så görs en 

orosanmälan till socialtjänsten som sedan gör en polisanmälan. I de flesta 

fall sker samråd på Barnahus. Då bestäms inledningsvis om 

förundersökning ska inledas resp. ska fortsätta. Om förundersökning ska 

inledas eller om en redan inledd förundersökning ska drivas vidare bestäms 

sedan vilka utredningsåtgärder som ska vidtas och i vilken ordning. Vidare 

bestäms tid för förhör med barnet. Om den misstänkte är närstående till 

barnet framställs normalt sett en begäran till tingsrätten om att en särskild 

företrädare utses för barnet. I andra fall begärs ett målsägandebiträde.  

Efter förhöret bestäms om det är fler personer som ska höras, om den 

misstänkte ska höras och delges misstanke. I de fall då ärendet bestäms akut 

sker inte samråd utan polis och åklagare börjar arbeta med ärendet direkt. 

Det kan t.ex. vara fallet om det finns uppgifter om att övergreppet skett 

nyligen så att det finns anledning att begära att en rättsläkare (och en 

barnläkare) undersöker barnet. I de fall där den misstänkte frihetsberövas 

direkt sker inte heller något samråd.  

 

 



 30 

 

3. Vilka yrkesgrupper finns representerade på Barnahus i Lund?  

Svar: Socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare sam psykolog och 

kurator från BUP. 

	  

4. Vilka fördelar och eventuella nackdelar kan du se med en verksamhet 

som Barnahus?  

Svar: Fördelar: Samlad kompetens kring utredning om övergrepp mot barn. 

Barnet behöver inte berätta flera gånger. Nackdelar: De olika professionerna 

får inte arbeta helt fritt utifrån den egna verksamheten. T.ex. bör 

socialtjänsten vänta med att kontakta barnet och familjen till efter ett förhör 

med barnet kunnat genomföras. Att det är så många som ska samordnas gör 

att det ibland går lite väl lång tid mellan anmälan och förhör. Även om detta 

är mycket ovanligt under normalt ärendeinflöde. 

 

5. Hur anser du att samrådet mellan åklagare/psykologer/polis/läkare under 

förhör med barn fungerar? Finns det något du som jurist regerar speciellt på 

som fungerar bra/mindre bra?  

Svar: Under förhöret är det förhörsledaren som bestämmer 

förutsättningarna, men vi diskuterar alltid upplägg för att få ett så robust 

förhör som möjligt. Det som lärs ut vid kurserna i barnförhör stämmer 

tyvärr inte alltid med de överväganden som görs vid en förhandling. Här blir 

det ibland så att socialtjänstens frågor inte får utrymme eftersom det skulle 

påverka förhörets bevisvärde negativt. Sammantaget så sker förhöret främst 

med inriktning på utredning av brott. Jag anser dock att det är nödvändigt 

med tanke på att bevisvärdet av ett videoförhör med ett barn generellt sett är 

lågt och då är det viktigt att inte ytterligare minska detta genom frågor som 

inte har bäring på utredningen.  

 

6. Vilka förbättringsmöjligheter ser du inom barnutredningar? 

Svar: Nu har vi det nog väldigt bra vad gäller utredningar knutna till 

Barnahus, men jag ser att de som går de nya barnutredarutbildningarna där 

får instruktioner som jag inte anser är förankrade längre upp i rättskedjan.  
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Bilaga B 

Intervju med Elisabet Kjellander, Barnahus Mellersta Skåne i Lund.  

Intervju genomförd via mail 2015-12-15 

 

1. Vad arbetar du med/vad är din yrkesroll? Vad har du för utbildning? 

Svar: Jag är socionom och arbetar som teamledare på Barnahus i Mellersta 

Skåne i Lund. 

 

Jag har min yrkesmässiga erfarenhet främst inom socialtjänsten och har 

arbetat specifikt med barn utsatta för misshandel och/eller sexuella 

övergrepp sedan 1998. Jag var med i utvecklingsarbetet med Barnahus i 

Sverige och arbetade först på Barnahus i Linköping och sedan på Barnahus i 

Lund som startade i september 2007. Förutom socionomutbildning har jag 

olika vidareutbildningar som är relevanta för arbetet på Barnahus som t ex 

psykoterapi steg 1. Barnmisshandel och sexuella övergrepp, unga utsatta för 

hedersrelaterat våld och utbildning kring unga som utsätter barn sexuellt. 

Jag är certifierad behandlare och utbildare i familjebehandlingen KIBB 

(Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel). Det finns en nyligen 

publicerad utvärderingsrapport (den finns på Stiftelsen Allmänna 

Barnhusets hemsida) I min yrkesroll som teamledare på Barnahus ingår att 

ansvara för samverkan mellan de olika samverkande myndigheterna, för 

metodutveckling och kunskapsspridning. 

 

2. Hur är tillvägagångssättet när det gäller misstänka sexuella övergrepp mot 

barn?  

Svar: Om ett barn berättar om ett sexuellt övergrepp för en professionell 

föreligger anmälningsplikt enligt Socialtjänsten kap 14. 1§ till 

socialtjänsten. När socialtjänsten får i en anmälan gällande sexuella 

övergrepp mot barn inleds en utredning. Socialtjänsten tar ställning till om 

en polisanmälan skall göras, vilket är huvudregeln. Barnahus kontaktas för 
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ett samråd. Om polisen fått en anmälan direkt kontaktas också Barnahus för 

att få upp anmälan till samråd. 

 

3. När det kommer till barns sätt att berätta och deras minnesförmåga under 

ett förhör, vad är det viktigaste att tänka på för att kunna få ett så bra förhör 

som möjligt? Och för att överhuvudtaget få ett barn att börja berätta om ett 

övergrepp?  

Svar: Polisförhöret behöver ske i en miljö som är anpassat för barn och 

ungdomar. Viktigt att den som pratar med barnet om vad som hänt är en 

kompetent barnutredare (som har gått de utbildningar som finns på 

polishögskolan och har handledning). Vilket barn är det. Ålder, 

utvecklingsnivå, språkutveckling är också viktigt att veta. 

 

4. Vilka svårigheter ser du i din yrkesroll i den rättsliga processen?  

Svar: Mycket svåra ärende att driva rättsligt då det krävs lika mycket av ett 

barn som för en vuxen, om inte ännu mer. (det har säkert både åklagare och 

polis tagit upp). Ofta finns inget erkännande och kringbevis saknas. 

Att den rättsliga processen tar lång tid kan vara en svårighet. Ett år är en 

mycket lång tid för ett litet barn. Om föräldrarna har svårigheter att hålla 

barnen utanför sin oro påverkar det mycket och kan innebära att barnen blir 

skuldbelastade. När det gäller mindre barn som misstanke finns att de varit 

utsatta kanske det aldrig blir klarlagt om övergrepp skett eller inte, vilket är 

en svårighet i sig. 

 

5. Hur bedrivs verksamheten på Barnahus? 

Svar: Förutom samråd och förhör erbjuder Barnahus krissamtal till barn och 

deras föräldrar. Barnahus erbjuder också en familjebehandling där förälder 

utsatt sitt barn för misshandel. Familjebehandlingen heter KIBB – Kognitiv 

integrerad behandling vid barnmisshandel. Barnahus har sedan något år 

tillbaka också krissamtal för barn som bevittnat våld. Barnahuspersonalen 

fungerar som konsulter till socialsekreterare och ordnar också utbildning- 

och informationsträffar. 
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Barnahus har olika arbetsgrupper för att utveckla arbetet 

• Styrgrupp - består av beslutsfattande chefer inom de olika 

myndigheterna (Samverkansavtal) 

• Arbetsgrupp- består av arbetsledare 

• Arbetsutskott – består av handläggare inom de olika verksamheterna 

för att metodutveckla det praktiska arbetet 

 

6. Vilka fördelar och eventuella nackdelar kan du se med en verksamhet 

som Barnahus? 

Svar: Förhör, skydd, stöd och behandling i en obruten kedja. 

Fördelarna med Barnahus är också det som finns i syftet: 

• En fysiskt och psykiskt trygg miljö för de barn som kommer dit. 

Barnets behov sätts i centrum genom att de vuxna kommer till barnet 

istället för tvärtom 

• Ett samlat omhändertagande av vuxna som arbetar mot samma mål 

och för barnet 

• En helhetslösning för de insatser som är tänkta att ge barnet 

upprättelse, skydd, stöd och behandling 

• Att vara ett kunskapscentrum för berörda professionella 

Med samverkan under ett tak ökar kontaktytorna mellan de olika 

professionella, kunskapen om varandras yrkesroller ökar och de personliga 

mötena blir också en viktig del arbetet. Genom samordnarrollen som 

Barnahuspersonalen har samrådsmötena fått klarare struktur och bidrar till 

metodutveckling. 

 

Det har blivit kortare tid mellan anmälan och barnförhör. På vårt Barnahus 

har även förhör med misstänkt blivit samma dag som barnförhöret som 

regel. Detta är en konsekvens av samverkan. Genom den nära samverkan 

mellan olika professioner har också varje profession lättare kunnat hålla sig 

till sina gränser; man vet vad de andra kan göra och har lätt att föra över när 

man vet till vem. 
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7. Hur anser du att samrådet mellan åklagare/psykologer/polis/läkare under 

förhör med barn fungerar? Finns det något du som socionom regerar 

speciellt på som fungerar bra/mindre bra? 

Svar: Under barnförhöret sitter olika professionella i ett medhörningsrum 

och kan se förhöret som filmas. Innan förhöret har ett förmöte varit där man 

uppdaterar information. Fördelen med att se för de professionella är olika. 

Socialsekreterare (socionomer inom socialtjänsten) har möjlighet att utifrån 

sitt uppdrag att ansvara för skyddsbedömning också se hur barnet berättar 

och om det t ex verkar vara rädd för att gå hem. När socialsekreterare sedan 

träffar barnet i sin utredning kan han/hon säga till barnet ”jag satt i rummet 

bredvid och hörde när du berättade om det du varit med om och nu har jag 

andra frågor”. I och med att både polis, åklagare, BUP, särskild företrädare 

och socionomerna på Barnahus finns på plats kan socialsekreterare få hjälp i 

sin skyddsbedömning i det eftermöte som hålls. 

 

Socionomerna vid Barnahus samtalar med barnets ”trygghetsperson” under 

tiden barnet förhörs, dels för att ge dem information men också få 

information om hur det var för barnet att komma till Barnahus men också 

om det finns annan oro kring barnet. 
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Bilaga C  
Statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet, 2015-11-20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Personer lagförda för sexualbrott (Endast våldtäkt) 
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