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Sammanfattning
Under åtta års tid har Rädda Barnen visat att
barn som utsätts för allvarliga brott blir svikna
av vuxenvärlden på nytt när deras välmående,
rättigheter och behov inte prioriteras. Trots
att polis och åklagare ska handlägga allvarliga
brott mot barn inom 90 dagar enligt lag1 får
alltför många barn vänta betydligt längre. 2016
och 2017 fick vart tredje barn vänta längre än
90 dagar på beslut om ett eventuellt åtal. Det
innebär att det fortfarande inte har skett någon
förbättring de senaste åren.
Vi ser att det är stora skillnader mellan
olika åklagarkammare, där barn i vissa
delar av landet har sämre möjligheter till
en skyndsam handläggning. Det betyder att
rättstillämpningen inte är likvärdig för barn i
Sverige som misstänks ha utsatts för brott.
Det är vanligt att barn får vänta på att få stöd,
behandling eller andra insatser till efter att en
förundersökning avslutats, även om barnet mår
mycket dåligt. För barnet kan en lång väntetid
därför innebära ett försämrat psykiskt mående.
En lång väntetid kan även få andra
konsekvenser. Barnet kan tappa förtroendet
för såväl vuxna som rättsväsendet. Barnets
möjligheter till upprättelse försämras när vuxna
inte lyssnar på barnet.

Möjligheterna att samla in bevis kan försämras
över tid och barnets minne kan bli mindre
tydligt och detaljerat. Då kan rättssäkerheten
påverkas.
Ibland tar brottsundersökningar lång tid på
grund av att ärendet är komplext. I de fallen är
snabba utredningar nödvändigtvis inte av godo,
eftersom kvaliteten kan bli lidande. Det Rädda
Barnen vänder sig mot är att så många barn
får vänta mer än 90 dagar, oavsett ärendets
komplexitet.
Därför kräver Rädda Barnen att samhället
och makthavare nu tar sitt ansvar så att barn
som blivit utsatta för allvarliga brott får sina
rättigheter och behov tillgodosedda.

Konsekvenser av en lång
handläggningstid:
•• möjligheten att skydda barn försämras
•• barn och föräldrar utsätts för stora
påfrestningar
•• behandlingsinsatser försvåras eller
omöjliggörs
•• barnets förtroende för rättsväsendet
och vuxenvärlden i stort försämras
•• kvaliteten på utredningarna och barnets
chans till upprättelse försämras.

RÄDDA BARNENS KRAV
Rädda Barnen vill att:
•• Polis och åklagare följer den lagstiftning
som finns och utreder brott mot barn
skyndsamt.
•• Barns rätt att komma till tals och få
information tillgodoses. Information
behöver ges av professionella, ibland vid
flera tillfällen och vara anpassad efter
barnets individuella förutsättningar.
•• Att barnets rätt till skydd, stöd och
rehabilitering tillgodoses såväl före, under
som efter brott mot barn och rättsprocess.

1

•• Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens rekommendation, om
att barn ska höras av polis senast inom
två veckor när de misstänks vara utsatta
för brott, blir lagstadgad.
•• Att en sammanhållen tidsfrist för hela
rättskedjan genomförs.
•• Att regeringen noga följer utvecklingen
av handläggningstider inom rättssystemet
och ser över möjligheten att ytterligare
minska tidsfristen för handläggning av
brott mot barn.

2 a§ Förundersökningskungörelsen, (FUK).
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Inledning
Under 2017 anmäldes omkring 45000
misstänkta allvarliga brott mot barn, så som
fysisk misshandel, grov fridskränkning, hot,
sexuella ofredanden och våldtäkt 2 . Vid en
anmälan om ett sådant brott mot barn ska
förundersökningen genomföras skyndsamt och
ett beslut om ett eventuellt åtal ska fattas inom
90 dagar, enligt lag (2 a § FUK3).
Det finns flera anledningar till att det är viktigt
att handläggningen av dessa brott inte drar ut
på tiden. Det kan få avgörande betydelse för
barnets möjligheter att må bättre, och att få
skydd, stöd och behandling. Det är också viktigt
för ett barn att vuxna lyssnar, tar barnet på
allvar och att barnet därmed får upprättelse.
Liksom en alltför hastig förundersökning
riskerar att leda till en låg kvalitet, kan
kvaliteten försämras med tiden. Ju längre tiden
går sedan det misstänkta brottet skedde, desto
större är risken att barnet inte längre minns alla
detaljer tydligt och att det blir svårare att säkra
bevis.
Enligt Brå (Brottsförebyggande Rådet) har
vuxna i barns närhet blivit bättre på att
anmäla till polisen när ett barn har utsatts

för fysisk misshandel. Mellan 2008 och 2018
ökade anmälningarna om fysisk misshandel
mot barn med 37 procent. Brå menar att
ökningen kan bero på en minskad tolerans mot
barnmisshandel i samhället 4 .
Tyvärr har inte beredskapen i samhället
för att möta barnens behov och tillgodose
deras rättigheter ökat i motsvarande
omfattning. Rädda Barnen har genomgående
uppmärksammat från 2010, att alltför många
barn får vänta betydligt längre än 90 dagar på
att veta om det kommer att väckas åtal mot
den misstänkta förövaren.
Det är naturligtvis viktigt att förundersökningar
håller hög kvalitet som ibland kan innebära att
det tar längre tid, men att en förundersökning
pågår i mer än 90 dagar bör vara undantag.
Inte ske regelbundet.
Det är nu åtta år sedan Rädda Barnen första
gången visade att alltför många barn som blivit
utsatta för allvarliga brott blir svikna en gång
till – av samhället. Rädda Barnen kräver att
samhället och makthavare tar sitt ansvar för att
barn som blivit utsatta för allvarliga brott får
sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Källa: Kriminalstatistik 2017. Anmälda brott. Slutlig statistik. Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2018, Stockholm.
2 a§ Förundersökningskungörelsen, (FUK).
4
Källa: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/barnmisshandel.html
2
3
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Rättigheter för barn som har utsatts för
ett brott
Barnkonventionen gäller för alla barn i Sverige.
Några av artiklarna i konventionen är särskilt
aktuella för barn som misstänks vara utsatta för
ett brott:
Artikel 1 Ett barn – det är varje människa
under 18 år.
Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter
och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 Barnets bästa ska alltid beaktas i
första hand.
Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka
sin mening i alla frågor som berör det. När
domstolar och myndigheter behandlar fall
som rör barnet skall barnet höras. Barnets
rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet ska respekteras.
Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot
fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård
eller utnyttjande av föräldrar och andra
vårdnadshavare.
Artikel 34 Barnet har rätt att skyddas mot
alla former av sexuella övergrepp.
Artikel 39 Barnet som blivit offer för
vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr,
väpnade konflikter eller annan omänsklig
behandling har rätt till rehabilitering och
social återanpassning.

FN:s barnrättskommitté om brister
för brottsutsatta barn i Sverige
2015 granskade FN:s kommitté för barnets
rättigheter hur Sverige lever upp till
barnkonventionens genomförande. Kommittén
synliggjorde ett antal brister, varav några berör
barn utsatta för allvarliga brott. Bland annat
påtalades att barn som utsätts för övergrepp
ofta har svårt att få tillgång till rehabilitering
och psykiatrisk vård. Kommittén lämnade ett
antal rekommendationer som redovisas nedan5.

FN:s Barnrättskommitté lämnar
rekommendationer till Sveriges
regering att:
•• barnets bästa ska komma i första rummet
i rättsväsendets behandling av barn som
utsatts för eller bevittnat brott.
•• ge lämpligt stöd till barn som utsatts för
eller bevittnat brott i hela rättsprocessen.
•• samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att
förhindra att processer, som inbegriper barn
som utsatts för brott, drar ut på tiden.
•• säkerställa att barn som utsatts för våld och
övergrepp har tillgång till tillräcklig fysisk
och psykologisk vård.

VAD SÄGER LAGEN?
När ett barn har utsatts för ett brott ska
polis och åklagare i vissa fall genomföra en
förundersökning särskilt skyndsamt, inom 90
dagar. Det gäller vid de här förhållandena:
- brottet har riktats mot målsägandens
		 liv, hälsa, frihet eller frid och
- straffet kan bli mer än sex månader
		 i fängelse för brottet i fråga.
(2 a§ Förundersökningskungörelsen (FUK).
Det finns även en rekommendation från
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten
om att ett första förhör med ett barn
ska hållas inom två veckor efter att en
förundersökning har inletts.

Källa: Committee on the Rights of the Child - Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden. United Nations Convention on the
Rights of the Child, CRC/C/SWE/CO/5 (2015).

5
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Barn riskerar att få försämrat
mående

Barns möjligheter till skydd, stöd och
behandling försämras

En lång handläggningstid vid en misstanke om
ett våldsbrott kan försämra ett barns mående.
När polisen får in en anmälan om ett misstänkt
brott mot ett barn hamnar familjen ofta i
en kris. Föräldrar kan känna stark oro över
hur barnet mår och ha skuldkänslor över att
inte ha kunnat skydda barnet. Det kan också
finnas ilska mot den misstänkte förövaren,
som inte sällan är någon i familjens närhet.
I många familjer resulterar misstankarna i
brustna relationer, separationer och konflikter
och det kan uppstå vårdnadstvister. Ibland
gör socialtjänsten en parallell utredning och
sjukvården kan också bli inkopplade.

En förundersökning som drar ut på tiden kan
påverka ett barns möjligheter till att återhämta
sig och bearbeta det som hänt. Under pågående
förundersökning är det inte ovanligt att ett barn
får vänta på att få insatser från socialtjänsten,
eftersom de inväntar resultaten från förundersökningen, vilket kan förvärra barnets situation
ytterligare. Det kan innebära att barnet inte får
det stöd som det skulle behöva, eller i värsta fall
inte skyddas från en situation där det far illa.

För ett barn kan den kaotiska sociala
situationen och samtalen med olika
professionella vuxna (hos polis, socialtjänst,
sjukvård osv) upplevas som både förvirrande
och påfrestande. En del barn får nya, eller
förvärrade, symtom på psykisk ohälsa under
handläggningstiden.

Även inom barn- och ungdomspsykiatrin kan
den komplexa sociala situationen leda till att
man väntar med att inleda en kontakt med ett
barn, trots tecken på att barnet mår psykiskt
dåligt. I många fall är det först efter en avslutad
förundersökning som barnet får möjlighet till
skydd, stöd och behandling.

När alla förhör var klara,
skulle jag hem igen. Ingen
frågade mig igen om jag
behövde prata med någon,
hur jag mådde.
Flicka 14 år, som efter att ha varit våldsutsatt
inte fått någon hjälp med att bearbeta sina
upplevelser.

ORDLISTA
Med förundersökning menas den utredning som polisen och åklagaren gör om vad
som hände vid det misstänkta brottet. Förundersökningen ligger till grund för ett beslut
om det ska väckas åtal eller inte.
Med handläggningstid menar vi tiden från att det finns en person som misstänks ha
begått ett brott tills att åklagaren fattar beslut om ett åtal ska väckas eller inte. Under
handläggningstiden görs förundersökningen.
Målsäganden är personen som misstänks ha utsatts för ett brott. I den här rapporten
är målsäganden barn, alltså personer under 18 år.

6
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Barns möjligheter till upprättelse
försämras
För ett barn som har utsatts för ett allvarligt
brott är det viktigt att bli lyssnad till. En
förundersökning kan i bästa fall innebära att
barnet får uppleva att vuxna lyssnar, bryr
sig och tar barnet på allvar. Även i de fall
då förundersökningen inte leder till ett åtal

kan barnet ändå på så sätt få upprättelse av
betydelsefulla vuxna. När handläggningen drar
ut på tiden kan upplevelsen bli den motsatta.
Barnet riskerar att tappa förtroendet för vuxna,
för rättsväsendet och en del barn tänker att
deras upplevelser eller de själva inte var viktiga
nog.

Jag har blivit slagen så länge jag minns,
men jag tänker inte berätta om detta för
polisen. Mina syskon gjorde det och jag vill
inte gå igenom samma sak.
15-årig pojke som har blivit placerad av socialtjänsten i ett familjehem, men
som inte vill medverka i en polisutredning

Förundersökningens kvalitet kan
försämras

inte bara att lagen inte följs, utan också att
kvaliteten försämras.

Kvaliteten på en förundersökning kan påverkas
av tidens gång. Ju längre det dröjer mellan
en polisanmälan och att barnet hörs, desto
större är risken att barnet inte längre minns
alla detaljer lika tydligt. Det blir också svårare
att säkra bevis för polisen. Därför riskerar
förundersökningar som drar ut på tiden

Detta behöver dock vägas mot risken att
förundersökningen går alltför hastigt, vilket
också kan påverka kvaliteten. Att genomföra
en förundersökning skyndsamt bör dock endast
undantagsvis ta mer än 90 dagar, och heller
inte förhindra att barnet hörs för första gången
inom två veckor efter anmälan.
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Då vart det ju en sån himla chock
för mig när allting kom tillbaka.
Detta är ett utdrag ur en intervju med en tjej som, femton
år gammal, anmälde den 20-åriga före detta pojkvännen
för hot, trakasserier och fysiskt våld. Polisanmälan ledde
till en förundersökning och åtal med fällande dom. Vi har
tagit bort en del uttalanden och gjort några ändringar av
integritetsskäl.

Jag vart ju kär ganska snabbt i honom
Vi hade skrivit på nätet på en hemsida som
heter [sidans namn]. Mina vänner reagerade då
med att säga ”Ska du verkligen vara med en så
gammal kille”.
Jag undanhöll honom från mamma […] för jag
visste ju att mamma inte skulle acceptera det
om jag berättade att jag träffade den här killen
och att jag har träffat honom via nätet.
Första gången jag märkte det, var ganska
tidigt in i allting
Han blev orolig över att jag skulle vara med
någon annan, att jag skulle hitta på något dumt
och han höll på att ringa och ringa och ville att
jag skulle komma hem till honom.
Han var beslutsam att vi skulle göra grejer som
han bestämde och sa jag nej och inte ville så
blev han jättetjurig och stötte bort mig och sa
att jag kunde sticka därifrån.

8
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Det största var ju att han nöp mig alltså så
mycket att jag låg och grät. Så jag hade ju små
blåmärken som mamma också såg.
Sen var det någon gång som han slog till mig i
ryggen för att jag vart irriterad på honom. Och
där igen, fick jag komma upp till honom och be
om ursäkt för att göra han nöjd.
Först så försökte jag prata med honom
om att bara ta en paus
Han blev ju helt förstörd och började gråta [...]
han ringde hela tiden, i skolan, på kvällarna, på
nätterna på morgonen och skrev och skrev och
skrev, och han gick från ledsen till arg till lugn
bara bytte humör hela, hela tiden. Så jag vart
ju helt slut i huvudet jag kunde ju inte sova på
nätterna, jag kunde inte äta, och det här pågick
ju jättelänge innan jag anmälde honom.

Va bra att du gör anmälan trots att du
är så ung

Då var man ju tvungen att gå tillbaka
till allt igen

Jag ringde 114 114 […] vi snackade i nästan
två timmar, och hon började ställa många
grundläggande frågor om vårt förhållande, så
hon gjorde det mycket enklare i anmälan [...] Så
jag blev jättepositivt bemött av henne.

Det värsta var nog ändå att man var tvungen
att berätta hela historien [...] Liksom gå igenom
förhör och allting så var man tvungen att gå
från den första punkten till nu.

Jag fick ju en väldigt bra advokat, hon ringde
ofta bara för att kolla läget, och sa att jag bara
kunde ringa om det hände något mer […] Så
av henne fick jag bra info. Så det inte blir för
mycket, det var ändå lätt för mig att förstå
saker trots att jag var så ung.
Nu hade jag sumpat det, nu hade jag
förstört det
Det var ju det att han skulle få besöksförbud,
men då var jag ju tvungen att inte skriva till
honom överhuvudtaget och den sumpade jag ju
för att jag skrev tillbaka till honom ändå för att
han fortsatte att vara exakt överallt… Och där
kände jag mig ganska klandrad.
När vi skulle gå in så stod han ju
utanför (rätten)
Det jobbiga var ju att tvingas se han så tydligt
både innan under och efter, för det fanns ju inga
separata rum eller liknande […] så det var ju
liksom så att vi kunde springa in i varandra. Och
det var ju inte så himla smart för det vart ju en
ännu större klump att behöva se honom.

Det blev så himla så här ”du håller en ed, du
får inte ändra något i historien du måste säga
sanningen liksom, du får inte förvränga något”
- och då blir det så svårt när man sitter där
och ska rabbla upp allting för människor du inte
känner igen. Och man blir ju väldigt ställd mot
väggen.
Jag vart frågad om jag nånsin provocerade
till det [...] man börjar tveka på om man
faktiskt har gjort det, eller om något har hänt
överhuvudtaget.
Anmäl, oavsett vad. För att det gör
fortfarande en skillnad.
Jag kände mig ändå ganska bekväm för jag hade
min advokat, åklagare, och sen hade jag ju mitt
vittne, mamma, ny pojkvän och pappa… Så jag
var ändå på en trygg plats. Jag kände också att
det var skönt - att nu har jag sagt mitt.
Alla anmälningar om brott mot barn leder inte
till åtal och det blir inte alltid fällande dom som
för tjejen i den här intervjun. Men alla barn
behöver bli lyssnade på av någon som tar dem
på allvar.

ÖVERSIKT AV ETT ÄRENDE I RÄTTSPROCESSEN

Domstolsförhandling.
Fällande eller friande
dom.
Beslut av åklagare:
• Åtal
•Ej åtal
Skäligen misstänkt
identifierad. Frist på
90 dagar börjar gälla.
Anmälan om
brottsmisstanke till
polis och åklagare.
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Polis och åklagares handläggningstider
2016 och 2017
För sjunde gången har Rädda Barnen har
analyserat åklagarmyndighetens statistik om
handläggningstiden för allvarliga brott mot
barn. Den första rapporten publicerades 2010,
med siffror från 2009. Därefter publicerade vi en
rapport årligen till och med 2015, sammanlagt
sex rapporter. I den här rapporten presenterar
vi siffror från både 2016 och 2017. Vi kommer
också att jämföra handläggningstiderna från
2009 till 2017.

120

Våra analyser visar att den genomsnittliga
handläggningstiden inte har förbättrats 2016
eller 2017. Snarare finns en tendens till en
försämring. I genomsnitt var handläggningstiden
82 dagar 2016 och 86 dagar 2017, jämfört med
80 dagar 2015 .
I diagrammet nedan ser vi att den
genomsnittliga handläggningstiden var som
längst 2010 (106 dagar) och kortast 20156
(80 dagar).
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Diagram 1: Handläggningstider 2009 till 2017. Antal dagars handläggningstid för åklagarkammare
i Sverige vid brott mot barn under 2009 till 2017. Siffrorna är medelvärden.

Barnen är ibland undrande över varför
de ska berätta saker igen när det gått så
lång tid - de har ju redan pratat. Ibland
minns de inte ens (om det gäller mindre
barn) vad det är frågan om. Inte ovanligt
att de hunnit bli tystade och tonar ner
vad de har varit med om.
Polis verksam i Barnahus

2018 ändrade åklagarmyndigheten vissa definitioner i sin statistik. För att kunna jämföra över tid använder vi de nya definitionerna för
alla årtalen i rapporten. Det innebär att siffror i denna rapport kan skilja sig något från tidigare rapporter.

6
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En tredjedel av barnen fick vänta mer
än 90 dagar

motsvarande siffra drygt 68 procent, vilket kan
jämföras med ungefär 69 procent 2015.

Polis och åklagare ska enligt lag (2 a § FUK)
utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar
från det att det finns en skäligen misstänkt.
Rädda Barnen har analyserat hur stor andel av
de misstänkta brotten där handläggningstiden
var max 90 dagar.

Även om det är en positiv förändring jämfört
med 2009, då endast 56 procent av barnen fick
vänta max 90 dagar, innebär det fortfarande
att i en tredjedel av ärendena följer polis och
åklagare inte lagstiftningen.
Diagrammet visar att 2009 handlades
bara drygt 56 procent av våldsbrotten mot
barn inom 90 dagar, medan 2017 handlade
åklagarkammarna omkring 68 procent av
ärendena inom den lagstadgade tidsfristen.

Våra analyser visar att det inte har skett någon
förbättring sedan den senaste rapporten.
Fortfarande får ett av tre barn vänta alltför
länge. 2016 handlades knappt 69 procent av de
misstänkta brotten inom 90 dagar, och 2017 var
80%
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Diagram 2: Andelen misstänkta brott mot barn som handläggs inom 90 dagar vid åklagarkammare
i Sverige 2009 till 2017. Sifforna är proportioner (%).

VILKA BROTT HANDLAR DET OM?
De brott som den här rapporten handlar om avser:
•• Brott mot frihet och frid: tex olaga hot, ofredande, människorov.
•• Våldsbrott: misshandel grov och ej grov.
•• Sexualbrott: våldtäkt och andra sexualbrott.
•• Tillgrepp: bland annat rån mot privatperson.
De här kategorierna av brott använder åklagarmyndigheten när de sammanställer statistik.
Det är sådana brott som ska utredas inom 90 dagar om ett barn är målsäganden enligt
lagstiftningen.
Det kan dock finnas brott i dessa kategorier som inte omfattas av lagstiftningens krav på
skyndsamhet. För vissa tillgreppsbrott är ett eventuellt straff lägre än sex månader.
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Åklagarkammare som lyckades bäst – och sämst – 2016 och 2017
Det är stora variationer mellan olika åklagarkammare i Sverige. Rädda Barnens analyser visar att
några åklagarkammare klarar att hålla tidsfristen, vid allvarliga brott mot barn, relativt bra.
I tabellerna nedan ser vi att barn som 2016 bodde i Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Nyköping
och Skövde hade relativt stora möjligheter att få en skyndsam handläggning vid ett misstänkt brott.
Karlskrona åklagarkammare ligger i toppen 2017, med drygt 85 procent av ärendena handlagda
inom 90 dagar. Det är en viss förbättring jämfört med 2016 då andelen var nästan 80 procent i
Karlskrona.
Vi ser tyvärr att det finns åklagarkammare som lyckats sämre med att handlägga brott mot barn
inom den lagstadgade fristen. I Kristianstad fick hälften av de brottsutsatta barnen vänta mer än
90 dagar på ett beslut om åtal 2017.
Det tycks inte finnas något samband mellan mängden brott mot barn som handläggs per år och hur
snabbt det går: bland de snabbaste åklagarkammarna återfinns både sådana som har utrett många
brott och sådana som har utrett färre.
De stora variationerna mellan åklagarkammare i landet innebär att rättstillämpningen vid allvarliga
brott mot barn inte är jämlik.
Tabell 1-2: Åklagarkammare som handlagt högst och lägst andel brott mot barn inom 90 dagar
2016 och 2017. Brotten är: våldsbrott, sexualbrott, tillgreppsbrott och brott mot frihet och frid.
De fem åklagarkamrarna med högst andel handlagda allvarliga brott mot barn inom
90 dagar.
2016

2017

Halmstad

86,4%

Karlskrona

85,3%

Helsingborg

82,4%

Helsingborg

81,2%

Karlskrona

79,5%

Södra Skåne

80,1%

Nyköping

79,1%

Halmstad

75,4%

Skövde

78,0%

Gävle

74,9%

De fem åklagarkamrarna med lägst andel handlagda allvarliga brott mot barn inom
90 dagar.
2016

12

2017

Eskilstuna

48,2%

Kristianstad

49,4%

Umeå

50,6%

Östersund

52,4%

Falun

52,9%

Norrköping

57,2%

Norrköping

53,0%

Västerort i Stockholm

57,8%

Sundsvall

57,6%

Uppsala

59,7%
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Sexualbrott tar längre tid att utreda – men inte överallt
Sexualbrott tar i genomsnitt längre tid att utreda än de andra brotten som vi undersöker i denna
rapport. 2017 tog det till exempel i snitt 106 dagar att utreda ett sexualbrott mot barn, jämfört med
86 dagar för alla brott totalt. En möjlig förklaring är att sexualbrott ofta är mer komplicerade att
utreda än de andra brotten vi undersöker. För att hålla en tillräckligt hög kvalitet på utredningen
kan komplicerade ärenden behöva mer tid.
Men det tycks vara möjligt att utreda sexualbrott mot barn skyndsamt, i alla fall för vissa
åklagarkammare. Rädda Barnen har sammanställt siffrorna för de åklagarkammare som på kortast
tid handlade sexualbrott mot barn 2016 och 2017. När vi analyserar dessa åklagarkammares
handläggningstider ser vi att för några har det till och med gått snabbare att handlägga sexualbrott
än de andra brotten. I Uddevalla var till exempel handläggningstiden för sexualbrott i snitt 44 dagar,
medan motsvarande siffra för alla brotten mot barn var nästan det dubbla: 86 dagar. Observera att
vi inte har kännedom om vilken kvalitet förundersökningen håller. En alltför snabb förundersökning
kan också innebära att kvaliteten blir sämre och att barnets rättigheter inte blir tillgodosedda. Vi vill
visa att det finns stora skillnader mellan åklagarkammare och därmed i rättstillämpningen.
Tabell 3: Sifforna visar antal dagar handläggningstid (medel-värden) för enbart sexualbrott respektive
för alla brott (dvs både sexualbrott, våldsbrott, tillgreppsbrott och brott mot frihet och frid).
De fem åklagarkamrarna som snabbast handlade sexual-brott mot barn
2016 och 2017.
År

Åklagarkammare

Sexualbrott

Totalt alla brott

2016

Jönköping

53

64

Halmstad

63

48

Nyköping

66

69

Söderort i Stockholm

66

58

Helsingborg

68

58

Uddevalla

44

86

Karlskrona

55

35

Halmstad

73

67

Luleå

74

112

Norrort i Stockholm

86

77

2017
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Nu måste samhället ta sitt ansvar!
I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen ska gälla som svensk lag från och med år 2020.
Även om Sverige har behövt förhålla sig till barnkonventionens alla artiklar redan tidigare kommer
barnkonventionen stärka barns rättigheter ytterligare när den blir lag. Detta bör få en effekt för de
barn som misstänks ha utsatts för brott.
Enligt svensk lag (2 a § FUK) ska allvarliga brott mot barn utredas skyndsamt, inom 90 dagar.
Trots detta har vi i denna, och flertalet rapporter innan, visat att detta inte efterlevs. Även om
det är viktigt för rättssäkerheten att förundersökningar inte sker alltför hastigt, är det orimligt
att en tredjedel av de brottsutsatta barnen inte får sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda.
Konsekvenserna av långa handläggningstider riskerar att både förvärra barnets hälsa samt
möjligheter till skydd, stöd och behandling.

Ökad kunskap om barns rättigheter och behov behövs i hela rättskedjan
Rädda Barnen ser ett behov av att yrkesverksamma får ökad kunskap om barns rättigheter, inklusive
barns rätt att komma till tals, för att barns rätt till information tillgodoses i hela rättskedjan.
Information behöver ges av professionella, ibland vid flera tillfällen, samt vara anpassad efter
barnets individuella förutsättningar. För att detta ska ske behöver myndigheter i större utsträckning
samverka. Därför är det särskilt viktigt att samverkan i högre grad prioriteras. Detta för att
säkerställa ett bra bemötande av barn och en hög kvalitet på förundersökningarna.
Mot bakgrund av detta är det av yttersta vikt att samhället och makthavare tar sitt ansvar för
att både leva upp till de lagkrav vi har idag, men också jobba för att stärka barns ställning och
rättigheter generellt.

En sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen behövs
Rädda Barnen tycker att det behövs en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen, för både
förundersökning och domstolens handläggning. Detta är också vad den tidigare nationella
samordnaren mot våld i nära relationer föreslog i sitt betänkande, Våld i nära relationer – en
folkhälsofråga7. En sammanhållen tidsfrist skulle förhoppningsvis innebära att hela rättsprocessen
genomförs med större skyndsamhet. Idag är det i praktiken möjligt att följa lagen och fatta beslut
om åtal inom 90 dagar, men att sedan låta barnet vänta på rättegången orimligt länge.
Rädda Barnen efterfrågar även effektiviseringsåtgärder som kan förmå alla berörda parter i
rättssystemet att hålla en sådan sammanhållen tidsfrist.

Barn bör höras inom två veckor
Rädda Barnen vill att det ska bli lagstadgat att ett första förhör ska hållas inom två veckor från
det att en förundersökning har inletts. Detta är även åklagarmyndighetens och Rikspolisstyrelsens
rekommendation. Vi vet att det är viktigt för barn som blivit utsatta för brott att vuxna och
samhället visar att barnet tas på allvar och blir lyssnat på. Det är en del av upprättelsen för barnet.
Att höra ett barn inom två veckor bör i de flesta fall vara möjligt även om utredningen skulle vara
komplicerad. Rädda Barnen anser att endast i undantagsfall och då det finns särskilda skäl kan
förhöret hållas senare.

Makthavare behöver följa upp tillämpningen av lagstiftningen
Rädda Barnen anser att regering och riksdag måste visa ett betydligt större intresse för
rättigheterna för barn som har utsatts för allvarliga brott. Rädda Barnen har följt upp och påtalat
problematiken med de långa handläggningstiderna under flera år, men det har inte räckt. Nu bör
regeringen noga följa utvecklingen av handläggningstider inom rättssystemet och även se över
möjligheten att ytterligare minska tidsfristen för handläggning av brott mot barn.
7

14

Källa: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. (2014) SOU 2014:49
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Likaså behöver beslutsfattare fatta beslut i enlighet med barnkonventionen. Vi ser stora regionala
skillnader som bidrar till att barns rättigheter tydligt påverkas av var i landet barnet bor, vilket
självklart är oacceptabelt. Regeringen bör tillföra resurser till de myndigheter som idag har svårast
att nå upp till lagstiftningens krav för att säkerställa att barnets bästa kan efterlevas i hela landet.
Rädda Barnen har lång erfarenhet av att möta barn som på olika sätt inte fått stöd och insatser
ifrån samhället. Flertalet av dem har utsatts för brott. Idag vet vi att barn ibland kan nekas vård
hos exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin eller stöd från socialtjänsten under en pågående
brottsutredning, något som dock ofta innebär mer lidande för barnet och en längre läkprocess.
Därför vill vi att Sverige säkerställer att barnets rätt till skydd, stöd och rehabilitering tillgodoses
såväl före, under som efter brott mot barn och rättsprocess.
Sammanfattningsvis har Sverige i teorin ett bra skydd för barn som utsätts för brott, men det krävs
mer uppföljning, ökade resurser och i vissa fall även skarpare lagstiftning för att detta även ska
omsättas i praktiken.

Rädda Barnens slutsats
Genom denna rapport vill Rädda Barnen belysa att handläggningen hos åklagarkamrarna
vid allvarliga brott mot barn alltför ofta inte följer lagen. Det är naturligtvis viktigt att
brottsutredningar inte genomförs så hastigt att kvaliteten blir lidande eller att barns rättigheter
kränks. Att utreda vålds- och sexualbrott mot barn kan vara svårt, vilket i vissa fall kan förklara
längre utredningstider. Därför finns också en möjlighet att göra avsteg från tidsfristen om 90 dagar,
i undantagsfall. Våra analyser visar dock att det inte handlar om undantag: en tredjedel av barnen
får vänta längre än 90 dagar på att få besked om ett eventuellt åtal.
Genom Rädda Barnens upprepade granskningar får vi möjlighet att följa förändringar över tid. Efter
den första rapporten 2010 minskade handläggningstiderna något under några år. Men minskningen
har avstannat de senaste åren.
Det finns som redogjorts för i denna rapport, många skäl till att brott mot barn bör utredas
skyndsamt. Det kan bland annat försämra barns möjligheter till skydd, stöd och behandling. Därför
är det oacceptabelt att en så stor andel av de brottsutsatta barnen som en tredjedel får vänta
oskäligt länge. Det strider mot såväl artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter som mot
svensk lagstiftning.
Svensk lagstiftning är tydlig när det gäller fysiskt och sexuellt våld, hot och andra allvarliga brott
som drabbar barn och den visar att sådana missförhållanden inte är en privat angelägenhet för
familjen. En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande för de barn som utsätts för våld
och andra övergrepp. Svensk lagstiftning är tydlig, men vi vill se en skärpning av tillämpningen.
De brister vi ser ställer krav på mångfasetterade lösningar, striktare uppföljningsrutiner, stärkt
samverkan och ökade resurser. Hela samhället har att vinna på att barnets bästa sätts i främsta
rummet och att vi aktivt arbetar för att minska barns lidande.
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BILAGA: ANDEL AV INKOMNA BROTT MOT BARN
SOM HANDLADES INOM 90 DAGAR VID RESPEKTIVE
ÅKLAGARKAMMARE 2016 OCH 2017.
Åklagarkammare

2016
Andel (%)

2017
Andel (%)

Borås

57,7%

70,0%

City i Stockholm

68,3%

63,8%

Eskilstuna

48,2%

65,1%

Falun

52,9%

60,7%

Gävle

74,1%

74,9%

Göteborg

74,1%

68,7%

Halmstad

86,4%

75,4%

Helsingborg

82,4%

81,2%

Jönköping

73,9%

72,3%

Kalmar

73,0%

65,0%

Karlskrona

79,5%

85,3%

Karlstad

63,9%

65,4%

Kristianstad

59,4%

49,4%

Linköping

76,1%

74,8%

Luleå

76,8%

69,9%

Malmö

76,5%

69,5%

Norrköping

53,0%

57,2%

Norrort i Stockholm

72,9%

68,8%

Nyköping

79,1%

74,6%

Skövde

78,0%

73,4%

Sundsvall

57,6%

64,7%

Söderort i Stockholm

75,4%

67,9%

Södertörn

66,4%

66,0%

Södra Skåne

73,1%

80,1%

Uddevalla

61,1%

71,7%

Umeå

50,6%

59,8%

Uppsala

63,0%

59,7%

Västerort i Stockholm

60,0%

57,8%

Västerås

60,1%

74,6%

Växjö

70,0%

73,0%

Örebro

71,1%

62,1%

Östersund

60,8%

52,4%
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Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta
situationer – i Sverige och i världen

Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Tel: 08-698 90 00
kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se
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