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Inledning
Professionella som möter barn i sin vardag har en viktig roll när det gäller att
uppmärksamma barn som blir utsatta för våld i nära relationer eller sexuella
övergrepp. Ansvaret kan vara svårt att hantera och frågorna kan vara många.

Vart ska jag vända mig? Måste jag berätta för
föräldrarna? Tänk om jag har fel? Borde inte
sjukvården agera istället? Kan det här vara
misshandel? Har jag anmälningsplikt? Får jag
bryta sekretessen? Men vad kan socialtjänsten
göra? Måste jag ha bevis? Sviker jag barnet?
Ska jag kontakta polisen? Vad händer sen? Vad
har soc för telefonnummer? Kan de anmäla mig
om jag har fel? Alla föräldrar kan väl brista
ibland? Vad vet jag egentligen? Hur vet jag att inte
barnet ljuger? Kan det finnas en naturlig
förklaring? Vad ska jag säga till barnet? Måste
jag vittna i rätten? Ska min chef godkänna
anmälan? Vad händer om jag inte anmäler? Finns

det en blankett? Har jag rätt att lägga mig i?
Ett slag är väl inte hela världen? (Björn Tingberg)

Dessa råd har utarbetats för att stärka och vägleda personal i hur man kan prata
med barn om svåra saker och hur man bör agera utifrån barnets berättelse.
För att råden ska komma till användning i det dagliga arbetet föreslår vi på
Barnahus att man utarbetar rutiner på arbetsplatsen med denna skrift som förlaga.
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Hur kan man veta att det hänt något?
Övergrepp mot barn kan visa sig på olika sätt. Ofta uppvisar barnet olika
symptom. Vissa barn berättar, andra inte. Detta kompliceras ytterligare av att
många av symptomen kan ha en annan förklaring.
Med undantag för de mest uppenbara fallen kan det vara mycket svårt att säkert
avgöra om ett barn varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Det är inte heller
förskolans, skolans eller hälso- och sjukvårdens uppgift att göra den
bedömningen. Däremot har man en skyldighet att ha kunskap om övergrepp, att
vara uppmärksam på tecken och anmäla sin oro eller misstanke till socialtjänst
eller polis. Det handlar om att vara lyhörd för barnet och väga samman en rad
olika faktorer.

Fysisk misshandel är när föräldrar eller
andra skadar ett barn på kroppen eller
utsätter det för smärta. Hit räknas alla
former av kroppslig bestraffning såsom att
slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita,
nypa eller lugga. Man får inte heller tvinga
ett barn att göra saker som kan vara farligt
för liv eller hälsa.

Psykisk misshandel är ofta en längre
process. Det kan vara när föräldrar eller
andra systematiskt kränker, kontrollerar
och förödmjukar eller förmedlar till barnet
att det är värdelöst, inte älskat eller är
oönskat.

Vad säger lagen?
Barn har rätt till
omvårdnad, trygghet och
en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för
sin person och egenart och
får inte utsättas för
kroppslig bestraffning eller
annan kränkande
behandling.
(Föräldrabalken 6 kap.1 §)

Sexuella övergrepp innebär att någon gör något sexuellt med barnet, mot
dess vilja. Om barnet är under 15 år får det inte utsättas för sexuella
handlingar överhuvudtaget.
Detta gäller även om barnet skulle säga att det vill eller på annat sätt visar att
det är med på vad som händer. Det är alltid den vuxnes ansvar att följa lagen.
Ett sexuellt övergrepp kan vara samlag, att man tvingar barnet att titta när man
onanerar eller övertalar barnet att onanera när man tittar på, att man
fotograferar eller filmar barnet på ett sexuellt sätt eller får barnet att ha sex
genom att ge saker, alkohol eller pengar.
Det är viktigt att komma ihåg att ett sexuellt övergrepp inte bara behöver betyda
penetrerande sex som någon tvingar sig till. Det kan lika gärna vara en del av ett
samlag, sexuell beröring, eller att barnet blir tvingad till exempelvis oralsex.
Sexuella övergrepp kan ske såväl utom som inom familjen, men även via internet.

Tecken på våld eller sexuella övergrepp
Barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp reagerar olika beroende på vad
som hänt, hur länge det varat, ålder och utvecklingsnivå, relationen mellan barnet
och gärningsmannen och omgivningens reaktioner.

Tecken på misshandel:
Fysiska skador, ibland färska skador tillsammans med gamla. Föräldrarnas
förklaring till skadan stämmer inte utifrån vad som är möjligt avseende barnets
ålder och utvecklingsnivå. Föräldrarna söker sjukvård sent efter uppkommen
skada. Upprepade olycksfall hos barnet eller dess syskon.
Olika psykosomatiska symptom såsom sömnproblem, depression/nedstämdhet,
oro eller magont.
Barnets beteende kan också vara ett tecken. Stillsamma barn: överdrivet
medgörliga, passiva eller ansvarstagande, snälla, tystlåtna som kan uppfattas som
överanpassade. Hyperaktiva barn: aggressiva och utagerande, söker konflikter,
prövar gränserna, distanslösa.

Var observant på om barnet visar eller uttrycker rädsla inför ett
föräldrasamtal om något som hänt på förskola/skola.
Fråga barnet om rädslan, så att du kan avgöra om barnet
exempelvis riskerar att utsättas för våld.
Känner du dig osäker rådgör med arbetsledare eller socialtjänst
innan du kontaktar föräldrarna

Tecken på sexuella övergrepp:
Förskolebarn: Ångest, aggressivitet, mardrömmar, magont, svårighet att kissa,
börjar kissa eller bajsa på sig. Symptom från underlivet. Tvångsmässigt
onanerande, onormalt sexuellt intresse, sexuellt betonade teckningar, antydningar
i ord eller lek. Rastlöshet, passivitet eller tillbakagång i utvecklingen.
Skolbarn: Samma tecken som hos förskolebarn och barn i andra åldrar men också
rymningar hemifrån, skolsvårigheter och självmordstankar/försök.
Tonåringar: Samma som ovan, men även missbruk, ätstörningar,
problem kring sexualiteten eller tidig graviditet.

”Jag minns att jag mådde så dåligt,
men jag kunde bara inte berätta hur
det var, jag önskade hela tiden att
någon skulle fråga, att någon annan
tog initiativet…”

Hur gör du vid misstanke?
Personal inom förskola/skola, hälso- och sjukvården inklusive tandvården, har en
viktig roll att uppmärksamma tecken på misshandel och sexuella övergrepp hos
barn. Om du misstänker övergrepp är det viktigt att du handlar korrekt och
professionellt.

Gör så här:
Använd dig av din utbildning, intuition och yrkeserfarenhet. Observera barnet och
samspelet mellan barn och föräldrar. Lyssna på barnet, vad barnet säger och hur
barnet säger det.
• Vid svag misstanke: observera, samla in fakta, visa att du finns och att du bryr dig
om. Rådgör med andra, t.ex. arbetsledaren eller socialtjänsten om du är osäker.
• Vid stark misstanke: agera, fråga och låt barnet berätta, men inte mer ingående än
nödvändigt. Lita på barnet och gör omedelbart en anmälan till socialtjänsten.
Utifrån barnets ålder och mognad är det också viktigt att berätta hur du kommer att
gå vidare med det du fått veta.

Så här ska du INTE göra:
• Informera inte föräldrar, vårdnadshavare eller annan person i barnets
omgivning om dina misstankar när det gäller oro för misshandel eller sexuella
övergrepp.
• Lova aldrig att du inte ska berätta för någon annan eftersom du kanske inte kan
hålla löftet.

Tips!
Det är vanligt att barn berättar om våld eller övergrepp på,
eller i anslutning till, temadagar som handlar om barns rättigheter.
Ha gärna en beredskap utifrån detta. Det är alltid lättare att agera
rätt om man är beredd.

Träna på frågor
Barn berättar nästan aldrig det mottagaren inte är beredd att
höra. Det kan därför vara bra att förbereda sig genom att fundera
över sina egna föreställningar, fördomar och känslor.
En bra idé kan vara att träna, antingen själv eller med kollegor,
för att hitta ord och förhållningssätt som känns bekväma. Det finns
många sätt att ställa frågor om våld eller övergrepp. Det viktiga
är att du vågar fråga!

Jag är orolig för
att…

Hur gick det till
när du fick det
där märket?

Hur är det med
dig, du verkar
ledsen?
Hur känns det
för dig…?
Jo, jag
tänkte fråga
dig en sak…

Hur är det
hemma när det
är bråk?
Hur blev det
när ni
bråkade?

Hur är det
för dina
syskon?

Vart var ni
när det
hände?
Berätta
mer…

Du säger att
mamma såg vad
som hände, vad
gjorde hon då?

Hur blir det
när pappa
blir arg på
dig?
Hur gör
han då?

Har det hänt
förut?

När barnet berättar
Ska du lyssna på och ta emot barnets berättelse. Om barnets beteende,
symptom eller uttalanden tyder på våld eller övergrepp och barnet är tillräckligt
gammalt, är det bra om du på ett naturligt sätt kan prata med barnet i enrum.
Om det inte finns ett naturligt tillfälle just då är det bättre att avstå, dock är det
viktigt att skapa ett tillfälle för samtal så snart som möjligt.
Börjar barnet berätta om en situation är det viktigt att inte ifrågasätta berättelsen.
Lika viktigt är det att inte förfasa sig över vad barnet berättar eller fördöma den
person som kan ha utsatt barnet. Ställ öppna frågor som barnet inte bara kan
svara ja eller nej på för att få fram barnets egen berättelse. Ställ också följdfrågor
och använd de ord som barnet själv använder för att beskriva det som hänt.

Fråga barnet
VAD som hänt.
NÄR det hände, om det hänt flera gånger och i så fall när det
hände senast.
VAR det hände.
HUR barnet mår utifrån vad som hänt och ev rädsla för föräldrars
reaktioner när barnet berättat.
När du pratat med barnet, dokumentera samtalet så noggrant
som möjligt. Citera gärna barnet/förälderns egna ord.

Du blir viktig för barnet
När barn valt att berätta är det för att de känt förtroende för dig. Det är därför
viktigt att du visar att du finns kvar för barnet och att du bryr dig om hur barnet mår
fortsättningsvis.

”Nästa dag på skolan kändes
det så konstigt, fröken
låtsades som om vi aldrig haft
samtalet, det var som att jag
aldrig hade berättat något…”

Särskilt utsatta barn
Vissa grupper av barn är särskilt utsatta. Det gäller t.ex. de mycket små barnen,
som inte kan tala och som därför inte själva kan berätta om vad de varit med om.
En annan riskgrupp är fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn. I dessa fall,
liksom i övrigt när barn inte själva kan ge tydligt uttryck för sina erfarenheter, krävs
det en särskild vaksamhet och öppenhet från de vuxna som möter barnen i sitt
yrkesutövande.

Barn från andra kulturer har samma rättigheter
I många länder och kulturer finns fortfarande ett annat synsätt på barn och
barnuppfostran. Det som vi i vårt land definierar som aga kan för andra vara ett
naturligt inslag i fostran. Anmälningsskyldigheten avser alla barn som finns i
Sverige, oavsett varifrån de kommer och vilken bakgrund de har.

Varför är det så svårt att berätta?
Det kan bero på att den som blivit utsatt:

 Skäms för det som hänt eller känner sig skyldig
 Inte tycker att utsattheten är ett problem
 Inte vill skvallra på personen som gjort honom eller henne illa
 Är orolig att anhöriga skall bli ledsna eller upprörda
 Är traumatiserad och ha minnesluckor av det som hänt
 Är hotad till tystnad och tror inte att det finns något skydd att få
 Tror att ingen annan har det likadant
 Tror att det kommer att bli sämre om han eller hon berättar
 Är rädd för att en anhörig kanske hamnar i fängelse
 Är rädd att inte få bo kvar hemma

Anmälan om oro
Anmälningsskyldighet
Omfattas du av anmälningsskyldighet har du en skyldighet att omgående anmäla
din oro till socialtjänsten i din kommun. Detta gäller bland annat alla anställda inom
förskola och skola. Skyldigheten kan inte delegeras bort.
Är du osäker på om uppgifterna är tillräckliga eller hur du ska tolka en situation
eller en berättelse? Kontakta socialtjänstens mottagning eller Barnahus för vidare
råd. Du kan alltid samråda anonymt inledningsvis, utan att berätta vad barnet
heter. Det är av största vikt om du fått företroendet av ett barn eller ungdom att du
tar det på allvar och hjälper barnet att förändra sin situation!
Observera att personal inom förskola och skola samt övriga som är
anmälningsskyldiga inte kan göra en anonym anmälan. Anmälan bör helst vara
skriftlig, vid brådskande ärenden kan den göras muntligt först och kompletteras
med en skriftlig senare. Anmälan skall ske utan dröjsmål och får inte bli föremål för
långa överväganden. Även uppgifter som är obestyrkta eller svårbedömda skall
anmälas om det finns oro för att ett barn kan behöva stöd eller hjälp från
socialtjänsten. Det är alltid barnets behov som ska vara i fokus om en anmälan
ska göras eller inte. Hänsyn till föräldrar eller eget motstånd får inte påverka
beslutet. Arbetsledningen måste förvissa sig om att all personal känner till hur en
anmälan ska göras.

Vad säger lagen?
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd, bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars
verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För
familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt
eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter,
befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns
behov av skydd. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §)

Vad händer efter en anmälan?
När socialtjänsten tar emot en anmälan görs en skyddsbedömning. Handlar
anmälan om våld eller övergrepp tar socialtjänsten direkt ställning till om
uppgifterna ska polisanmälas. Därefter görs en förhandsbedömning där beslut tas
om utredning skall inledas eller inte. I vilket skede vårdnadshavare blir kontaktade
beror på om någon av vårdnadshavarna eller deras närstående är misstänkta för
brott. Barns skydd och barns bästa kommer alltid i första rummet. En utredning
hos socialtjänsten syftar främst till att ta reda på om familjen/barnet är i behov av
något stöd och i så fall vilket stöd eller vilken hjälp det är. Detta gör
socialsekreteraren genom att samtala med barn, vårdnadshavare och eventuellt
andra som finns i barnets närhet. Det kan vara skol- eller förskolepersonal, släkt
eller andra viktiga personer. Det eventuella brott barnet eller ungdomen varit utsatt
för utreder polisen.

Barns skydd måste alltid gå först!
Generellt bör utgångspunkten vara att försöka få föräldrarna att förstå att det finns
en oro för barnet och tanken är att hjälpa och stödja både föräldrar och barn.
Föräldrarna bör även informeras om de observationer och bedömningar som har
gjorts och att förskola och skola har en skyldighet att underrätta socialnämnden
om sådana förhållanden där det finns oro för barn. När det gäller oro för våld eller
övergrepp måste man dock agera med försiktighet så att barnet inte sätts i fara.
Utgångspunkten bör då istället vara att anmäla till socialnämnden utan att
kommunicera oron till föräldrarna.

Viktigt!
Om din misstanke gäller misshandel eller sexuella
övergrepp ska du i de festa fall göra din anmälan till
socialnämnden utan att berätta om din oro för föräldrar,
vårdnadshavare eller annan vuxen person i barnets
omgivning. Rådgör med socialtjänsten eller Barnahus
om lämpligt agerande.

Stöd till förskole och skolpersonal
Många upplever att det är svårt att göra en anmälan till socialtjänsten. Personalen
befinner sig i en svår och kanske ovan situation, kanske tvivlar man på att beslutet
att anmäla är det bästa för barnet och känner oro för hur föräldrarna ska reagera.
Det är bra om rektor eller någon annan utsedd på arbetsplatsen kan ge stöd och
handledning. Det underlättar om arbetsledningen har utarbetat rutiner för hur en
anmälan ska göras och det stöd anmälaren behöver.

Polisanmälan
Förskole och skolpersonal har i allmänhet inte någon skyldighet att göra
polisanmälan vid misstanke om brott utan endast anmälningsskyldighet till
socialtjänsten när man misstänker missförhållanden.

Barnahus – samarbete i Västernorrland
Barnmisshandel och sexuella övergrepp är komplicerade ärenden som ställer
stora krav på de yrkesgrupper som handlägger dem. Barnets behov av skydd,
stöd och vård måste beaktas och samtidigt ska ett misstänkt brott utredas.
Samarbete och samsyn mellan olika verksamheter och dess företrädare är viktigt.
I Västernorrlands län finns Barnahus. Målgruppen är barn
0-18 år som utsatts för våld i nära relation, bevittnat våld i nära relation eller blivit
utsatta för sexuella övergrepp. Planering görs också i ärenden som rör unga
förövare av sexuella brott.
I verksamheten samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnpsykiatri och
barnsjukvård under samma tak, för att det skall bli så bra som möjligt för barnet.
Samrådsgruppen, där de olika instanserna är representerade, träffas regelbundet
för att samordna handläggningen i ärenden. Då planeras bland annat när barnet
skall förhöras.
Förhöret hålls i de barnanpassade lokalerna. I de fall då barnet skall hämtas till
förhöret av en särskild företrädare från förskola/skola ombeds en personal att följa
med som trygghet för barnet. Personalen väntar i väntrummet under förhöret och
får av sekretesskäl inte ta del av det som eventuellt framkommer. Socialtjänsten
erbjuds närvara för att barnet inte skall behöva berätta samma sak för flera
personer och för att bedöma barnets fortsatta skydd. Grundtanken för
verksamheten är att barnet skall sättas i centrum och att processen skall bli så
smidig som möjligt.
Personalen på Barnahus erbjuder också konsultation till professionella i länet som
kommer kontakt med målgruppen.
”Ta det lugnt,
det kommer
att gå bra”

”Trevlig
personal”
”Det är
ingenting att
vara rädd för”

”Snällt att ni tar er
tid att se hur man
har det”

”Gott fika!”

”Tack för
hjälpen”

Information till trygghetspersoner
Vad är Barnahus?
Till oss kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella
övergrepp. Det barn som du är ombedd att följa med, ska förhöras av polis. Mer information om vad
Barnahus är finns på vår hemsida www.barnahusvasternorrland.se
Varför är just du ombedd att följa med?
Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barnet får sällskap av en person som det känner sedan
tidigare och är trygg med, därför du är ombedd att följa med. Ofta är det någon från förskola/skola som
följer med. Din roll är att bara följa med som en trygg person för barnet. Du ska inte ta något ansvar för
den process som sker i övrigt.
Får man hämta barn utan att föräldrar vet om det?
För att ett barn ska kunna hämtas till förhör, utan vårdnadshavares godkännande eller kännedom, måste
tingsrätten fatta beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavares ställe för
att se till barnets bästa under rättsprocessen. Detta sker vanligtvis i de fall där förälder är misstänkt för
att ha utsatt barnet, eftersom man då vill ha möjlighet att prata med barnet utan påverkan från föräldern.
Den särskilda företrädaren hämtar och skjutsar barnet till och från Barnahus och bedömer om barnet
skall få förhöras eller inte.
Om vårdnadshavare på något sätt får kännedom om att barnet lämnat skolan och ifrågasätter det, kan
denne hänvisas till polisen för att få svar på sina frågor tfnvx 11414. Försök också lugna föräldern genom
att säga att denne får förlita sig till att allt gått rätt till och att polisens rutin är att de själva kontaktar
vårdnadshavare för information så snart som möjligt ur rättshänseende.
Vad kan du berätta för barnet inför besöket på Barnahus?
Barnet ska få reda på att han/hon ska åka till ett ställe som heter Barnahus och att man där får prata om
hur man har det. Att barn har rätt att ha det bra och om man inte har det, finns det hjälp så att man kan
få det bra. Den särskilda företrädaren ska hjälpa till med att berätta om vad som kommer att ske.
Vad händer när ni kommer till Barnahus?
Ni tas ni emot av den personal som jobbar på Barnahus eller den polis som skall prata med barnet. Både
barnet och du som följer med erbjuds fika. Ni får vänta tillsammans en stund och sedan kommer polisen
för att presentera sig och för att berätta om vad som kommer att ske. Under tiden som barnet pratar med
polisen sitter du kvar i väntrummet.
Vad händer sedan?
När polisen pratat med barnet ringer de upp barnets vårdnadshavare och informerar
om att de träffat barnet. Polisen vill också förhöra den/de som är misstänkt/misstänkta. Detta görs ofta
samma dag om det är någon av föräldrarna.
Ibland ska barnet läkarundersökas efter förhöret. Detta sker i möjligaste mån på Barnahus. Vilka som
närvarar vid undersökningen avgörs utifrån barnets bästa.
Efter förhöret kan barnet oftast återvända till förskola/skola och därefter hem till sina föräldrar. Ibland
behöver barnet vara kvar ett tag på Barnahus tills socialtjänsten gjort sin skyddsbedömning. Denna
syftar bland annat till att bedöma om barnet i den rådande situationen kan återvända till sin vanliga miljö
eller om Socialtjänsten behöver ordna för andra lösningar.
Om barnet behöver vara kvar på Barnahus?
Det finns mat både till barnet och till dig, om ni behöver stanna kvar.
Det finns också spel, böcker/tidningar, tv, leksaker samt möjlighet att rita och måla.
Vi har utrustat väntrummen så att de kan passa olika åldrar.
Om förhör drar ut på tiden och kolliderar med att föräldrar skall hämta barnet eller att barnet väntas
komma hem kan förskola/skola hänvisa föräldrar att kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för
vidare information.
Undrar du över något, fråga gärna personalen som arbetar på Barnahus!
Hur går det till när barnet träffar föräldrarna efter förhöret?
Enligt de rutiner som finns är socialtjänsten med när barnet återförenas med sina föräldrar om de
bedömer detta nödvändigt. Var återföreningen sker kan variera.
Har du frågor?
Om du undrar över något, fråga gärna oss som arbetar på Barnahus.
Du kan också nå oss per tfn 060-198405 eller 060-198412.

Misstänker du att ett barn far illa?
1. Våga se!
2. Våga fråga!
Genom att fråga visar du att du bryr dig. Barnet du
frågar kanske tror att det inte har en vuxen på hela
jorden som bryr sig. Genom att fråga visar du dig
tillgänglig. Men förvänta dig inte ett ärligt svar
direkt. Bygg upp ett förtroende genom att fråga
igen. Du kan vara den enda vuxna som ser barnet.
3. Våga stå kvar!
Bli inte chockad när barnet berättar. Lyssna utan att
värdera. Var intresserad och engagerad, lyssna på
riktigt! Våga ge av din tid och våga vara personlig.
Markera att du står på barnets sida. Lova inte att du
ska göra allt bra, men visa att du finns där.
4. Våga agera!
5. Uppmana fler att våga fråga!

www.barnahusvasternorrland.se

