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Abstrakt 
Barnahus en främmande fågel från länder med socialt risk- och skyddssystem. I dessa 
länder, som USA, kan det bli så att när utsatta barns behov upptäcks, behövs ingri-
pande insatser och skydd av barnet. I Sverige används ett service- och familjeinriktat 
system där inriktningen är strukturella och allmänna insatser för alla barnfamiljer samt 
tidiga och förebyggande insatser till barnfamiljer vid behov. Socialtjänstens huvud-
inriktning är samarbete, erbjudande i insatser och frivilligt förändringsarbete. Både 
vuxna och barn berättar om Barnahus med fokus på att genomföra förhör med barn. 
Genom detta blir Barnahus till en parentes som passerar revyn före socialtjänstens 
egentliga utredning då samarbete med barn och barnets familj intensifieras. Social-
sekreterarna ser Barnahus främst som en plats för samråd, samordning och konsul-
tation. Socialsekreterarnas huvudsakliga orientering är att avvärja att Barnahus ska 
leda till att vidare samarbete med föräldrarna omöjliggörs eller dramatiskt försämras. 
Omfattningen av polisanmälningar ifrågasätts med hänvisning till att socialtjänsten er-
bjuder andra alternativa metoder att inleda utredning och stöd. Barnahus ifrågasätts 
också för den dramatik det kan innebära för barn. Blir det till barnets bästa; hämtning, 
förhör, lång väntan på att den misstänkte förhörs och ännu längre tills att ärendet går 
vidare, om det över huvud taget går till åtal? Socialsekreterarna vill helst inte delta vid 
hämtningar av barn. De ser sin huvuduppgift på Barnahuset i medhörningsrummet, 
att bedöma barnets omedelbara behov av skydd genom att se och lyssna på barnet i 
polisförhör. I studien rekommenderas att rutin införs om att barnet också erbjuds eget 
samtal med sin socialsekreterare. Barnet har rätt att bli involverat i frågor som rör bar-
net. Här handlar det om att barnet behöver bli konsulterat i bedömningen av barnets 
behov, informeras om och överenskomma med sin socialsekreterare om fortsättning-
en; vad händer direkt efter Barnahusbesöket och tills att de träffas igen tillsammans 
med barnets föräldrar? För att möjliggöra detta måste också socialtjänsten organisera 
socialsekreterarnas arbete så att barnets socialsekreterare är med barnet i Barnahus 
och också fortsättningsvis finns för barnet.

Nyckelord:  Barn i Barnahus, socialsekreterare, sociala utredningar, barns hälsa, barns 
delaktighet, samverkan

Rapporten är genomfört med stöd av Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan och 
stöd från Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden. 
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KAPITEL 1 

Inledning och bakgrund
Studien ”Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie av Barnahusverksamhet ur barn-
perspektiv” handlar om barn som blir kallade till Barnahus, besöker Barnahus och sen 
lämnar Barnahus med allt vad det kan innebära för barnet att återvända hem eller till 
skolan efter att ha blivit polisförhörd på Barnahuset om det våld eller de övergrepp 
som barnet kan ha varit utsatt för. Studien betonar barns rätt till delaktighet och del-
tagande såväl vid kallelse till och besök på Barnahus inklusive medicinska undersök-
ningar i samband med Barnahus och socialtjänstens utredningar. Nedan presenteras 
Barnahus som koncept. Forskningsstudien presenteras i kapitel 2. Exempel på forsk-
ningsresultat ur barnperspektiv följer i kapitel 3 och 4 där socialsekreterare berättar 
om sina och barns erfarenhet av Barnahus. I avslutande kapitel 5 diskuteras projektets 
resultat och en del av forskningens slutsatser.

Vad kan ett Barnahus vara? 
 Barnahus kan sägas vara ett barnvänligt hus (eller lokal) där barn som misstänks varit 
utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp möter de myndigheter som samverkar 
för att utreda vad som hänt och barnets behov av skydd. Barnen erbjuds en dörr, en 
plats och en intervju (forensik). Polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård är sam-
lade på en och samma plats. 

För barnen dominerar Barnahus som ”Polisens hus” (Olsson & Kläfverud, 2017). Det 
är vad som hörs från och om de barn doktorand Maria Kläfverud och jag som forskare 
(och studiens projektledare) mött i intervjuer, observerat på Barnahus och hört berät-
telser om. Polisen ser inte ut som någon polis, enligt barnen, eftersom polisen inte bär 
uniform. Barnen minns saft och kex, leksaker och Pippi Långstrump video i väntrum-
met; förhörsrummet med kameror och att det är där allvaret börjar: påfrestningen att 
förväntas avslöja hemligheter eller att försöka komma undan från att säga något (Ols-
son & Kläfverud, 2017).

För deltagande socialsekreterare, vars röster görs hörda i denna rapport, se kap. 3 
och 4, framstår Barnahus främst som ett samverkansorgan för de professionella. I rap-
porten redogörs både socialsekreterarnas berättelser om hur de själva uppfattat Bar-
nahus, respektive om hur de uppfattat att Barnahus blivit för de barn som de följt till 
Barnahus, observerat och lyssnat till i förhör på Barnahus, och som de lyssnar till i 
handläggningen av de sociala utredningarna. 

Barnahus kan också sägas vara ett nytt koncept som ersätter vad som tidigare kan ha 
skett; att barn åkt runt och mött de aktuella aktörerna på olika platser och blivit inter-
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vjuade vid upprepade tillfällen. Det senare, att flera andra har samtalat med barnet 
före polisens förhör, kan i sig riskera att barnets berättelser har påverkas så att för-
undersökning läggs ner eller över huvud taget inte startar. Ur åklagarmyndighetens 
handbok: Förhöret bör hållas så snart som möjligt för att undvika att barnets uppgif-
ter påverkas av andra samtal men också för att barn har en annan tidsuppfattning än 
vuxna. När målsäganden är ett barn är det dessutom ofta så att ett avslöjande sker av 
en händelse och det brådskar att hinna höra barnet medan det fortfarande vill, orkar 
och är motiverad att tala om vad det varit med om. (Åklagarmyndigheten, 2016 s. 26) 

Det var den allmänna distriktsåklagaren i Huntsville Alabama Bud Cramer som annon-
serade det nya konceptet som senare blivit till Barnahus. Det första Children’s Advo-
cacy Center (CAC) öppnade i USA 1985 (K. C. Faller & Palusci, 2007). Främsta målet var 
att förbättra fullföljandet av åtal vid sexuella övergrepp av barn, men också att skapa 
barnvänliga utredningar. Barnet skulle inte längre behöva åka runt till polisstation, 
läkare och sociala myndigheter, utan alla skulle komma till barnet och barnet skulle in-
tervjuas en gång för alla i The Little House [Det lilla huset] (K. C. Faller & Palusci, 2007). 
Det nya systemet syftade till att skydda barn och hjälpa barn till att inte ytterligare 
traumatiseras genom att skapa otrygghet vid upprepade undersökningar. På Island 
har CAC utvecklats vidare till Barnahús (Gudbrandsson, 2015). Målgruppen, var till att 
börja med, också islandska barn som misstänkts vara utsatta för sexuella övergrepp. 
Barnen blir medicinskt undersökta på Barnahús respektive intervjuade av en samtals-
ledare. Undersökningen är på Island ledd av en domare som sitter tillsammans med 
andra professionella i medhörningsrummet. Det finns också länk till rätten i tingshuset 
på Island (Gudjonsson, Sveinsdottir, Sigurdsson, & Jonsdottir, 2010). De har video för 
att se barnet och vad som försiggår. Intervjuaren har kontakt med de medhörande 
genom en hörsnäcka i örat, som efter en viss fras från intervjuarens sida vet att det är 
dags att kunna kommentera eller ge frågor till intervjuaren.

Det är den isländska versionen som främst spridit sig i Norden (Johansson, 2012; Jo-
hansson, Stefansen, Bakketeig, & Kaldal, 2017) och på flera ställen i Europa (PROMISE 
- Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, 2016). 
I Sverige startade första Barnahuset 2005 i Linköping (Åström & Reimer, 2008). 2013 
fanns 28 Barnahus till vilka 164 av Sverige 290 kommuner var knutna (Landberg & Sve-
din, 2013). Tidigare forskning i Sverige om Barnahus presenteras nedan. Forskningsre-
sultat i USA visade tidigt i riktningen på att CAC handlande om en lovande verksamhet 
(K. C. Faller & Palusci, 2007; Jones et al., 2010; Newman, Dannenfelser, & Pendleton, 
2005). CAC finns numera på 900 platser i USA (National Children’s Advocacy Center, 
2016). Flera nordiska forskare studerar numera olika aspekter av Barnahus (Johansson 
et al., 2017). Konceptet har spridit sig inom Europa och 2017 har en kvalitetsstandard 
fastställs för Europeiska Barnahus (“European Barnahus Quality Standards Guidance 
for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Vio-
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lence,” 2017). Gemensamma huvudkriterier för Barnahus är i den europeiska standar-
den: Barnahus offers a child-friendly, safe environment for children, bringing together 
all relevant services under one roof.

1. Forensic interviews are carried out according to an evidence-based protocol;    

2. The evidentiary validity of the child ś statement is ensured by appropriate arrang-
ements in line with the principles of due process. The aim is to prevent the child 
from having to repeat his/her statement during court proceedings if an indictment 
is made;

3. Medical evaluation for forensic investigative purposes, as well as to ensure the 
child’s physical well-being and recovery, is made available; 

4. Psychological support and short and long term therapeutic services for trauma to 
the child and non-offending family members and caretakers are made available;

5. Assessment of the protection needs of the victim and potential siblings in the family 
is made; and follow up is ensured. (2017 s. 12)  

För deltagande socialsekreterare och deras närmaste chefer i kommunerna i Nordös-
tra Skåne, är samverkan i Nordöstra Skånes Barnahus också vad som försiggår före och 
efter barnets besök på Barnahus. Eftersom studie är en dialogisk deltagande aktions-
forskning initierad av och genomförd tillsammans med socialtjänsten och styrgruppen 
för aktuellt Barnahus, så har forskningens utgångspunkt varit före, under och efter Bar-
nahus. Forskningen omfattar från när barnet blir kallat och, när vårdnadshavare inte 
kan medverka (se nedan), när barnet blir hämtat till Barnahus; hur det blir för barnet 
på Barnahus och efteråt inklusive direkt efter och under utredningstiden.

Barnen kan ha kommit till Barnahus tillsammans med sin förälder eller sina föräldrar. 
Men när förälder/vårdnadshavare eller någon denne närstående, är under misstanke 
som förövare, kallas och hämtas barnet till Barnahus utan vårdnadshavares känne-
dom. I båda fallen blir besöket på Barnahus ett möte med polis och ett polisförhör 
med förväntningar om att barnet ska berätta om händelser som kan handla om erfa-
renheter av våld och övergrepp i barnets liv. Ur barnets perspektiv kan detta bli nog så 
påfrestande att i sig delta i förhör, än mer om ingen av föräldrarna får vara med till eller 
förbereda barnet inför Barnahus (Olsson & Kläfverud, 2017). När en förälder tillåts följa 
barnet till Barnahus, gör detta stor skillnad för barnet när det gäller förberedelser och 
deltagande i förhöret, att besöka Barnahuset liksom att lämna Barnhus och vad som 
händer efteråt. Att förälder är med visar sig dock inte vara lika vanligt som att barnet 
kallas utan föräldrars/vårdnadshavares medverkan och vetskap. Det senare blir mer 
komplicerat för alla inblandade, inte minst barnet, varför studien i mångt och mycket 
kommit att handla om barn i Barnahus som blivit kallade till Barnahus utan vårdnads-
havare. De senare är oftast lika med barnets föräldrar varför vårdnadshavare här talas 
om som förälder. 
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Barnahus i Sverige
Barnahus finns numera på många platser i Sverige (Kaldal, Diesen, Beije, & Diesen, 
2010; Landberg & Svedin, 2013). Mål för Barnahus är både att förbättra stödet för barn 
som misstänks blivit brottsoffer samt att skapa förbättrade utredningar i såväl stöd- 
och behandlingprocessen som i rättsprocessen (Rikspolisstyrelsen Rättsmedicinalver-
ket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2009). Barn i Barnahus är i Sverige 0-18 år 
gamla. I de nationella kriterierna för Barnahus definieras målgruppen enligt följande. 

Barn som misstänks vara utsatta för:

• misshandel eller andra våldsbrott enligt 4 kap. brottsbalken (brott mot liv och hälsa)

• olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga 
hot, ofredande och andra brott enligt 4 kap. brottsbalken (brott mot frihet och frid) 

• och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala myndigheter samt av 
åklagare och polis

• våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtält, köp av sex-
uell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrott)

• kvinnlig könsstympning 

I målgruppen ingår även barn som lever med våld i familjen (vittne till våld, direkt eller 
indirekt). De angivna brottstyperna inkluderar brott med hedersmotiv. Där det bedöms 
lämpligt bör samverkan även omfatta barn som är förövare av sexualbrott (Rikspolis-
styrelsen Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2009 s. 9-10) .

Dessa kriterier följer de flesta svenska Barnahus (Landberg & Svedin, 2013). I samband 
med att beslut om att inrätta Barnahus fattas, vilket i Sverige sker lokalt, överenskoms 
också om målgruppen för aktuellt Barnahus. Barnahus Skåne Nordost följer de natio-
nella riktlinjerna.

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen ansvar för att se till att samverkan fungerar 
när barn misstänks fara illa varför den primärkommunala socialtjänsten vanligtvis står 
ansvariga för driften av svenska Barnahus (cf. Socialtjänstlagen (2001:453) 2013). I an-
dra nordiska länder ligger ansvaret på statlig nivå (Johansson, 2012). Norska Barnahus 
drivs av polismyndigheten (Bakketeig, 2016). I och med att ansvaret ligger på de svens-
ka kommunerna är det upp till varje kommun att bestämma huruvida de ska driva ett 
Barnahus, ingå i samarbete med andra om driften av Barnahus eller samarbeta i andra 
former med de aktuella aktörerna (Kaldal et al., 2010).

Vid misstanke om att ett barn under 18 år varit utsatt för allvarligt brott, riktat mot 
den unges liv, hälsa, frihet eller frid (3, 4 och 6 kap. i brottsbalken) samlas berörda 
myndigheter; polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst, barnmedicin och barn- och 
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ungdomspsykiatri. De samlas för samråd och gemensam planering och vid ett senare 
tillfälle, för genomförande av inledande förhör, samtal och undersökningar (Rikspo-
lisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2009). De 
samlas på Barnahuset dit barnet kallas. 

Övergripande syfte med verksamheten i Barnahus är (Åström & Reimer, 2008; Riks-
polisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2009):

• Att barnanpassa de utredningar som görs i samband med misstanke om brott mot 
barn. En barnanpassning kunde exempelvis innebära att barn endast behöver kom-
ma till en plats, istället för att ha kontakt med olika myndigheter belägna på olika 
platser. En barnanpassning kunde också innebära att barn inte i onödan ska utsättas 
för upprepade förhör och intervjuer av olika myndighetspersoner. 

• Att höja kvaliteten i utredningarna. Detta förutsattes vara möjligt genom en nära 
samverkan mellan myndigheterna på Barnahus. En samverkan mellan myndighe-
terna antas skapa förutsättningar för bättre underlag för rättsprocessen och för sam-
hällets fortsatta insatser. 

• Att förbättra stödet till barnen och deras familjer. 

• Minska risken för dubbelarbete och därigenom bidra till att samhällets insatser kan 
användas mer effektivt.

• Bidra till att kunskapen om barn i utsatta situationer ökar. 

Under Barnahusets tak samsas socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, straff-, 
process- och förvaltningsrätt med barn- och familjerätt (Åström & Reimer, 2008). Res-
pektive myndighet är satt att följa sina förordningar. Polis och åklagare ansvarar för en 
förundersökning där fokus är att utreda ett brott (Johansson, 2011). För socialtjänstens 
del är fokus på att utreda och tillgodose barnets behov av skydd och stöd. Barnahus 
ska också innehålla undersökning och stöd från sjukvårdens sida med barnpsykiatrisk 
respektive barnläkares medverkan. Barnahus inreds för att ta emot barn för förhör 
och gemensamt utrymme för de myndigheter som där möts för att ta emot barnen. 
Där finns väntrum som är anpassade för barnen, rum för förhör samt ett medhörnings-
rum där myndighetspersonerna kan följa förhöret på en videoskärm. Här ges således 
möjlighet till medhörning för att barnet inte ska behöva åka runt till de inblandade 
myndigheterna och upprepa sin redogörelse (Rasmusson, 2011). På Island som ska-
pade den första nordiska versionen av Barnahús, se ovan, iordningställdes därför en 
välutrustad lokal för genomförandet av den läkarundersökning som kan behövas göras 
(Gudbrandsson, 2015). Sådant undersökningsrum finns också på flera svenska Barna-
hus men de få gånger som läkarundersökning genomförs i samband med förhör, före-
dras att ta barnet till sjukvårdens egna lokaler (Landberg & Svedin, 2013). Så också vid 
Nordöstra Skånes Barnahus som denna studie handlar om.
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Barnet kan besöka Barnahus tillsammans med någon av eller båda sina vårdnadshava-
re. Vanligt är att barnets vårdnadshavare, eller någon närstående till vårdnadshavaren, 
är under misstanke. Då förhörs barnet utan vårdnadshavarnas vetskap eller samtycke 
på Barnahus (Åklagarmyndigheten, 2016). Tingsrätten förordnar då en särskild före-
trädare som kan fatta beslut i vårdnadshavarens ställe (“Lag om särskild företrädare 
för barn,” 1999). Motiveringen till att inte involvera föräldrarna, är att barnet antas ha 
känslomässiga band och vara beroende av sina vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren 
känner till polisanmälan och att förhör med barnet ska ske, kan barnet utsättas för 
medveten eller omedveten påverkan (Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Social-
styrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2009). Barnet kan också försvinna eller hållas borta 
från myndigheternas räckhåll.

Beslutet om särskild företrädare kan fattas interimistiskt, vilket innebär att vårdnads-
havaren inte behöver informeras om ansökan och att expediering av beslutet kan vän-
ta tills det inte är till men för utredningen, dock längst till fjärde vardagen efter beslutet 
(Åklagarmyndigheten, 2016). Den särskilda företrädaren är vanligtvis jurist och är den 
enda som har rätt att fatta beslut om förhör, transport till förhör och andra åtgärder 
i utredningen som rör barnet (Ibid.). Hämtning av barnet till Barnahus sker således av 
särskilda företrädaren eller av någon annan på företrädarens uppdrag. Vanligtvis sker 
hämtningen på en plats där det kan antas att vårdnadshavarna inte befinner sig tillsam-
mans med barnet t.ex. barnets förskola eller skola. Den person som hämtar barnet är 
då ofta en okänd person för barnet, varför någon på förskolan eller skolan som barnet 
känner sig trygg med, ombeds följa med barnet till Barnahus (Åklagarmyndigheten, 
2016), och bli ”trygghetsperson” (Landberg & Svedin, 2013). I vissa fall kan barnets so-
cialsekreterare vara den som hämtar barnet på den särskilda företrädarens uppdrag.

Barnahus Nordöstra Skåne
I slutet av 2009 öppnades ett Barnahus i Nordöstra Skåne efter att representanter för 
Polismyndigheten i Nordöstra Skåne, Åklagarkammaren i Kristianstad, Psykiatriska kli-
niken Hässleholm/Kristianstad, Region Skåne Barnkliniken CSK samt från socialtjäns-
ten i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge startat ett samarbete 
(2009). 2011 gjordes en utvärdering av verksamheten som tillstyrkte att verksamheten 
skulle fortsätta och permanentas (Bernholtz, 2011). Detta kom också att beslutas om. 

Uppföljningen kom fram till fyra nyckelord: effektivitet, trygghet, kunskapsutveckling 
och barnperspektiv. (1) Genom den samordning som sker i samråd och genom sam-
ordnarens arbete blev de inblandade myndighetspersonernas arbete mer effektivt. 
(2) Genom en tydlig struktur i samråden ökade tryggheten för de socialsekreterare 
som kommer till samråden. (3) I den levande samverkan och genom föreläsningar som 
bjöds in till, skedde kunskapsutveckling inom området. (4) Dessutom konstateras att 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv: Det som är tydligast för ögat är att loka-
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len är särskilt anpassad efter barnen. Där finns möjlighet att titta på film i väntan på 
samtal och där finns ett särskilt lekrum för de mindre barnen och barnet möts och väl-
komnas alltid direkt vid dörren. Ett annat exempel på barnperspektiv är att de vuxna 
kommer till barnet istället för tvärtom. Genom att barnet sätts i centrum kommer 
till de olika myndigheterna till Barnahuset istället för att barnet behöver besöka flera 
olika myndigheter. Ytterligare exempel på barnperspektivet är att hela verksamheten 
på Barnahuset med anpassade lokaler, myndighetsrepresentanter från flera verksam-
heter med speciellt utbildad personal ger signaler till barnen om att de ses som viktiga 
personer och att deras berättelse tas på allvar (Bernholtz, 2011 s. 29).

När uppföljningen gjordes (slutet av 2010) hade 160 barn mellan 0 – 18 år från samt-
liga samarbetande kommuner varit aktuella för samråd under året (Bernholtz, 2011). I 
efterföljande verksamhetsberättelser ser det ut enligt nedan:

Tabell 1. Verksamhetsberättelsernas redovisning av antalet barn i samråd respektive förhör

år Antal barn samråd Antal barn polisförhör

2010 160 okänt

2011 188 130 (39 oklart)

2012 175 173  (+ 2 oklara)

2013 181 132

2014 196 120

2015 191 119

Summa 1091 674

Antalet aktualiserade barn på samråd har genom åren legat ungefär samma nivå. Tro-
ligen också antalet genomförda polisförhör. Redovisningen 2012 visar samma antal 
samråd som förhör vilket verkar vara en sammanblandning av resultat. Antalet förhör 
har annars genomgående varit väsentligt lägre än antalet barn som aktualiserats på 
samrådsmöten. Det finns anledning att anta att 2012 inte var något undantag. Sam-
mantaget har vid samråd om barn varit uppe vid 1091 tillfällen och 674 förhör med 
barn genomförts. Detta kan t.ex. jämföras med Barnahús på Island som under en fem-
årsperiod intervjuat 285 barn (Gudjonsson et al., 2010).

Ovannämnda utvärdering inspirerade Barnahusets styrgrupp till fortsatt deltagande i 
utvecklingsarbete. Gemensam ansökan hos Forskningsplattformen Hälsa i samverkan 
gjordes om att starta studien ”Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie av Barnahus-
verksamhet ur barnperspektiv”. En av initiativtagarna var just ovanstående utvärde-
rare Ingela Bernholtz som då innehade en delad tjänst mellan socialtjänsten i Kristian-
stad kommun och dåvarande socionomprogram vid Högskolan Kristianstad. Studien 
presenteras i kap. 2.
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Barns rättigheter
Vad som är ett barnperspektiv kan skilja sig åt inom de olika myndigheterna som sam-
arbetar på Barnahus (Johansson, 2008). Barnet kan ses som informant, medaktör eller 
aktör, och tillskrivas olika grad av inflytande beroende på hur de vuxna ser på barnet 
(Rasmusson, 2008). Samarbete och inbjudan till delaktighet för barn ska utformas uti-
från barnens förutsättningar och önskemål (Nordenfors, 2010; Sandbæk, 1999). Barn 
vill, precis som vi vuxna, bli respekterade, involverade och bemötta med förtroende 
(Kostenius, 2008). 

Efter att Sverige 1990 ratificerat FN-konventionen om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen) har synliggjorts och förstärkts inklusive barns rätt att delta, göra sina röster 
hörda, bli lyssnade till och respekterade t.ex. i socialtjänstens utredningar om barnen 
och deras familjer. Grundtanken i barnkonventionen är att barn har fullt och lika män-
niskovärde. Idén om jämställdhet gäller också mellan barn – alla barns lika värde. Den 
principen kan låta självklar, men är det inte (Utrikesdepartementet, 2003). 

De som fattar beslut som rör ett barn är skyldiga att höra det berörda barnet och att 
ta barnets åsikter i beaktande i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet har 
ingen skyldighet att uttrycka en åsikt i frågan, men han eller hon ska alltid erbjudas 
möjlighet att komma till tals.  Till barnets rätt att bli hörd hör också rätten att få infor-
mation om de frågor som barn har rätt att uttrycka sina åsikter om. Utan att ha fått 
relevant information, på ett för barnet begripligt sätt, har barnet ingen reell möjlighet 
att utöva sin rätt att komma till tals och påverka (Barnombudsmannen, 2004).  

Riksdagen godkände 1 december 2010 en strategi för att förstärka barnets rättigheter 
i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen ”Strategi för att stärka barnets 
rättigheter”, prop. 2009/10:232 (Regeringskansliet, 2010). Den nya innehåller bl.a. att:

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barns rättigheter, och 
omsättas denna kunskap i berörda verksamheter.

• Aktörer inom olika verksamheter ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och priorite-
ringar som rör barn.

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån barnrätts-
perspektiv.
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Strategin riktar sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner 
i syfte att förverkliga barnkonventionen. Den innehåller att barns integritet ska respek-
teras i alla sammanhang, ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör 
dem själva liksom få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Samti-
digt har lagändringar givit barnen rätt att komma till tals inom socialtjänst, skola, hälso- 
och sjukvård och inom stöd och service för personer med funktionsnedsättningar. Så 
långt möjligt ska klargöras barnets inställning till beslut som gäller barnet. Hälso- och 
sjukvårdslagen (“Hälso- och sjukvårdslag,” 2017) föreskriver t.ex. numera att barns be-
hov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas när barnets förälder, eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, har en psykisk störning eller 
psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller är missbru-
kare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel, eller oväntat dödsfall.

I lagen uttryckts endast ovillkorad rätt att föra sin talan i domstolarna och hos de so-
ciala myndigheterna från den dagen barnet fyller 15 år (Mattsson, 2008). Även om  
barnen inte har ovillkorad rätt i andra sammanhang, finns det många starka skäl till att 
välkomna barn som vill och förmår till samarbete och delaktighet. När det gäller soci-
alsekreterarnas utredningar kan sammanfattningsvis sägas (cf. van Bijleveld, Dedding, 
& Bunders-Aelen, 2015):

1. Barnens rättighet ingående också i sociallagstiftningen att barnet involveras i sin 
egen utredning.

2. Ett sätt att förbättra själva utredningsprocessen – kräver att socialsekreteraren och 
dennes organisation är redo för egna anpassningar (jfr. Pinkney, 2011).

3. Ett sätt att samla information inifrån barnets eget ekologiska system och samtidigt 
ömsesidigt medskapande förändringar (jfr. Bronfenbrenner, 1979).

4. Bättre bedömningar genom att lära känna barnet och lyssna på vad barnet har att 
säga inkl. om vad socialsekreteraren har kommit fram till ur sitt perspektiv (jfr. Ols-
son, 2007).

5. Barns önskningar och egna strategier kommer fram, kan beaktas och tas till vara.

6. Förändringar och genomförande av insatser underlättas då barnet redan är delak-
tigt.

7. Graden av delaktighet och inflytande påverkar allas vår hälsa (Liljeberg, 2005).

8. Att stärka demokratiska processer och barns deltagande i desamma (Barnombuds-
mannen, 2016).

9. Förbättra verksamheter, planering och utformning av samhälleliga institutioner 
(Nordenfors, 2010).
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Socialarbetare har också lyft fram hinder för att involvera barn och barns deltagande 
(Healy & Darlington, 2009; Vis, Holtan, & Nigel, 2012). Det kan handla om vad ärendet 
handlar om, socialarbetarens egen syn på barn och barns deltagande, relationen mel-
lan socialarbetarens och barnet liksom att det kan finnas hinder i själva förfarandet 
inklusive att socialarbetares arbetsbörda inte medger att involvera barn (van Bijleveld 
et al., 2015).

Socialtjänstens ansvar
Först en kort redogörelse för vad som gäller för socialsekreterarna på Barnahus, de-
ras ansvar och uppgifter i anslutning till och på Barnhus enligt socialtjänstlagen (SoL).  
Redogörelsen baseras på Socialstyrelsens handbok om att utreda barn och unga (So-
cialstyrelsen, 2015c).

Förhandsbedömningar, omedelbar skyddsbedömning, sociala 
utredningar och Barnahus
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, an-
mälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda 
någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL). En utredning bör inte inledas om det redan 
från början står klart att nämnden inte kan eller bör vidta några åtgärder. En förhands-
bedömning är en bedömning av om socialnämnden ska inleda en utredning eller inte. 
En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 dagar. 

Om det i en anmälan eller under en förhandsbedömning framkommer uppgifter om att 
ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska en utredning om barnets be-
hov av stöd och hjälp inledas utan dröjsmål. När det gäller barn, som kan vara i behov 
av skydd eller stöd har nämnden ett långtgående utredningsansvar. Om nämnden får 
kännedom om något som kan innebära att nämnden kan behöva ingripa till ett barns 
skydd eller stöd kan en utredning genomföras oavsett barnets eller vårdnadshavarens 
inställning.

När en anmälan kommer in rörande barn eller unga (14 kap. 1 § SoL) ska socialnämn-
den dessutom genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd. Det specifika för omedelbar skyddsbedömning (11 kap. 1 a § SoL) 
är att bedömningen av barnets eller den unges behov av skydd ska ske genast den dag 
anmälan kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent på dagen 
(Socialstyrelsen, 2015c).

Ovanstående innebär att socialsekreterare kan vid samrådsmöten på Barnahus stå 
inför att göra en omedelbar skyddsbedömning, ha en pågående förhandsbedömning 
eller, vilket är det vanligaste, en redan pågående utredning. Omedelbar skyddsbedöm-
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ning måste alltid göras samma dag som nämnden får en s.k. orosanmälan om ett barn, 
eller dagen efter om anmälan kommit sent dagen före. Förhandsbedömningen av om 
utredning ska öppnas eller ej får högst pågå i 14 dagar eller längre vid synnerliga skäl. 
Eftersom ärenden till Barnahus handlar om att barnet kan ha utsatts för våld eller an-
dra övergrepp eller bevittnat våld eller andra övergrepp, bör de flesta aktualiserade 
ärendena vid Barnahus från socialtjänsten redan vara pågående social utredningar 
och ska vara det om det handlar när en närstående misstänks vara förövare. Då ska 
utredning om barnets behov av stöd och hjälp inledas skyndsamt. Här kan inbokade 
samrådsmöten på Barnahus inte inväntas. Socialsekreteraren kan dock samråda per 
telefon med samordnaren på Barnahus som också kan förmedla kontakt med övriga 
samarbetspartner inom Barnahus. 

Utredningen om barns behov i relation till föräldrars och nätverkets kapacitet, be-
nämns i denna rapport social utredning eller utredning av barnet behov av stöd och 
hjälp (Socialstyrelsen, 2015c). Utredningsmodellen med Barns Behov I Centrum (BBIC) 
som socialstyrelsen rekommenderar (Socialstyrelsen, 2015a) och som år 2012 62 % av 
landet kommuner uppgav sig använda (Hultman, 2013), bygger på Bronfenbrenners 
idéer om flera samverkande kontext runt barnet som befinner sig i mitten – i centrum 
(Socialstyrelsen, 2015b). Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemiska idéer utveck-
las barnet och barnets olika omgivande kontexter i reflexivt samspel (Bronfenbrenner, 
1979). Utredningsuppgiften är att utforska hur de olika kontexterna hitintills samska-
pat barnets tillvaro tillsammans med barnet som medaktör men också att bedöma 
systemens kapacitet att samverka och utvecklas vidare med barnets bästa för ögonen. 
Att lyssna och beakta barnens berättelser och inhämta barn inställning är en viktig del 
i utredningsarbetet. Socialsekreterare förväntas i utredningsarbete utforska såväl hur 
barnet mår i samspel med sina omgivande och samverkande kontexter, barnets psy-
kisk och fysisk hälsa, vilken kapacitet som föräldrar och omgivning har i förhållande till 
det unika barnet. Utredningarnas syfte är såväl att bedöma om och i så fall vilka insat-
ser som behöver sättas in, som att starta utvecklingsstödjande process i samarbete 
med barnet och dess föräldrar (Rasmusson, 2009). Barnets berättelser och inställning 
är viktiga i bedömningen om vad som är det bästa för barnet. Barnet har inte fullt ut 
rättigheter att självständigt bestämma, men har rätt att få sin inställning hörd och be-
aktad i utredningen. Förhållandena i det enskilda fallet kan vara sådana att barnet av 
någon anledning inte kan eller inte vill framföra sina åsikter. I så fall behöver barnets 
inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt (Socialstyrelsen, 2015c) . Om 
barnet inte själv har kommit till tals sak anledningen till detta dokumenteras. Detta 
gäller också vid förhandsbedömningar (Socialstyrelsen, 2015a).

Utredning i kontext av Barnahus
Tidigare forskning visar att olika synsätt och diskurser vuxit fram i utredningssamman-
hang. Sally Holland beskriver två olika diskurser för beslutsfattande: den mer tekniskt 
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rationella (scientific observation) och den analytisk-relexiva (reflective evaluation) – 
översättning  till svenska av Bodil Rasmusson (Rasmusson, 2009) – (Holland, 1999, 
2004). Den första handlar om att betona insamling av fakta och bevis för att fatta 
beslut.  Den andra betonar att det är viktigt med nära relationer och att beslut mog-
nar fram. Socialsekreteraren förväntas strävar efter att fördjupa sin förståelse och att 
stämma av sina iakttagelser allt eftersom med familjen. BBIC finns i skärningspunkten 
mellan dessa båda diskurser (Rasmusson, 2009). De särskilda formulär som används 
anvisar en särskild logik och rationalitet medan BBIC:s grundprinciper utgår från ana-
lytiskt-reflexiva diskurs bl.a. i betraktandet av utredningar som en process. 

I Barnahus-konceptet dominerar ovannämnda tekniska rationella diskurs. Barnhusets 
verksamhet och aktörer samlas för att koncentrera sig på den kriminalrättsliga pro-
cessen och genomföra densamma så att det som kommer fram håller för domsto-
lens prövning om det går vidare till åtal (Johansson, 2008). Det övergripande syftet att 
förhindra fortsatta övergrepp mot barnet. Man kraftsamlar och vill att denna rättliga 
process ska klaras av så effektivt som möjligt för att bana väg för, öppna upp för mer 
stödjande behandlingsinriktade insatser om dessa behövs för barnet och barnets fa-
milj. För barnen är det här med förhör väldigt speciellt. Som en socialsekreterare ut-
tryckte det: 

- De berättade jättemycket detaljer men de hade svårt att sätta in det i 
rätt tider och när de berättade detaljer så var det ibland hörsägen och 
ibland självupplevt och när de berättade, jag är övertygad om att det 
var självupplevt, men man kunde inte särskilja vad som var upplevt och 
hörsägen de blandade som ungar gör … (Socialsekreterare Doris)

Socialsekreterarna väntar på sin tur. Det som de hör i medhörningsrummet är en fo-
rensik intervju fokuserade på detaljer i händelser som barnet varit med om: När? Var? 
Vem? Hur?  De forensik intervjuer som görs på svenska Barnahus görs av särskilt ut-
bildad polis, medan den i andra länder kan göras av samtalsterapeut eller socialar-
betare med utbildning i forensic interviewing. Sådan intervju kan definieras som  … a 
professional interview designed to assess or evaluate the truth about a suspicion of 
child maltreatment. (Cross, Iones, Walsh, Simone, & Kolko, 2007 s. 1040). Socialse-
kreterarna kan således bilda sig en uppfattning om allvaret i och omfattningen av de 
övergrepp och det våld som barnet varit utsatt för, men den sociala situationen och 
hur barnet mår utforskas inte i dessa intervjuer. Skillnaden kan liknas vid de olikheter 
som K. C. Faller och M. Everson funnit mellan forensik och klinisk praktik, den senare 
mer behandlingsinriktad i deras modell än socialsekreterarnas i utredningsskedet (K. 
Faller, 2007). Nedan är modellen utvecklad till en jämförelse med socialtjänstens ut-
redningar (egen översättning). I den ursprungliga jämförs forensik intervju med tera-
peutisk intervju som inte är detsamma som de intervjuer som sker i utredningssamtal 
av socialsekreterare inom socialtjänsten.
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Tabell 2. Utveckling av modell med jämförelse forensik respektive klinisk terapeutisk praktik  (K. Faller, 
2007 s. 5 ) till jämförelse med socialt utredningsarbete

Förhör genomfört med användning av forensik intervju på Barnahus kan svårligen ut-
göra socialsekreterares enda källa för socialsekreterarens bedömningar av barnets be-
hov av skydd vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Tillgängligt är barnet. Barnet finns på 
Barnahus. Socialsekreteraren kan prata med barnet på Barnahuset. Detta ingår dock 
inte i Barnahuskonceptet. Tvärtom, tanken med Barnahus är (se ovan) att det ska räcka 
att barnet deltar i en intervju och att forensik intervju har företräde. Gäller att närva-
rande socialsekreterare positionerar sig så att det blir tillfälle för socialsekreteraren 
att samtala med barnet och involvera barnet i socialsekreterares bedömningar och 
planering för fortsättningen.

Det är heller inte självklart att socialsekreterare ges rätt att medverka i medhörnings-
rummet även om detta ligger i Barnahuskonceptet. Det är alltid åklagaren som avgör 
(Åklagarmyndigheten, 2016). När det finns ett inlett ärende hos socialtjänsten kan so-
cialtjänsten inom ramen för detta medges rätt att ta del av förundersökningsmate-

Dimension Forensik Socialt utredningsarbete

1. Klient Rätten Barnet och barnets familj

2. Kontext Rättsliga (kriminalrättsliga) Rättsliga (SOL, LVU, HSL)

3. Förhållningssätt Neutral Stödjande, mobiliserande,

förändringsskapande

4. Typ av data Fakta Data, redogörelser och 

berättelser ur olika 

perspektiv 

5. Struktur Hård struktur Lösare struktur

6. Data insamlingsmetod Inte ledande Neutralt insamlande + 

deltagande observationer 

samt förändringsskapande, 

motiverande och 

involverande samtal  

7. Fantasi Bara verkligheten Verkligheten existerar i 

kommunikation och 

berättelser, upplevs olika i 

olika perspektiv och 

positioner 

8. Dokumentation Utvidgad; video Mixed

9. Samarbetskontakter Omfattande Omfattande

10. Längd av involvering 1-3 sessioner Mer kontinuerlig, flera 

möten över längre tid. Max 

4 månader + ev. förlängning

11. Produkt Lång rapport Insatser under och genom 

interaktionen i 

utredningsprocessen, lång 

skriftlig rapport
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rial och vara med på barnförhöret genom bl.a. sekretessbrytande regler knutna till 
socialtjänstens rätt att polisanmäla och polisens anmälningsskyldighet (Åklagarmyn-
digheten, 2016; Kaldal et al., 2010). Förundersökningssekretessen ”följer” då med i 
socialtjänstens ärende och påverkar vad socialsekreterarna kan berätta om. Barnahus-
konceptet handlar om samarbete där var och en av aktörerna följer sina riktlinjer och 
lagar. Som en av de deltagande socialsekreterarna uttrycker det:

- Samverkan med polisen det är en svår grej med förundersökningssekre-
tess och allt. Det krockar ibland med vårt syfte att se till barnens bästa. 
Deras utredningsarbete och strategier är inte alltid till barnets bästa en-
ligt vårt sätt att se. Sen hur man förbättrar det vet jag inte. Kommunika-
tionen behöver bli bättre mellan socialtjänsten och polis även utanför 
förundersökningssekretessen inkl att följa upp:  –  Hur blev det här? Det 
blev kanske inte så bra, hur gör vi nästa gång? Behövs mer kommunika-
tion men samtidigt det är två olika världar – helt två olika saker som det 
handlar om. Så det kommer aldrig kunna inkooporeras helt i varandra 
och det ska det inte heller göras. Det är en brottsutredning och det är en 
social utredning.  Med mer kommunikation det tror jag på för att säkra 
barnets bästa. Poliser är väldigt inkörda i sitt och vi är väldigt inkörda 
i vårt. När det är två utredningsförfarande som möts så kan det bli att 
barnet trillar emellan … (Socialsekreterare Ulla)

Tidigare forskning och utvärderingar av Barnahus
Flera är de utvärderingar av enskilda Barnhus (Diesen and Diesen, 2015, Gustafsson, 
2011, Holmsten, 2009). Forskningstudier har också genomförts i Sverige och i Norge 
(Bakketeig, 2016) och flera är på gång (Johansson et al., 2017). 

Utvärdering av svensk försöksverksamhet med Barnahus
Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet genomförde under åren 2005-
2007 utvärderingar av försöksverksamhet med Barnahus i Sverige på då sex orter: 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Linköping, Stockholm och Umeå. I anslutning till utvärde-
ringen publicerade flera delrapporter (Friis, 2008; Johansson, 2008; Rasmusson, 2008; 
Rejmer & Hansen, 2008) och slutrapporter (Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, 
Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2008; Åström & Reimer, 2008). I de relativt 
samstämmiga slutsatserna konstaterades att Barnahus verkar kunna bidra till att barn 
som utsatts för brott får ett bättre omhändertagande, att samverkan mellan de in-
blandade professionerna fungerar, att fler barn förhörs och att fler förundersökningar 
inleds. Däremot kunde ingen ökning av lagföringar påvisas. En tolkning av detta var att 
flera Barnahus i utvärderingen inte kommit i gång ordentligt. 
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Barnahusutredningen
Barnahusutredningen (Kaldal et al., 2010) utfördes av Juridiska institutionen vid Stock-
holms universitet. Utvärderingens inriktning var att utreda hur myndighetssamverkan 
fungerade vid svenska Barnahus, samt jämföra förundersökningskvalitet och psykoso-
ciala insatser för barn. Studien omfattar åtta orter med tillgång till Barnahus med fyra 
orter som saknade sådan verksamhet. Barnahusutredningens centrala slutsats är att 
samverkan krävs för att hjälpa brottsutsatta barn och att Barnahus kan vara en lämplig 
arena. Barnahus erbjuder dels en barnvänlig miljö där kompetensen finns samlad på 
ett ställe så att barnet slipper åka runt och upprepa sin berättelse, dels ger samarbete 
mellan professionerna en djupare och bredare kunskapsbas både teoretiskt och prak-
tiskt i utredningsarbetet. De åtta studerade Barnahusen visade, på samma sätt som i 
Rättssociologens utvärdering (Åström & Reimer, 2008) inte att mer lagföring kunde 
göras än på jämförelseorterna, snarare lägre. Däremot påvisades samverkan var mer 
utvecklad och att fler barn fick krisstöd.

Kritisk analys av myndigheters samverkan i Barnahus
Rättssociologen Susanna Johansson (studerade i sitt avhandlingsarbete samverkan 
mellan myndigheter i Barnahus (Johansson, 2011). I avhandlingen belyses den makt-
strid som på gott och ont äger rum när flera myndigheter börjar arbeta tillsammans. 
Det är myndigheter med två helt olika synsätt som ska samverka. Polis och åklagare 
har sitt fokus bakåt i tiden och behöver utreda om ett brott har begåtts och vem som 
var förövare, medan socialtjänsten blickar framåt och har barnets trygghet och framtid 
som huvudmål. Det är polis och åklagare som vinner maktkampen och får tolknings-
företrädet. Socialtjänsten som har huvudansvaret för barnets välmående och för den 
sociala utredningen underordnar sig ofta den straffrättsliga logiken utifrån vad som 
gynnar brottsutredningen. Socialtjänsten gör därmed avkall på sina egna prioriteringar 
och bedömningar. Det kan handla om när i processen vårdnadshavare informeras eller 
i vilken ordning de olika insatser ska ske.

Rädda barnens kvalitetsgranskning av svenska Barnahus
Rädda Barnen genomförde en kvalitetsgranskning omfattande 23 barnahus i Sverige 
(Landberg & Svedin, 2013). Barnahus utvärderades utifrån organisation, miljö och ak-
tiviteter med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke. Ett heldagsbesök 
genomfördes vid varje Barnahus med granskning av dokument som samverkansavtal, 
handläggningsrutiner, informationsmaterial och verksamhetsberättelser. Barnahus 
kan ses som ett hus med fyra rum med varsin verksamhet: fysisk hälsa, psykisk hälsa, 
brottsutredning och skydd. Den övergripande slutsatsen var att Barnahus har kommit 
för att stanna och är nödvändiga för att tillförsäkra barnen gott bemötande. Flera Bar-
nahus bedöms hålla mycket hög kvalitet, men brister och svagheter påpekades också 
hos Barnahus i Sverige. Nordöstra Skånes Barnahus bedömdes som en av de bättre i 
landet.
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KAPITEL 2 

Studien

Studiens metod och teori
”Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie av Barnahusverksamhet ur barnperspektiv” 
har bedrivits under åren 2012 – 2017 vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, 
Högskolan Kristianstad. Denna rapport utgör slutrapport för studien varvid övergri-
pande utgångspunkter i studien. Rapporten behandlar särskilt det som framkommit 
ur socialsekreterarnas perspektiv om barn i Barnahus. 

Studien planerades tillsammans med styrgruppen för Barnahus Nordöstra Skåne. I 
styrgruppen ingår representanter för de myndigheter som driver verksamheten i Kris-
tianstad. Detta är kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby och Östra 
Göinge samt Region Skåne, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och rättmedici-
nalverket i Skåne. Verksamheten riktar sig till de mest utsatta barnen i vårt samhälle. 
Också dessa barn har rätt att bli inbjudna till delaktighet, erbjudas information på ett 
sätt som gör det möjligt för dem att förstå vad som händer och är på gång samt då 
kunna bidra med synpunkter i de frågor som gäller dem själva (cf. Regeringskansliet, 
2010). Studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden (dnr 2011/756 och 
dnr 2011/580, ändringsansökan dnr 2014/84 för att omfatta trygghetspersoner och 
särskilda företrädare respektive för delstudien om sjukvårdssökande dnr 2013/150). 

Syfte och frågeställningar
Forskningen förväntades medverka till att inom Barnahus skapa förhållnings- och ar-
betssätt som gör barnens röster mer hörda och barn mer delaktiga i vad som sker före, 
under och efter besöket på Barnahus. Detta förväntades kunna medverka till att såväl 
nationella som lokala idéer och riktlinjer om Barnahus vidareutvecklas så att de säkrar 
att verksamheten utgår från barnens perspektiv. Sammanfattningsvis syftar studie till 
att utforska och finna former för: 

1. att följa hur barn upplever att bli kallad till och besöka Barnahus samt hur det blir 
efteråt för barnet,

2. att tillgodose de behov som uppstår hos barn före, under och efter kontakt med Bar-
nahus och de undersökningar som genomförs,

3. att göra barn mer delaktiga i utrednings- och behandlingsprocesser i samband med 
att barn besöker eller besökt Barnahus. 

Studiens frågeställningar handlar om hur Barnhusverksamheten kan utvecklas vidare 
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utifrån ett barnperspektiv i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2003) enligt vilka barn ska uppfattas 
och bemötas som aktörer.  Utifrån det svenska rättsystemet deltar barnen i Barnahus, 
som drabbad av ett misstänkt brott, både som part och brottsoffer (Diesen, 2003). 
Detta är viktiga utgångspunkter i studien som fokuserar på frågeställningarna:

• Vilka konsekvenser får Barnahus ur barnens perspektiv respektive ur socialtjänstens 
och sjukvårdens perspektiv?

• Vilka berättelser hörs om barns deltagande i Barnahus och de utredningar som ge-
nomförs inkl. vad berättar berörda barn om Barnahus och om hur deras röster blir 
och kan bli hörda?

• På vems villkor sker läkarundersökningar och hur kan dessa utvecklas till ett mer 
allmänt barnhälsoperspektiv?

• Vilka möjligheter öppnar sig för de professionella till utveckling av förhållnings- och 
arbetssätt som gör barnen mer delaktiga i Barnahuset med särskilt fokus på utred-
nings- och behandlingsprocesserna i såväl processer som texter? 

• Vilka former finns och kan utvecklas för att följa hur barnen upplever Barnahus?

Genomförandet planerades ske genom att utforska 
(a) konsekvenser för berörda barn när, som på Barnahus, flera aktörer samverkar (so-
cialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri, rättsmedicin, polis och åklagare) 
(b) barns berättelser om hur de som brottsoffer, part och aktör erfar Barnahus och de 
undersökningar som barnet förknippar med Barnahus, samt 
(c) socialtjänstens respektive sjukvårdens insatser. 

Viktig utgångspunkt och ledstjärna i projektet har varit barns bästa och barns rätt till 
deltagande och delaktighet. Också när barn befinner sig i utsatt situationer och offer 
för brottsliga handlingar, har barn som förmår och vill, rätt till information och att få 
hjälp att förstå densamma, till stöd för att kunna delta och göra sin röst hörd – alltid 
med beaktande av barnets mognad, vilja och vad som bedöms var till barnets bästa.

I studien är görs skillnad mellan barnens perspektiv och ur barnperspektiv. När barn 
själva kommer till tals och vuxna får del av deras egna upplevelser handlar det om an-
vändande av ett perspektiv inifrån barnets egen livsvärld  som bildar barnens perspek-
tiv. När vuxna försöker föreställa sig hur något kan bli för eller vara barn d.v.s. försöker 
förflytta sig in i barnets position, används ett barnperspektiv (Sommer, Hundeide, & 
Pramling Samuelsson, 2011; Sylva, 2011). Båda perspektiven kan behövas såväl i forsk-
ning som när socialsekreterare i utredningsarbete utforskar hur ett barn mår, vilka lev-
nadsförhållanden barnet lever under och vilken kapacitet som föräldrar och omgivning 
har för det unika barnet. 
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Genomförande
Studien har genom åren involverat flera praktiker inom Nordöstra Skånes kommuner 
och Region Skåne tillsammans med forskare vid Högskolan Kristianstad och Region 
Skåne (se nedan). I forskningsgruppen ingick inledningsvis bitr. professor Vesa Leppä-
nen och fil.dr. Sven-Erik Olsson tillsammans med rapportförfattaren tillika projektle-
dare.  Hösten 2012 tillträdde Maria Kläfverud doktorandtjänsten. Delprojekten inom 
studien har genomförts av följande forskare och redovisningen av desamma gjorts/
görs enligt följande:

1. Barnahus i barnens perspektiv – om barns delaktighet och deltagande. Ann-Mar-
greth E. Olsson och Maria Kläfverud. Kapitel i i boken Collaborating Against Child 
Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model (Johansson, Stefansen, Bakketeig, & 
Kaldal, 2017)

2. Medverkan av trygghetspersoners och deras erfarenheter av barnens upplevelser. 
Maria Kläfveruds kommande avhandling.

3. Barn i Barnahus – sjukvårdssökande före, under och efter barnahusärende. Therése 
Saksø. I särskild rapport 2017; Utredning av barns hälsa när barn misstänks vara ut-
satts för våld eller sexuella övergrepp.

4. Barns hälsa och involvering i socialsekreterares utredningar vid samarbete i Barna-
hus. Ann-Margreth E. Olsson. I särskild rapport 2017; Utredning av barns hälsa när 
barn misstänks vara utsatts för våld eller sexuella övergrepp.

5. Socialsekreterare i Barnahus och deras erfarenheter av barn i samband med Barna-
hus. Ann-Margreth E. Olsson. Redovisas i denna rapport. 

Delprojekten täcker olika delar och aspekter av barns kontakter med Barnahus. Denna 
rapport handlar om det sociala arbetet i och i kontext av Barnahus och det femte av 
ovanstående projekt. 

Inom studien ”Barn i Barnahus” har också flera studenter på Högskolan Kristianstad 
gjort sina C- och magisteruppsatser om Barnahus, BBIC-utredningar respektive an-
mälningar till socialtjänsten att barn misstänks fara illa (Andersson & Tufvesson, 2013; 
Larsson & Wenram, 2013; Edvardsson & Johansson, 2017).

Sammanfattningsvis har studien har bedrivits som dialogisk deltagande aktionsforsk-
ning (Olsson, 2014b), utifrån systemiska (Bateson, 2000), narrativa (Anderson & Le-
vin, 1997; Czarniawska, 2004; Elliot, 2006) och social konstruktionistiska (K. J. Gergen, 
2001; M. M. Gergen & Gergen, 2006; Shotter, 2004b) idéer och metoder tillsammans 
med Appreciative Inquiry (AI) (Cooperrider & Whitney, 2005). AI handlar med uppskat-
tande utforskning sökande efter det som fungerar och som är framgångsrikt liknande 
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de salutogena tankegångar (Antonovsky, 1991). Dessa kombineras med andra meto-
der och idéer utifrån vad respektive ansvarig forskare i delprojekten funnit lämpligast 
i den aktuella delstudien, se ovan. 

Dialogisk Deltagande Aktionsforskning
Studien i sin helhet har genomförts som dialogisk deltagande aktionsforskning där 
flera olika moment, faser och delstudie har genomförts (se nedan). Regelbunden dia-
log har förts med Barnahusets styrgrupp, aktuell samordnare, med socialsekreterare 
och deras chefer i kommunerna, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken samt Barn- 
och Ungdomspsykiatrin. Deltagande professionella och styrgruppen för Barnahuset 
har då och då samlats och diskuterat forskningen, reflekterat över forskningsresultat 
(preliminära), kommit överens om fortsatt fokus i forskningen och diskuterat möjli-
ga förändringar i fortsatt samarbete liksom i arbetssätt inom respektive verksamhet. 
Dialogisk deltagande aktionsforskning är ett sätt att utveckla kunnande i och om sin 
egen praktik och samskapa förutsättningar för att förändra densamma och utvecklas 
vidare. Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten och ur deltagarnas perspek-
tiv. Centrala moment är att som forskare ställa sig till förfogande för deltagarna, ställa 
lyssnade frågor om praktikens händelser och arbetsprocesser, vara med i och/eller 
observera aktioner, följa och undersöka processer samt utforska och reflektera över 
vad som sker gärna tillsammans med deltagarna. Processerna avslutas med någon 
form av dokumentation. 

Delar av studiens preliminära resultat har redovisats vid seminarier vid Högskolan Kris-
tianstad, i styrgruppsmöten på Barnahuset, i lokala möten med aktuella kommuner 
och inom Region Skåne, på konferenser nationellt och internationellt, se bilaga 1 ”Tids-
linje”. Presentationerna har syftat till att sprida resultat men också för att få möjlighet 
till vidare dialog om preliminära resultat och fortsatt forskning. Här har eftersträvats 
delaktighet och ömsesidighet i dialoger mellan forskare och deltagare såväl när det 
gäller studiens genomförande i stort som vid enskilda möten och i intervjuande samtal 
med deltagare. Avslutningsvis har forskare gjort eget analysarbete och kommit fram 
till slutsatser som delgivits och säkrats med intresserade deltagare. Genom att fors-
kare deltagit vid olika möten och gjort regelbundna återkopplingar till verksamheten 
(efter analys och bearbetning) vid träffar och öppna seminarier har resultat spridits 
och kommit att påverka verksamheter, dess ledning och personal under pågående stu-
die. När så skett, har detta kommit att noteras och höras i de berättelser som delgivits 
forskaren och ingå i studien. Effekterna av eventuella förändringar och hur dessa på-
verkar berörda barn och deras familjer ingår däremot inte i studien. 

Systemisk idéer i socialt utredningsarbete och i studien
Utredningsmodellen som socialsekreterarna använder sig av handlar om Barns Behov 
I Centrum (BBIC), en modell och ett koncept som socialstyrelsen rekommenderar (So-
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cialstyrelsen, 2015). År 2012 uppgav sig 62 % av landet kommuner använda densamma 
(Hultman, 2013). Den bygger på Urie Bronfenbrenners idéer om flera samverkande 
kontext runt barnet som befinner sig i mitten – i centrum (Socialstyrelsen, 2006). Uti-
från Bronfenbrenners ekologiska systemiska idéer utvecklas barnet och barnets olika 
omgivande kontexter i reflexivt samspel (Bronfenbrenner, 1979). Utredningsuppgif-
ten är att utforska hur de olika kontexterna hitintills samskapat barnets tillvaro till-
sammans med barnet som medaktör men också att bedöma systemens kapacitet att 
samverka och utvecklas vidare med barnets bästa för ögonen. Att lyssna och beakta 
barnens berättelser och inhämta barn inställning är en viktig del i utredningsarbetet. 
Socialsekreterare förväntas i utredningsarbete utforska såväl hur barnet mår i samspel 
med sina omgivande och samverkande kontexter, barnets psykisk och fysisk hälsa, 
vilken kapacitet som föräldrar och omgivning har i förhållande till det unika barnet.

BBIC utgår alltså från en systemisk ekologisk förklaringsmodell. Den gestaltas i en 
nätverkskarta med flera olika kontext runt barnet. Barnet positioneras i mitten – i 
centrum. Bronfenbrenners idéer om ekologisk utveckling liknar den ekosystemisk 
epistemologin (Bateson, 1987, 2000). Det handlar om en världs- och livsåskådning 
innehållande idéer om universum som ett enda ekologiskt system bestående av oänd-
ligt många konstituerande undersystem inkluderande både andliga icke-materia och 
materiell substans (Carr, 2006). Vi ses som samskapande och samskapta i reflexiv in-
teraktion med och i olika kontexter, historiska såväl som i nuet och den framtid vi 
föreställer oss (B. W. Pearce, 2005; 1994). Vi blir påverkade av vad vi varit och är med 
om liksom av vad vi hoppas på, tror och hör om framtiden. När vi kommunicerar med 
andra människor blir vi någon i relation till dem och oss själva. 

Våra identiteter och vår sociala värld samskapas i kommunikationen och i språket vi 
använder (K. J. Gergen, 2009), bärande idéer såväl i språksystemisk praxis (Andersen, 
2003; Anderson & Goolishian, 2001) som inom social konstruktionism (Burr, 1995; K. 
J. Gergen, 2001). Att ha fokus på den mening/betydelse som samskapas i samman-
hanget som ord används i, t.ex. inom dialog och berättande. är också bärande idéer 
inom narrativ teori och praktik (M. M. Gergen & Gergen, 2006; Morgan, 2004; Skott, 
2004; White & Epston, 2000). 

Ett exempel på hur ord som vi använder är med om att skapa olika mening i olika sam-
manhang, att orden ges olika betydelser utifrån sammanhang såväl i nu- som dåtid 
liksom hur vi tänker oss, eller vill tänka, framtiden är följande. I en hel lång rad av sam-
manhang benämns socialtjänstens sociala utredningar ånyo barnavårdsutredningar 
(cf.  Fosstveit, 2007; Fridh & Norman, 2008; Sundell & Egelund, 2000). Detta undviks i 
denna rapport enär benämningen “barnavård” kan höras med koppling till den gamla 
Barnavårdslagen; en lagstiftning med andra levande värden än nuvarande lagstiftning 
inriktad på att ta hänsyn till den enskildes självstämmande och integritet liksom att 
förstärkta barn rättigheter till delaktighet och deltagande. 
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Utifrån narrativa tankegångar skapas vår verklighet och våra identiteter i berättande 
och berättelser (Adelswärd, 1996, 1997; Ricoeur, 2000). Vi samskapar och samskapas 
av berättelser från såväl dåtid som nutid och också av dem som vi skapar om framti-
den – vad vi förväntar oss, befarar och hoppas på. Det är den effekten vi hoppas på i 
utforskande med hjälp av framtidsfrågor (Penn, 1985) och att utforska drömmar (Lang 
& McAdam, 1997) eller när miraklet har skett som i klassiskt lösningsinriktat arbetssätt 
(Berg, 1991; de Shazer, 1997).

I denna komplexa interaktion mellan det som skett, nuet och framtiden, mellan gamla 
och nyskapande av berättelser förväntas socialsekreterarna fånga, eller snarare spegla 
verkligheten i några sidors utredning om en klient, komprimera hans eller hennes livs-
berättelser men också göra prognoser, bedöma och ha idéer om vad som kan komma 
att hända i framtiden och hur såväl nätverkets kapacitet som barnets framtida behov 
(cf. Hall, 1997). I den bästa av världar öppnar socialsekreterarens undersökande frågor 
till nya möjligheter för barnet att berätta och börja tänka på såväl gamla händelser som 
upplevelser i nuet och tankar om framtiden. Frågorna kan ge möjlighet till att reflek-
tera och sätta ord på sådant som man annars kanske inte pratat så mycket om eller 
att upptäcka nya saker i gamla erfarenheter. Gamla berättelser blir till nya enligt idéer 
inom narrativ teori och praktik (Wahlström, 2006; White, 2007). Såväl process som ut-
redningstexter kan således vara med och frigöra resurser, mobilisera och skapa berät-
telser, medskapande klientens/barnets identitet. Utredningen kan ses som en biografi 
– skapande av livsberättelser för deltagande barn. Utforskande av livsberättelser med-
verkar till ökad självkännedom samskapandet ens identitet (Lundby, 1998). Vår sociala, 
psykiska och fysiska hälsa samskapas, identifieras och definieras i detta samspel. Till-
sammans med barnet och barnets föräldrar och övriga utvalda inom barnets nätverk, 
kan socialsekreterare återskapa de berättelser som brukar höras om barnet, s.k. gamla 
berättelser, och nyskapa andra berättelser. Berättelserna om barnet, som samskapar 
barnets identitet, existerar inte isolerade någonstans, redo för socialsekreterarna att 
fånga in, att samla in och redovisa i utredningen. De vidareutvecklas under pågående 
utredning. Socialsekreteraren blir till viktig person i samskapandet av barnets fortsatta 
berättande och berättelser om sig själv dvs. barnets skapande av identitet. Socialse-
kreteraren blir viktig utifrån (1) den relation och de samtal som barnet och socialsekre-
teraren förväntas ha tillsammans, och utifrån (2) de samtal socialsekreteraren har med 
andra i barnets omgivning och hur dessa samtal påverkar deltagarnas relation till och 
interaktion med barnet fortsättningsvis. Socialsekreteraren är också viktig eftersom 
(3) det är socialsekreteraren som väljer vad som berättas om i utredningstexter, och 
hur, om barnet, barnets nätverk och sammanhang. Sist men inte minst, (4) socialse-
kreteraren gör de slutliga bedömningarna inför förslag till beslut och beslutfattande. 
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Forskningsprojektet utveckling och genomförande
För att förbereda forskningsprojektet genomfördes under sommaren 2011 en förstu-
die där ett mindre urval (n=16) av de polisförhör som genomförts i polisens förun-
dersökningar vid Barnahus Nordöstra Skåne undersöktes. Dokumentationen analy-
serades innehållsmässigt utifrån ett barnperspektiv och ur socialtjänstens perspektiv 
samt utifrån huruvida läkares medverkan övervägts eller inte. Projektplanen bygger på 
förstudies resultat, den uppföljning av Barnahusets verksamhet som Ingela Bernholtz, 
då medarbetare både i Kristianstad kommun och Högskolan Kristianstad, genomförde 
(Bernholtz, 2011) och önskemål och information som framkommit i dialog med ansva-
riga inom Barnahus Nordöstra Skåne. Denna dialog har fortsatt under studiens genom-
förande i regelbundna möten med Barnahusets styrgrupp och dess aktuella samord-
nare samt med ansvariga chefer inom socialtjänsten i Kristianstad kommun. Aktuella 
kommuners socialtjänst har besökts vid flera tillfällen av projektledaren vid intervjuer 
av socialsekreterare och vid två tillfällen per kommun för gruppträffar med socialse-
kreterare (undantag Osby kommun där gruppen inte kunnat samlas i detta syfte utan 
två respektive en socialsekreterare deltog). 

Första omgången kommunvisiter skedde 2012 varvid s.k. delta-reflekterande team 
användes och spelades in (Olsson, 2014a). Modellen med reflekterande team har ut-
vecklats av den norske professorn Tom Andersen (Andersen, 1987, 1992, 2003). Me-
todens idé, förutom samtal, reflektion på samtalen och reflektion över reflektionerna, 
är att skapa utrymme för utveckling av nya perspektiv och fler röster i utforskningen 
(Andersen, 1987, 1992; Bateson, 1998; Tomm, 1987, 2000). Delta-reflekterande har 
används både i betydelsen deltagande och i betydelsen att nya förgreningar, nya fål-
lor uppstår. Reflektionen utmynnar i flera spår. I forskningssammanhang handlar det 
om som i denna studie, att deltagarna bidrog med egna erfarenheter och berättelse 
som de reflekterade över och berättade vidare om med reflekterande ansats. Då hade 
doktorand Maria Kläfverud ännu inte tillträtt. Senare sammankomster genomfördes 
tillsammans. 

Datainsamling
Insamling av data är pågående i aktionsforskning i det närmaste kontinuerligt men 
mer eller mindre intensivt i olika faser, sammanhang och med olika deltagare. Här har 
använts:

• observationer

• deltareflekterande team

• intervjuer

• studier av dokument (huvudsakligen sociala utredningar och journaler)

• litteraturstudier
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• deltagande i seminarier och konferenser 

• återkommande återföring av preliminära resultat åtföljt av reflektioner och eventu-
ell omorientering i forskningen

Många dokument har samlats om Barnahus, anteckningar har gjorts och mycket har 
spelats in. Intervjuer har gjorts med 8 barn av doktorand Maria Kläfverud (n=5) och 
Ann-Margreth (n=3). Sammanlagt har vi genomfört 18 observationer på Barnahus. 
Maria har också intervjuat föräldrar och trygghetspersoner. Ann-Margreth har samlat 
in samtliga sociala utredningar för 2012 respektive 2013 med koppling till Barnahus. 
De förra (n=108) är analyserade medan de senare står på tur. Ann-Margreth har trans-
kriberat och analyserat 9 möten med delta-reflekterande team som vardera omfattat 
cirka 1 timmes reflekterande samtal. Sammanlagt deltog 56 socialarbetare och deras 
närmaste chefer i 5 kommuner varav 32 deltagit i individuella intervjuer. Ann-Mar-
greth har också intervjuat 2 föräldrar, 3 samordnare/socialarbetare och 1 medarbetare 
BUP. Samtliga intervjuer är inspelade med videokamera. I de fall där deltagarna inte 
velat delta i bild har kameran riktats åt annat håll. Samtliga intervjuer har transkribe-
rats av deltagande forskare själva. Dessa har analyserats innehållsmässigt.

Narrativ analys och dialogiska intervjusamtal 
I den narrativa forskningen söker Ann-Margreth så mycket som möjligt att använda sig 
av deltagarnas egna formuleringar i dialogen i intervjuerna och använda flera direkta 
utdrag ur deltagarnas berättande, såsom de berättade (jfr. Kohler Riesmann, 1994; 
1990). Dialogiska intervjuer som Ann-Margreth genomfört handlar om att helhjärtat 
vara närvarande och deltagande i ömsesidig respons med varandra. Som intervjuare 
handlar blir det viktigt att formulera s.k. lyssnande frågor dvs. vara i samklang med 
det som berättas och den responsivitet som i samspelet. Dialog handlar om att helt 
hålla sig närvarande i stunden, utan att fundera på nästa fråga eller vad jag borde ha 
gjort eller frågat om, utan låta sig sköljas med i det som växer fram. Som ett mirakel 
blir frågorna då helt passande och fungerande eftersom deltagarna inkl. intervjuaren 
är i ett gemensamt flöde. John Shotter, framstående när det gällde dialogiskt samspel, 
kallade detta joint action (Olsson, 2014b; Shotter, 1987, 2004a).  Intervjuguiden får bli 
till just en guide, en orientering i vad som kommer beröras i samtalet, eller så kommer 
det upp något annat, helt oväntat, men banbrytande viktigt. Som när Maria och Ann-
Margreth kom att fråga om nallarna som har delats ut på Barnahuset till barn som varit 
där, och samordnaren utropar: – Är det detta de är till för? Det finns ett helt skåp fullt. 
Nu var det inget som vare sig hon, eller vi, som råkade omnämna dem, fann vara givet 
som en lyckosam idé att barn får med sig hem en nalle från Barnahus. Kan bli mycket 
kontroversiellt både i relation till föräldrar och andra, liksom att det blir en påminnelse 
om Barnahus och vad som barnet kanske avslöjat i polisförhöret. Vi har haft stora svå-
righeter att rekrytera barn till forskningen vilket bl.a. föreslås förklaras med att barn 
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inte vill påminnas eller inte kommer ihåg att de varit på Barnahus, eller att det finns 
personer i deras omgivning som inte vill att barnet ska påminnas.

Dialog handlar om levande, ömsesidig responsivitet, om närvaro, lyssnade och spon-
tana responser på vad som sägs, att ge sig hän i att lyssna och ställa lyssnade frågor 
som utforskar än mer vad som berättas om eller leder till andra berättelser. Det blir 
till en växelverkan och samskapande av de berättelser som växer fram i berättandet. 
Detaljer analyseras under skildringens gång genom att stanna upp, kanske bekräfta, 
upprepa eller omformulera det sagda, och samtidigt försiktigt och med stor lyhördhet 
och respekt för deltagarna, lotsa visare till andra områden som kan vara förberedda 
att ingå i utforskandet i intervjun.

De berättelser och utsagor som växer fram, tas till vara i den narrativa analys. De kan  
jämföras med andra berättelser; några har mycket gemensamt andra sticker ut – är 
unika; olika mönster kan konstrueras med olika förbindelser; vissa kan bilda menings-
enheter och kopplas med ihop med andra med liknande innehåll – bli till teman; an-
dra samlas för att de haft gemensam ”ingång” dvs. de kom ut av samma eller liknade 
frågor i intervjuandet; andra för att de ser ut att kunna blir svar på studiens frågeställ-
ningar medan andra sorteras bort eller blir viktiga i vidare analys och blir kanske till 
mer oväntade resultat i studien. I skrivandet har sedan valts ut exempel och berät-
telser som bedömts väl kunna representera de teman som konstruerats enligt ovan. 
Därvid kommer inte alla deltagarnas berättelser att citeras eller göras utdrag ur, men 
alla ligger till grund för vad som kommer fram och slutsatser i studien. 

Berättelser om faser i forskningsprojektet
I den kronologiska redovisning som upprättas, se bilaga 1, över händelser i projektet 
står att läsa mer i detalj om arbetets utveckling. Här nedan görs en mer översiktlig 
beskrivning av utvecklingen: 

Fas 1. Överenskommelser dels med personal vid Barnahuset, dels med respektive 
kommuns socialsekreterare och ledning, dels med Barn- och Ungdomsmedicinska klin-
ken hur forskare i studien ska sätta sig in i verksamheten i kontext av Barnahus, följa 
ärendehandläggningen, patientundersökningar respektive undersöka dokumentation,  
samt komma i kontakt med berörda barn och föräldrar. Överenskommelserna handlar 
också om hur deltagarna vill ha återkoppling och delta i den lärande- och utvecklings-
process som projektet ger möjlighet till. Här finns möjlighet till seminarier med reflek-
terande i olika former. Forskningen erhåller kontaktpersoner i respektive kommun.

Avtal sluts mellan Kristianstad kommun och Forksningsplattformen Hälsa i Samverkan, 
HKR om de verksamhetsmånader (2012 respektive 2013, 2014 och 2015) som Forsk-
ningsplattformen Hälsa i samverkan finansierade i Kristianstad kommun och Barnhu-
set för att underlätta deras medverkan i forskningen. Avtals slöts också med Region 
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Skåne, M.D. och överläkare Lars Almroth om medfinansiering av 1 månad 2012 respek-
tive 2013 inom delprojektet ”Barn i Barnahus – Sjukvårdssökande före, under och efter 
barnahus” som leg. läkare Therése Saksø, Barn- och ungdomskliniken, Centralsjukhu-
set Kristianstad (CSK).  Det senare presenteras i rapporten ”Utredning av barns hälsa 
när barn misstänks vara utsatt för våld eller sexuella övergrepp”. 

Avtalet med socialtjänsten och Nordöstra Skånes Barnahus handlade om vidare sam-
arbete a) introducera forskare till föräldrar och barn för att möjliggöra intervjuer, b) 
introducera forskare i samband med att ärende aktualiseras på Barnahuset, c) adminis-
trera så att forskningen få tillgång till aktuella sociala utredningar kopplade till ärenden 
inom Barnahuset.  Det har handlat om fortlöpande dialog om och i forskningen. Inga 
ensidiga färdiga lösningar från forskarnas sida utan dialog med ledning av Barnahus 
och deltagare i forskningen om t.ex. om hur barn skulle kunna rekryteras och andra 
intervjupersoner. Det kan te sig annorlunda att vi inte kom med alla svaren utan frå-
gade oss fram och ville involvera deltagarna i såväl planläggning som genomförande 
av delar i forskningen. Forskningsplattformen Hälsa i samverkan stötte till medel till 
verksamheten just för att personal skulle kunna medverka: 2 månader per år för 2012 
och 2013 samt 1 månad för 2014. I 2012 års verksamhetsberättelse för Barnahuset 
står t.ex. att läsa: Forskningsstudien som börjades under 2011 mellan barnahuset, hög-
skolan i Kristianstad och barnkliniken CSK med syftet att lyfta fram barnens röster är 
pågående. Det trevas och formerna justeras och det är tydligt att det påverkar de pro-
fessionella på barnahuset. Vi får dock hoppas att det i längden kommer att gagna de 
barn, ungdomar och föräldrar vi möter för det är ju det som är det viktiga. Samordnare 
på barnahuset har haft 20 % utökning av tjänst för att möjliggöra och vara behjälplig i 
forskningen (Gustavsson, 2013 s 5). 

Fas 2. Ann-Margreth kontaktar respektive kommuns kontaktperson för att boka tid-
punkt för träff mellan forskare och samtliga socialsekreterare involverad i mottag-
nings- och utredningsarbete när det gäller barn och deras familjer i respektive kom-
mun. 

Ann-Margreth genomför lokala träffar med socialsekreterare i respektive kommun 
med dialog om kommande forskning om Barn i Barnahus, deras hittillsvarande erfa-
renheter av Barnahus och socialtjänstens utredningsarbete i relation till barn i Bar-
nahus. Här används intervjuande samtal med delta-reflekterande team, d.v.s. övriga 
deltagare lyssnar på vad som berättas och reflekterar över vad de hört samtidigt som 
de deltar med egna berättelser, ger nya infallsvinklar och skapar nya spår. I de delta-
reflekterande team belyses såväl erfarenheter av Barnahus som också funderingar 
kring den kommande forskningen. Informations- och samtyckeblanketter introduceras 
och skrivs på av deltagarna. Överenskommelser görs om deltagande individuella inter-
vjuer med de socialsekreterare som genast anmäler intresse för att delta. Socialsekre-
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terarna ombeds inventera de familjer som de kan tänka tillfråga om deltagande i forsk-
ningen.  Socialsekreterarna ber om att få en minneslista om vad och hur de förväntas 
göra enligt de överenskommelser som gjorts när vi träffats. Minneslista upprättas och 
distribueras till alla socialsekreterare och Barnahuset, se bilaga 2. Informationsblad 
finns för att lämna till familjerna när dessa tillfrågas. Eftersom den uppfattas av social-
sekreterarna för omfattande görs en kortversion, se bilaga 3, att lämna fram.  Denna 
översätts till arabiska och somaliska, de då vanligast förekommande språken förutom 
svenska och engelska.

Fas 3. Ann-Margreth intervjuar socialsekreterare individuellt om deras erfarenheter av 
Barnahus och hur barn upplever Barnahus. Socialsekreterarnas tillfrågas om sina egna 
erfarenheter och barnens ur socialsekreterarnas perspektiv. I intervjun utforskas vad 
Barnahus är ur olika perspektiv och före, under och efter barns besök; vem uppskattar 
Barnahus mest, alternativt vem det är bäst för, och varför?; polisanmälan eller inte; 
samverkan i samråd och med olika parter; samordnares roll:  risk- och skyddsbedöm-
ningar i medhörning; relationen och interaktionen barn – socialsekreterare i kontext 
av Barnahus och i utredningsarbetet; direkt efter Barnahus och efter att Maria väckt 
uppmärksamhet på trygghetspersonernas roll i sammanhanget, socialsekreterarnas 
förväntningar på trygghetspersoner.  

I samband med intervjuerna med socialsekreterarna inventeras om och vilka barn so-
cialsekreteraren kan tänka sig tillfråga föräldrar och barn om deltagande i forskningen. 
Överenskommelser görs med var och en av socialsekreterarna om att återkomma med 
uppgifter om vilka som vill bli kontaktade av forskarna. 

Fas 4. Doktorand Maria och Ann-Margreth närvarar och deltar i enlighet med över-
enskommelse (fas 1) på Barnahus vid förhör och i medhörningsrum liksom vid sam-
råds- respektive arbetsgruppsmöte. Vid deltagande i medhörningsrummet krävs att 
vårdnadshavare medgivit närvaro av forskaren eller av den särskild företrädaren varit 
insatt i stället för ordinarie vårdnadshavare (när vårdnadshavare eller närstående till 
desamma är under misstanke). När barnet var 15 år eller äldre krävs också barns med-
givande. Särskilt informationsblad riktat till de särskilda företrädarna upprättas.

Ett urval av barn var också tänkt att följas vid från hämtning till Barnahus med assistans 
av trygghetsperson och på särskild företrädares uppdrag, till socialsekreterarens av-
slutade utredning. Detta visar sig inte möjligt vare sig praktiskt eller formellt.  Ansvarig 
åklagare motsatte sig att forskare deltar vid hämtningar. Få barn och föräldrar rekryte-
ras av socialsekreterarna till intervjuer.

Fas 5.  Dialogiska intervjuer genomförs med 8 barn. Information till barnet respek-
tive barnets vårdnadshavare och undertecknat medgivande krävs. Maria intervjuar 5 
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och Ann-Margreth 3 barn. Resultatet är publicerat i bokkapitel i boken ”Collaborating 
Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model” (Johansson et al., 2017).

Förfrågan skulle göras efter första intervjun om det var möjligt att få återkomma och 
göra en uppföljning efter 6 månader. Uppföljningssamtal uteslöts då allt fokus be-
hövde läggas på att motivera socialsekreterare och samordnare på Barnahus att nå 
fler barn. 

I fokus i intervjuerna med barnen var deras erfarenheter och synpunkter på kontakter-
na med Barnahus och de utredningar som socialsekreterarna gjort efteråt. Samtalet 
utformades som dialog där forskaren följer barnet och vad barnet vill berätta och hur 
om mötet med Barnahuset och vad som hände där, före och efteråt. En öppen struk-
tur används som följer hur intervjusamtalet och samspelet mellan barn och forskare 
utvecklar sig i situationen. Efter att barnet informerats och kommits överens om hur 
samtalet ska gå till, om videokamera ska vara på eller ej; om barnet vill använda några 
samtalshjälpmedel (t.ex. rita eller måla) så ställs öppna frågor till barnet som: – Vad är 
ett Barnhus? – Har du besökt ett sådant? – Hur kom du dit? – Vad hände där? – Hur blev 
detta för dig? – Efteråt, hur var det då? – Vad gjorde du då? – Vad hände sen? 

När barnet och föräldrarna vill så samtalar forskaren också med barnets förälder/för-
äldrar. Frågorna blir då utformade i stort enligt ovan utifrån hur intervjupersonen tror 
eller har erfarit hur Barnahus blivit för barnet respektive blivit för intervjupersonen 
själv.

Fas 6.  Ett urval av sociala utredningar som genererats utifrån samarbetet i Barnahus 
samlas in av Ann-Margreth från kommunerna. 

För att få tillgång till utredningarna skickades brev om ”Begäran enligt 12 kap 6 § SoL 
om tillgång till sociala utredningar för forskningsändamål från socialtjänsten till samt-
liga aktuella kommuner i nordöstra Skåne, rörande barn och ungdomar där ärendet in-
gått i Barnahusverksamheten under 2012 respektive 2013” till de aktuella kommuner 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Samtliga socialnämnder 
beslutade bevilja tillgång till dessa utredningar. Utredningarna överlämnades i pap-
persform personligen till forskaren med ett undantag då det mottogs genom rekom-
menderat brev. Utredningarna förvaras inlåsta i kassaskåp som endast berörda fors-
kare har tillgång till. I analysen avidentifierades och kodades materialet. Huvudinrikt-
ningen är att utforska om vad som framkommer om barns deltagande, delaktighet och 
inflytande samt om samverkan med hälso- och sjukvården. Resultatet när det gäller 
utredningarna 2012 redovisas i rapporten ”Utredning av barns hälsa när barn miss-
tänks vara utsatt för våld eller sexuella övergrepp”.
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Fas 7. Projektet är delvis under omstart p.g.a. dels att aktuellt Barnahus saknat be-
manning under stora delar av våren 2013, dels att socialsekreterarna inte varit fram-
gångsrika i att rekrytera barn och familjer till forskningsintervjuerna. Styrgruppen för 
Barnahus utlovar nu förnyade ansträngningar när det gäller att se till att doktorand får 
tillgång till barn och familjer för intervjuer. Genom att ändra sättet att ta kontakt med 
familjerna är förhoppningarna att lättare rekrytera barn och föräldrar till intervjuer. 
Maria har löpande kontakt med Barnahuset och följer upp med socialsekreterare i 
enskilda ärenden om det är möjligt att tillfråga om deltagande i forskning och få sam-
tycke från föräldrarna. 

Forskningen på Centralsjukhuset (CSK) kommer igång. Syftet med den forskningen är 
att se om barnen som varit på Barnahus varit aktuella på CSK innan, under och efter att 
de varit på Barnahus. Redovisas i rapport ”Utredning av barns hälsa när barn misstänks 
vara utsatt för våld eller sexuella övergrepp”. 

Fas 8 Ann-Margreth genomför uppföljande intervjuer med sammanlagt 9 socialsekre-
terare i kommunerna och intervju med BUP- företrädare.
 
Efter många och stora ansträngningar och flera samråd med styr- respektive arbets-
grupp vid Barnahuset om att nå fler barn och föräldrar, inriktas doktorand Marias 
forskning på fortsättningsvis nå de trygghetspersoner som följer med barn till Barna-
hus när föräldrarna inte är med och Ann-Margreth på att bjuda in de särskilda före-
trädarna i forskningen. Kompletterande etikprövningsansökan får godkännande (Dnr 
2014/84) 

Bakgrunden var att vid genomförande av observationerna vid Barnhus (se ovan), no-
terades att två kategorier professionella följer aktuella barn särskilt nära vid besök på 
Barnahus. Dessa är de särskilda företrädarna respektive trygghetspersonerna (se ned-
an). Med tanke på deras unika möjligheter att följa och lyssna på barnen, utvidgades 
forskningspersoner till att också omfatta ett urval av särskilda företrädare trygghets-
personer. Detta skulle kunna leda till förbättrad belysning av de vetenskapliga fråge-
ställningarna och i synnerhet frågorna om vilka konsekvenser Barnahus får ur barnens 
perspektiv, vilka berättelser som hörs om barns deltagande i Barnahus samt vilka for-
mer som finns och kan behöva utvecklas för att följa hur barnen upplever Barnahus. 
De särskilda företrädarna respektive trygghetspersonerna tillfrågades om deltagande 
i samband med deras besök på Barnahuset. Särskilda inbjudningar överlämnades av 
personal på Barnahuset. Trygghetspersoner visade större intresse än de särskilda fö-
reträdarna. Genom styrgruppen fick Ann-Margreth också lista på de advokater som 
brukar förordnas av tingsrätten som särskilda företrädare. Samtliga kontaktades ge-
nom e-post och tillfrågades av samordnaren på Barnahus utan framgång. En särskild 
företrädare intervjuades. Eftersom denne också sökte rekrytera fler deltagare bland 



39

kollegorna är hens deltagande avslöjat, varför intervjun inte används i studien.
Särskild företrädare i fall då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står 
i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet, kan barnet få en särskild före-
trädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara 
barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Han eller hon är oftast en advo-
kat som uppfyller särskilda krav på lämplighet. Den särskilda företrädaren får betalt av 
staten och kostar ingenting för barnet. Om den åtalade döms för brottet kan han eller 
hon få betala tillbaka kostnaden för den särskilda företrädaren till staten. Åklagaren 
ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt (in-
terimistiskt) förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, 
om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Trygghetspersoner kallas en person som barnet känner sig trygg med och som följer 
med barnet vid besök på Barnahus när barnet hämtas av särskild företrädare, se ovan. 
Trygghetspersonen kan vara en fritidsledare, lärare, skolsköterska, skolkurator eller 
annan professionell person i barnets vardag.

Fas 9. På förslag av Barnahusets ledning upprättas den s.k. tidslinjen, se bilaga 1. Detta 
för att kunna jämföra vad som hänt genom åren inom forskningen respektive Barna-
husets praktik. I samband med forskningsstudien har det vidtagits flera förändringar 
inom Barnahuset Nordöstra Skåne. 

T.ex. har förutsättningarna för socialsekreterarnas besök på Barnahus förändrats. Nu-
mera eftersträvas att socialsekreteraren ska kunna ägna resten av dagen åt det aktu-
ella barnet och dennes familj och inte längre behöva rusa iväg till andra klientbesök. 
Ur Barnahusets verksamhetsberättelse 2012: Under 2012 har vi arbetat med att fin-
justera och skriva ner våra arbetsrutiner för att ytterligare höja vårt barnperspektiv i 
samverkan på barnahuset. Vi har redan provat på men tänker att vi ska bli ännu bättre 
på att hålla på barnahuset, vilket innebär att alla barnförhör utförs på förmiddagen och 
att förövarna/föräldrarna alltid hörs samma dag. Det krävs en tydlig kommunikation 
mellan socialtjänst och polis/åklagare så att socialtjänsten också samma dag kan ha 
kontakt med alla berörda utifrån sitt ansvar kring skydd för barnet/barnen. Alla parter 
måste avsätta en hel dag för varje ärende som aktualiseras på barnahuset om det ska 
fungera (Gustavsson, 2013s. 3).

I verksamhetsberättelsen för 2014 redovisas att: Arbetet med att hålla ”endagsären-
den” på Barnahuset har fortsatt, vilket innebär att barnförhör hålls på förmiddagen 
och att de misstänkta förövarna hörs på eftermiddagen samma dag. Under 2014 har 
styrgruppen fattat beslut om endagsärenden ska vara regel på Barnahuset. För att det 
ska fungera krävs en tydlig kommunikation mellan socialtjänst och polis/åklagare så 
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att socialtjänsten också samma dag kan ha kontakt med alla berörda utifrån sitt ansvar 
kring skydd för barnet (Parkkinen Karlsson, 2015 s. 3). 

Ett annat exempel på förändring som genomförts är introduktionen av eftermöte, att 
samarbetsparterna samlas efter polisförhöret och reflekterar: Vi kommer även att ha 
”eftermöte” efter varje polisförhör. Vi samlas en kort stund efter polisförhören alla 
parter som är inblandade och går igenom vad som framkom vid förhöret samt ären-
dets fortsatta gång. Under tiden sitter barnet, trygghetspersonen och särskilda fö-
reträdaren i vårt väntrum så att de kan bli uppdaterade på det som de behöver veta 
innan de lämnar lokalen (Gustavsson, 2013 s. 10). 

Ur 2014 års verksamhetsberättelse: Eftermöten har fortsatt att hållas efter polisförhö-
ret. Då har de professionella samlats en kort stund och gått igenom vad som framkom-
mit vid förhöret samt ärendets fortsatta gång. Under tiden har barnet, trygghetsper-
sonen och den särskilda företrädaren suttit i väntrummet för att sedan bli uppdaterade 
på det som de behöver veta innan de lämnar Barnahuset (Parkkinen Karlsson, 2015 s. 
2).

Ett annat exempel på förändring som gäller hela landet, är att information numera ska 
ges till barn om varför de kallas till Barnahus. En ändring har gjorts i åklagarmyndig-
hetens handbok till det bättre för barnen (Åklagarmyndigheten, 2016). De barn som 
intervjuades i studien berättade om hur de inte blev informerade förrän de anlänt till 
Barnahus om anledningen till färden till Barnahus. Detta skapade stor oro för barnen. 
Preliminära forskningsresultat från Marias intervjuer med trygghetspersonerna och 
Ann-Margreths intervjuer med handläggande socialsekreterare har också föranlett 
förändringar. Efter att Forskningsplattformen Hälsa i samverkan inbjudit till semina-
rium med delrapporter från studien Barn i Barnahus skrivs i Barnahusets verksamhets-
berättelse 2015: … en sammanfattande föreläsning har ägt rum i april 2015. För fors-
karna har det genomgående varit svårt att rekrytera barn som varit på Barnahuset till 
intervjuer, vilket påverkat frågeställningarna som fått justeras i viss utsträckning. För 
nya handläggare inom socialtjänsten verkar det enligt forskningsstudieresultat vara 
svårt att veta hur de ska agera i samband med förhör och det tycks saknas rutiner. Det-
ta avser även vad som händer efter förhöret där handläggarens och trygghetsperso-
nens roller i vissa fall verkar vara otydliga såsom vem som gör vad och de förväntningar 
som finns, vilket riskerar att påverka barnet. Trygghetspersonerna, som också svarat 
på frågor i samband med forskningsstudien, anger överlag att de tror att det har stor 
betydelse att de följer med barnet till förhöret. För att vara trygghetsperson anses det 
dock vara av vikt att ha en relation till barnet. Det har framkommit en osäkerhet från 
trygghetspersonernas sida i samband med vad som kan berättas för bar- net/ den unge 
och vad som inte kan berättas. […] En förändring har varit att det tagits fram skriftlig 
information till medföljande trygghetspersoner, vilket ska ge mer svar på oklarheter 
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och ska ge förutsättning för en ökad trygghet. Detta tror vi har även en positiv påver-
kan på barnen som känner av en större säkerhet av de personer som följer med dem 
(Günter, 2016 s. 3). 

Den studie av barnens sjukvårdssökande som genomförts i projeketet ledde till sär-
skild uppmärksamhet på läkarundersökningarna. Therése fortsatte med att söka för-
bättra läkarundersökningarna på Barnahuset och i Barnahusets verksamhetsberättel-
se står att läsa: Läkarundersökningar av barn/unga har ordnats på Barnkliniken, CSK 
Kristianstad. Undersökningarna har i många fall varit förbokade då en viss beredskap 
hållits från Barnklinikens sida för att kunna fullfölja planeringen som gjorts gemen-
samt vid samråden. Likt tidigare år har barn/unga som läkarundersökts i anslutning till 
förhör under 2015 fortsatt behövt ta sig till Barnmottagningen, CSK Kristianstad. Den 
planering som under året 2015 skett beträffande erbjudandet av hälsoundersökningar 
på Barnahuset har fortsatt där bl.a. rutiner tagits fram. Hälsoundersökningarna kom-
mer nu istället att kunna erbjudas på Barnahuset enligt den planering som gjorts, med 
start i början av 2016. Syftet med hälsoundersökningarna är att uppmärksamma bar-
nets hälsa och ge barnet och dess förälder/föräldrar möjlighet att lyfta eventuell oro. 
Undersökningen kommer att ske på Barnahuset där Barnkliniken har ett eget under-
sökningsrum. Hälsoundersökningarna ska erbjudas i samband med barnet/ den unges 
och föräldrarnas möjlighet att komma på ett efterbesök till Barnahuset. Efterbesöken 
syftar till att kunna ge barnet möjligheten att besöka Barnahuset efter att barnet varit 
här på enskilt förhör. Många funderingar finns kring vart barnet kan ha varit och ett 
gemensamt besök kan ge möjlighet att få information och svar på de frågorna/funde-
ringar som familjen har efteråt (Günter, 2016 s. 2).

Fas 10 I aktionsforskning pågår transkriberingar och analysarbete kontinuerligt liksom 
att återföra resultat och planera fortsättning tillsammans med deltagare. I avslutnings-
fasen har det förra intensifierats både för doktorand Maria och projektledare Ann-
Margreth.  Under slutfasen fokuseras på analys och eget skrivande för publicering av 
forskningsresultat. I analys och redogörelser föredras att citera och göra utdrag ur 
hörda berättelser och studerade texter. Detta också för att förstärka möjligheterna 
för läsaren att delta så mycket som möjligt inifrån handlingen och berättandet med 
ökade möjligheter att som läsare bilda sig en egen uppfattning samt återuppleva från 
deltagarnas perspektiv. 

Inledningsvis drömde vi om att nå många barn och göra deras röster hörda. Vår tids-
linje, bilaga 1, belyser våra ansträngningar att lyckas nå fram till berörda barn. Några 
har vi mött, många andra har vi hört talas om och läst om. 

Vi har som forskaren varit helt beroende av att deltagande socialsekreterare och per-
sonal på Barnahuset för att kunna närma oss föräldrarna och be om att få bli inbjuden 
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av barnen till att få lyssna på barnens erfarenheter av och förväntningar på Barnahus. 
Detta kräver stor hänsyn till såväl deltagande praktiker som berörda barn och deras 
familjer såväl praktiskt som etiskt. Rättsäkerheten får inte sättas ur spel och pågå-
ende/planerade utrednings- och behandlingsprocesser heller inte störas. Samtidigt 
kan sägas att det också ingår i barns rättigheter att få möta och uttala sig inför forskare 
om barnet så önskar liksom en rättighet för barn att deras röster blir hörda och deras 
synpunkter beaktas i utformningen av såväl verksamhet vid Barnahus som övrig soci-
altjänst. Socialt arbete ska bedrivas med evidensbaserat och då måste också forskning 
kunna genomföras i socialarbetarnas vardag och inom såväl myndighetsutövningens 
praktik som inom behandlingsarbete också inom socialt arbete. 
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KAPITEL 3 BARNAHUS UR SOCIALSEKRETERARES 
PERSPEKTIV

-Det är lite speciellt när det inte är någon som känner dem sedan innan 
och det var därför vi hade bett om att någon lärare skulle följa med Barn-
hus, någon som barnen är trygga med.  Nu var det bestämt att det skulle 
vara särskilt företrädare som hämtade. Det kan vara bra om man känner 
barnen sedan innan. De känner sannolikt inte företrädaren heller men 
just i ett skede när man ska prata med föräldrarna och de är upprörda och 
de undrar vem är det som har hämtat mina barn, så kanske man har som 
socialsekreterare sen har ett litet bättre ingångsläge – för föräldrarna 
kan ju tycka, att du var den som åkte och tog mina barn från skolan till … 
[…] föräldrarna till de här barnen var ju upprörda och de skrev ju brev till 
socialstyrelsen att vi hade kidnappat barnen – deras barn åker inte frivil-
ligt med främlingar och någonting måste vi ha gjort med barnen. Ja, de 
visade inga tecken på det – de var lite nyfikna och de hade sin lärare med.  
Så de tyckte nog att det var lite spännande och så när vi åkte iväg och vi 
fick ett jättefint bemötande där på Barnahus, då när vi kom fram också. 
Det är en trevlig lokal, rätt så avslappnat och bara det här att man pratar 
vänligt och trevligt: ” – Hej! Är det du som är..? Vem är vem? O, vilken 
fin klänning du har på dig”. Och sen går man in och småpratar innanför i 
väntrummet som de har med lite leksaker och grejer och efteråt ringde vi 
upp föräldrarna, jag presenterade mig och förklarade att jag hade suttit 
med vid de här förhören och att flickorna hade berättat saker som gör att 
vi bedömer att de inte kan återvända hem i nuläget och att det är vikigt 
att vi får träffas och prata om det här. Föräldrarna var väl här och träf-
fade oss dagen efter. När vi gjorde utredningen sa föräldrarna att de inte 
ville träffa flickorna förrän de skulle flytta hem och flickorna ville heller 
inte träffa föräldrarna in inledningsskedet – de var jätterädda för vad 
föräldrarna skulle göra när de sågs igen. (Socialsekreterare Vera)

I detta kapitel redogörs för vad socialsekreterare lyft fram i sina berättelser om erfa-
renheter av Barnahus, barn i Barnahus och att utreda i samband med Barnahus. Här 
används flera utdrag ur socialsekreterare berättelser om hur Barnahus upplevs som 
socialsekreterare, som barn i socialsekreterarnas perspektiv samt hur socialsekrete-
rarnas samverkan med barn och deras familjer och sociala utredningar påverkas. 

Barnen vi forskare mött berättade om Barnahus som Polisens Hus. Socialsekreterarna 
talar också om Barnahus som en plats för förhör av barnen där polis och åklagare rå-
der. Men också som en plats för samrådsmöten som är till stöd och lärande för social-
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sekreterarna i handläggning av ärenden där barn misstänks vara utsatta för våld eller 
övergrepp. 

- För mig är Barnahus ett bra sätt ha barnförhör med barn och att det inte 
blir så läskigt. Man kan få det ganska komprimerat, ganska samlat, man 
kan få det ganska snabbt. Det är vad jag skulle vilja, men det är inte rik-
tigt så. Det går upp och ner.Jag skulle önska att det var barnets hus där de 
kan bli förhörda och få stöd men det är mer vårt. (Socialsekreterare Åsa)

Bland socialsekreterarna dominerade berättelserna om att Barnahus kommit till för 
barnen men blivit bäst för handläggarna och samarbetsparterna själva. Här i kapitlet 
kommer ges exempel på socialsekreterarnas berättelser från den inledande fasen med 
samrådsmöte på Barnahus till efter att barnet lämnat Barnahus och socialtjänsten tar 
vid, om så behövs, med inledande social utredning och eventuella omdelbara insatser.

Samråd som konsultation avgörande för socialtjänstens 
fortsatta handlande
Också tidigare hade funnits möjlighet till samråd i samverkan med polis, åklagarmyn-
dighet, läkare, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst. Då i samverkans-
grupp utan egen lokal och med representanter från deltagande organisationer som 
träffades regelbundet:

- Den största skillnaden är den speciella lokalen som är Barnahus. Med 
den där samverkansgruppen så var det ju ändå i polishuset som förhören 
hölls. Samrådsgruppen träffas nu en gång i veckan. När vi jobbade på det 
där andra sättet då fanns ju i viss mån ändå de här samråden men det var 
väl en gång i månaden som de träffades. Man kunde komma dit och dra 
ett ärende få också, och så hade vi kontaktpersoner, inte en sån här sam-
verkan som nu. Då träffades vi alla två gånger per termin och pratade om 
hur vi skulle arbeta i de här typen av ärenden. (Socialsekreterare Vera)

Samverkansgrupperna byggde på representation och syftade till att underlätta samver-
kan när så skulle behövas i ärenden. När de första samverkansgruppen med distrikts-
åklagare, polis, BUP, barnmedicin och socialtjänst byggdes upp på 80-talet, syftade de 
till att samverka vid hantering av ärenden med misstanke om sexuella övergrepp mot 
barn och utbilda i ämnet. Sexuella övergrepp och incest mot barn hade tidigare inte 
rönt någon större uppmärksamhet i landet. Under 80-talet växte uppmärksamheten 
dramatiskt särskilt bland praktiker och massmedia och därmed också allmänheten hos 
(Hallberg och Rigné, 1995). Kriminalinspektör Monica Dahlström-Lannes i Eskilstuna 
blev en auktoritet på området med skriften (Dahlström-Lannes, 1990). 1982 tog hon 
initiativ till arbetsgrupp och arbetsmodell som kallas Eskilstunamodellen. Den består 
av ett tvärprofessionellt samarbete mellan myndigheter som i sina verksamheter in-
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volveras i sexualbrottmål rörande barn. Syftet var att få till stånd prioriterade och sam-
ordnade insatser mellan bland andra socialtjänst, polis och BUP. Modellen spred sig i 
landet och har nu flyttat in i Barnahus och utvidgas till fler sammanhang än misstanke 
om incest som modellen började med.

Genom Barnahus säger socialsekreterare att de blir tryggare i hur de ska hantera miss-
tanke om våld och övergrepp och därmed våga se och höra när barn och andra avslöjar 
sådana händelser: 

- Ja, jag minns i X-stad att min kollega var i någon samverkansgrupp nå-
gonstans – det där hade man inte koll på. Det känns ju som natt och dag 
Då hade jag inte riktig koll som idag om jag hade fått ett sådant ärende 
som skulle föranleda Barnahus. Jag hade kunnat gå till henne, jättekun-
nig kollega, kompetent och arbetsledare och så, men nu kan jag ju själv 
delta, nu kan jag . Det är liksom som om förr fanns inte dom ärendena 
och nu gör de det. Det är så jag kan tänka när du ställer frågan. Och jag 
har väl gjort någon polisanmälan tidigare men jag kan inte minnas om 
vi hade barn som var inne på undersökningar och särskilda företrädare 
när man inte hade samtycke från föräldrarna att undersöka barnen – Jag 
tycket att det är en jättestor skillnad. […] det är klart att de här ärendena 
fanns tidigare men vart tog de vägen? Det är det jag menar, de fanns ju 
men jag satt inte med dem i knät och om jag nu gjorde det så märkte jag 
dem inte. Jag vet inte, jag tycker bara att det är jättestor skillnad när man 
tänker på de ärenden jag har haft sedan Barnahuset kom till. (Socialse-
kreterare Vera)

Ur socialsekreterares perspektiv verkar Barnahus medverka till att trygga socialsekre-
terarna så att de vågar se och höra dessa barn som upplever våld i nära relationer, 
barn som är utsatta för brottsliga gärningar som sexuella övergrepp och misshandel.  
Såväl att handlingsplan finns färdig, rutiner är uppbyggda och prövade, kunniga och 
erfaren samarbetsparter finns till hans att samverka och samråda med, tryggar soci-
alsekreterarna så att de håller sig lyhörda och agerar när så behövs. Samverkan inom 
Barnahus är institutionaliserad och känd. Barnets socialsekreterare deltar själv när 
det egna ärendet är uppe för samråd liksom när och om barnet senare förhörs. Detta 
skapar kontinuitet och kända rutiner för socialsekreterarna. I samrådsgruppen sam-
skapas konsultation och handledning i hur orientera sig vidare både i enskilda ärende 
och i arbetet i stort.

- Jag har alltid fått en ny infallsvinkel, något med mig därifrån. När man 
är flera stycken och de har kunnat ta från erfarenheter från tidigare; i det 
fallet gjorde vi så eller så.  Där hade vi ett informationsmöte, det kan man 
kanske ha här? Alltså det blir klarlagt på något vis vad man kan göra. Jag 
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tycker jag har haft ganska stor nytta av de där samråden fast jag inte 
varit på så många. (Socialsekreterare Olga)

Här sker också konsultation och samråd emellan att samrådsgruppen träffas. Då är det 
samordnaren som svarar:

Det har hänt flera gånger att jag ringt till Barnahus bara för att bolla om 
ett ärende och det är ju jättebra för man sitter här ensam. Och ibland så 
har jag varit på samråd och då har man fått den bilden klart för sig oav-
sett hur det blir. Ibland kan man använda dem för ren konsultation eller 
så blir samrådet som en konsultation när de olika parterna säger ur sitt 
sätt och då får man en klara bild hur man kan gå vidare. Då vet man ju 
det och lite mer om vad de andra samhällsfunktionerna tänker.

Vi återkommer nedan till samordnarens roll. Först något om den starka kopplingen till 
polisanmälan och att det ska vara polisanmält för att bli aktuellt på Barnahus. Social-
tjänsten ska alltid göra övervägande kring om och när polisanmälan ska göra eller inte. 
Den ska bygga på en helhetsbedömning och tidpunkt för polisanmälan bedömas från 
fall till fall. Ett konstaterat övergrepp eller mycket stark misstanke om brott talar för 
en skyndsam polisanmälan. I vissa fall kan en sådant vara till nackdel, Det kan behövas 
mer motiveringsarbete för att barnet eller den unge ska inse värdet och behovet av 
polisanmälan (Socialstyrelsen, 2012).

Utvecklingen av ett barns situation kan behövas följas eller undersökas t.ex. med ett 
”Bara Jag-samtal” (Berg & Skogsberg, 2008), se nedan, eller andra tillgängliga insatser. 
Socialsekreterarna och deras chefer har ansvaret att bedöma om och när interventio-
ner ska göras liksom avväga omfattningen av densamma. ”Hellre en för mycket än en 
för lite” som en ansvarig chef inom socialtjänsten uttryckte det.  Samtidigt kan det vara 
svårt att bedöma och kunna tänka sig vad som kan komma utvecklas sig under och i 
samband med förhör liksom efteråt (se ovan).

Polissamarbete på gott och ont – om det ändå inte leder till 
vidare åtgärder
I Nordöstra Skånes Barnahus verkar socialsekreterarna tillåtas ta upp avidentifierade 
ärenden på samrådsmötet för konsultation om ärendet ska polisanmälas eller inte. I 
andra Barnahus är det helt fokus på ärenden där polis och åklagare är med från början 
d.v.s. polisanmälan är gjord. 

På flera Barnahus är åklagarna tydliga med att de inte vill vara med på konsultativa 
samråd. De vill inte ha för mycket förhandsinformation om det misstänkta brottet el-
ler om familjen, och anser att alla misstänkta brott ska anmälas (Landberg and Svedin, 
2013 s. 35). 
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I så fall återstår endast s.k. planeringssamråd, möten där tid koordineras för barnför-
hör, hämtning av barn och risk- och skyddsbedömning (Landberg och Svedin, 2013). 
Det senare är socialsekreterarnas ansvar och att någon särskild tid planerats för detta, 
har ingen av deltagarna i denna studien omnämnt utan risk- och skyddsbedömning 
omtalas som huvuduppgiften socialsekreterarna har på Barnahus. Däremot dominerar 
uppfattningen om att samrådsmötena är konsultativa såväl när det gäller om polisan-
mälan ska göras eller inte som när det gäller upplägg i övrigt, inte minst om läkarun-
dersökning behövs eller inte. 

Socialsekreterare och chefer säger att socialtjänsten har kommit att förlita sig mer och 
mer på att det inledande bemötandet av barn och hanteringen blir rätt och riktigt gjord 
i och med att Barnahus kommer in i ärendet där barn misstänks vara utsatt för våld 
eller övergrepp. I detta har fler och fler anmälningar om oro över barn, kommit att gå 
vidare till polisanmälan och Barnahus. Vid tiden för studiens start lyftes detta som ett 
problem eftersom det på sina håll blivit mer eller mindre rutinmässigt att anmälningar 
gått vidare. Bl.a. hade skolpersonal reagerat över att deras anmälningar till socialtjäns-
ten tenderade, som de såg det som, med automatik gå vidare till polisen. 

- Tidigare polisanmälde vi inte så många ärenden. Det var sällan vi po-
lisanmälde det vill jag ha sagt innan vi fick Barnahuset. Vi gjorde en av-
vägning, ska det polisanmälas eller ska det inte och så tittade vi på att vi 
var skyldiga att polisanmäla när det var två år eller mer i straffvärde och 
när det var barnmisshandel eller sexuella övergrepp så polisanmälde vi 
ju men alltså när det var en örfil eller så där, så gjorde vi inte det – kanske 
att vi bedömde att det skulle bli större skada för familjen att polisanmäla. 
Jag tycker att man ska göra en avvägning. Se på hur blir det för familjen 
sen är det svårt ibland när det är nya ärenden – ibland kommer de inte – 
och vi ska ju inte träffa dem innan de kommer till Barnahuset. Alltså det 
finns ju en vits med att polisanmäla för det är ju brottligt att slå på sina 
barn men nån gång kan jag tänka mig att det varit jättebra för ungen i 
fråga att avstå. Det har blivit tungt för barnet. Alltså det blir konstigt för 
barnen. De sitter och berättar och berättar allvarliga saker, grova saker 
som jag tänker att det är grov misshandel. Sparkar i kroppen och så läggs 
utredningen ner för man kan inte styrka brott. Alltså det blir jättekonstigt 
för dom ungarna. Det blir konstigt för barnen och det är väldigt många 
ärenden som vi har haft på Barnahuset och det är väldigt få som lett till 
åtal. (Socialsekreterare Bodil)

Ett tungt vägande skäl till att Barnahus skapats är att förbättra brottsutredningarna 
(Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 
2009). Lagföringsfrekvensen, d.v.s. andelen barnärenden som slutade med åtal, straff -
föreläggande eller åtalsunderlåtelse, har inte dock förbättrats i och med introduktio-
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nen av Barnahus (Kaldal, Diesen, Beije, & Diesen, 2010; Landberg & Svedin, 2013). 
Personuppklaringsprocenten i Sverige, d.v.s. att en misstänkt person kunnat kopplas 
till misshandelsbrottet, var 2015 när det gäller barn i åldrarna 0–6 år 7 procent och 
10 procent i åldrarna 7–14 år (brå, 2016). Kopplingen till polisanmälan när det gäller 
Barnahus blir till ett dilemma för socialsekreterarna särskilt som erfarenheterna är att 
även om barnen inte behövt vänta så länge på att bli förhörda så har förhöret med de 
misstänkta kunnat dröja länge för att i de allra flesta fall leda till att ärendet avskrivs 
(se ovan).

- Jag har haft något ärende där det inkommer en anmälan från skolan så 
gör vi en polisanmälan direkt och/eller har ett samråd och gör en polis-
anmälan utan att ha träffat familjen och tänker att vi börjar i den vägen 
– och så drar det ut på tiden och så drar det ut på tiden och så drar det ut 
på tiden. (Socialsekreterare Öda)

Flera socialsekreterare berättar att de till slut ändå tvingats gå in och kontakta famil-
jerna. Inte minst under de perioder när polismyndigheten haft svårt att leva upp till 
sina åtagande. Under en längre tid (2016) skedde samrådmöten på Barnahuset trots 
att polisförhör inte skulle kunna genomföras enligt planering p g a brist på poliser. 
Samrådsmöten betraktades fortfarande vara till stöd och förbättra samverkan enligt 
ovan varför dessa fortsatta att hållas. Socialtjänsten agerade utifrån sitt ansvar. Andra 
perioder har välutbildade poliser funnits på plats och av socialtjänsten också betrak-
tats som ett gott sätt att intervenera (jfr ovan):

- Som i det ärendet i måndags där mamman ska komma med barnen 
där sa åklagaren direkt att jag tror inte att kommer komma någonstans 
i ärendet men så kom vi överens om att ändå göra detta för att detta i 
sig att de blir förhöra att man har samtal med mamma och papp och att 
de vet att polisen är inkopplade att vi talar med mamman och pappa 
det is ig gör ju något med dem även om det är så  att det aldrig ha hänt 
men skulle det ha hänt och vi kan inte gå in med tvångsåtgärder för att 
det inte finns tillräckligt för LVU och de inte vill ha någon hjälp, så tror 
jag ändå att det har hänt något med dem att de har tänkt till för att det 
kanske är  så att de har slagit så att de tänker till nästa gång […] har givit 
möjlighet för föräldrarna att beskriva hur de ser på situationen och jag 
har fått möjlighet och beskriva hur jag ser på situationen och kanske tala 
om de här sakerna som vi är orolig för – jag tycker att man alltid ska kun-
na erbjuda stöd till familjer som vi ju brukar göra. (Socialsekreterare Pia)

I andra ärenden uttrycks att Barnahus kopplas in lite väl rutinmässigt och att med so-
cialtjänsten med fördel hade kunnat ha utrönt en bit själva innan ställningstagande 
om polisanmälan:
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- Jag tänker att man hade kunnat få ett annat upplägg om man hade 
försökt närma sig föräldrarna på ett annat sätt det tänker jag lite mer 
allians inte bara ett hot […] Jag hoppas att det blir annorlunda när det är 
företrädaren som hämtar barnet och att det är företrädaren som sköter 
det rättsliga medan vi  kan komma in i en mer stöttande roll för familjen 
det tror jag blir bättre för barnet det tror jag. (Socialsekreterare Emma)

Socialsekreterarna har tidigare i dessa ärenden liksom i andra sammanhang, kunnat 
bjuda in samarbete, skapa en arbetsallians med föräldrarna i att utforska vad som kan 
behöva göras och förändras för barnets bästa. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet 
och hänsyn till integritet och självbestämmande. Socialsekreterare ska verka för att i 
första hand ta tillvara och främja familjer egna resurser. När Barnhus introduceras och 
när barn hämtas dit utan föräldrarnas vetskap blir det andra värden som dominerar 
budskapet till familjen: myndighetsutövning utan vare sig delaktighet eller insyn, men 
med tvång och hemlighetsmakeri. Efter att detta kommunicerats till föräldrarna kan 
det bli svårt för socialsekreterarna att bjuda in sig till samarbete med familjerna. En 
kommun har också särskilt utbildat sig i en samtalsmetodik ”Bara jag” (Berg & Skogs-
berg, 2008) för att kunna möta och lyssna dessa barn. Socialsekreterarna framför tvek-
samheter i om alla de ärenden som hitintills gått till barnförhör på Barnahus, först 
eller i stället kunnat hanterats med inledande samtal med barnet enligt t.ex. Bara jag-
modellen.  Några har de haft uppe på Barnahusets samråd och som då inte gått vidare 
till barnförhör utan just till samtal enligt Bara-jag-modellen (Berg & Skogsberg, 2008): 

- Vi behöver göra vårt jobb och polisen sitt jobb och någonstans kan jag 
tycka att det är två helt skilda saker om det komplicerar eller förbättrar 
för polisen det vet jag inte jag tror att vi är en lugn trygg miljö och som du 
berättat att vi var på dagis – i den trygga miljön känner sig barnet tryg-
gare än att åka iväg någon annanstans vilket jag kan tycka är en fördel. 
Barnahus är bra på andra sätt. Det här är mer lugnt och tryggt och da-
gisfröken kan sitta med eller vara nära någon annanstans. Vi ber henne 
sitta med men vara tyst inte säga något. I ett riktigt ”Bara jag”-samtal 
ska hon kunna sitta där men hon ska inte säga något utan bara finnas 
med så att barnet vet att det finns en känd trygg person med – det tror 
jag är en fördel för barnen – det blir mer naturligt – det är deras trygga 
miljö. Sen beror det ju precis på vad som kommit fram – vi är öppenhjär-
tiga med barnet – Om det är så att det kommit farm något som vi känner, 
detta är oroligt, detta måste vi diskutera med gruppchefen då säger vi till 
barnet, att nu måste prata med vår chef och ring till vår chef. Sen kommer 
vi tillbaka och berättar vad som ska hända. Det är helt avhängigt av om 
vi ska göra ett omedelbart omhändertagande eller om vi inte ska göra. 
Det säger vi inte något till barnen om i detta sammanhang – det gör vi 
inte. Det som säger är att vi berättar för barnet att vi kommer träffa dina 
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föräldrar. Vi är också mycket noggranna med att se hur barnet känner 
sig i den här situationen och på hur de blir när de kommer hem om vi är i 
skolan eller förskolan. Att se till hur det fungerar; – När du kommer hem 
idag, när du ska träffa mamma eller pappa eller vem det nu är …? Finns 
det någon oro hos barnet om vad som ska hända över: – Jag har berät-
tat eller inte berättat? Vi kontrollerar alltid efter att barnet kommit hem 
och dagen efter. Kommer barnet till förskolan igen och hur har det varit? 
I första hand använder vi oss barnet självs i samtalet. Det ska inte vara 
så dramatiskt utan barnet kan illustrera för oss och berätta t.ex. om hur 
blir mamma när mamma blir arg. Barnet har kanske svårt att berätta. 
Då kan vi säga: – Kan mamma göra så här? Och så visar vi oss jättearga, 
vi skakar och ristar med hela kroppen.  Då kan barnet säga: – Nej så gör 
hon inte, men … Så det blir en mer naturlig situation. Du har material, 
du har färdigritade konturer av barn så dom kan få rita på om de t. ex. 
säger att de blivit slagna: – Var för någonstans? Du använder det på ett 
lekfullt sätt. Finns det några synliga skador på barnet? Ben eller nacke 
eller någon annanstans? Då kan man använda detta men det är mest 
papper och penna som vi använder. Ja, t.ex. om barnet säger att någon 
dragit barnet i håret – så här (visar bak på huvudet). Då kan du ju mycket 
väl titta i nacken så här utan att det bli något dramatiskt för att se om 
där är några synliga skador. Behöver vi ta barnet till sjukhus direkt för att 
dokumentera skador så gör vi det. De kan säga om slag på armen och då 
kan man fråga: – Kan jag få se dina muskler, ser du mina och då syns ju 
om de har blåmärken.  Det finns många saker man kan göra  nu har jag 
bara pratat om den första biten, i förhandsbedömningen, men i ”Bara 
Jag” ligger ju också en lång serie med samtal med barnet och där har vi 
massa annat material som man kan använda. (Socialsekreterare Ylva).

Ovanstående är exempel på hur socialtjänsten är inriktad på att utveckla tidiga insat-
ser och förbättra förhandsbedömningarna dvs. bedömningarna om polisanmälan och/
eller om egen utredning ska öppnas.  Socialsekreterarna går på kurser och lär sig sam-
talsmetodik som inte alla gånger är evidensbaserade. ”Bara Jag”- samtalen är det inte, 
som så mycket annat inom socialt arbete (jfr. Berg & Skogsberg, 2008). 

Till skillnad från länder som USA, Canada, Australien och UK som inte utreder förrän 
risksituation identifierats kring barnet, har nordiska länder en lång tradition av att an-
vända sociala utredningar i förebyggande och förändringsskapade syfte med inriktning 
på att sätta in tidiga service och stödinsatser till hela familjen (Kriz & Skivenes, 2012, 
2017). Risksituationer och omsorgssvikt definieras i de nordiska systemen snarare som 
dysfunktionellt samspel inom barnets familj än som direkt skadligt eller farligt age-
rande av föräldrar som i de angloamerikanska systemen (Leviner, 2014 ). BBIC-kon-
ceptet förstärker den nordiska inriktningen på interaktion mellan barnet och barnets 
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olika omgivande kontexter utifrån systemiska teori (se kap. 2). I barnets omgivande 
sammanhang är personalen på förskola och skola viktiga. Förskolan är obligatorisk 
för kommunen att tillhandahålla men frivillig för föräldrar och barn. Lärarna är viktiga 
personer i barns nätverk för att fånga upp signaler om barn inte mår bra eller far illa, 
så det är viktigt att barnen vill och får komma till sin förskola också i utsatta situationer 
eller i synnerhet då.

- I två fall har det blivit så att föräldrarna inte vill att barnen ska gå på 
dagis för det är skolan som har anmält. Det har varit så enormt drama-
tiskt att man tagit barnen på dagis och åkt iväg till en annan stad, Det 
har blivit jättestora problem mellan personal och föräldrar som resulterat 
i att barnen inte är på förskolan. Då finns ingen insyn alls och så lägger 
man när brottsutredningarna … (Socialsekreterare Jenny)

Vad blev poängen då, frågar sig socialsekreterarna. Barn har ryckts iväg till Barnahus, 
till förhör utan förberedelse och föräldrarnas vetskap. Barn har märkt föräldrarnas för-
tvivlan och ilska över att barnet varit på Barnahus. Barn har skrämts i det sammanhang 
de alltid tidigare kunnat känna sig trygga i, på sin förskola. Efter hämtning till Barnahus 
kan barn bli rädda för okända vuxna på förskolan, om de över huvud taget får komma 
till sin förskola: 

- Pojken kommer nu bara då och då till förskolan. Pappan vägrar tala 
med personalen, mamman vägrar gå dit. När pojken kommer tillbaka till 
förskolan gömmer han sig bakom stora blommor och soffor och säger att 
han är rädd att någon ska komma och ta honom därifrån. För honom blev 
det väldigt dramatiskt. (Socialsekreterare Flora)

Var det värt det, frågar sig socialsekreterarna.  Särskilt när de märker att förhör med 
misstänkta dröjer, utredningar läggs ner eller fördröjs, och att få ärenden går till lag-
föring. Vad det värt det med tanke på den långa tiden av osäkerhet, oror och spända 
relationer i barnets familj, som kan följa på barnets deltagande i förhör på Barnhuset? 
(delta-reflekterande team med socialsekreterare).

Nedan ett utdrag ur ett annat deltareflekterande team. Flera socialsekreterare samta-
lar i detta videoinspelade samtal utan forskarens närvaro i rummet: 

- Jag tänker att den pojken jag hade nyligen – han var ju 10 år men jag 
tror att han berättade allt. Han var ju gränslös i sig själv samtidigt när det 
var vissa saker som när vi frågade honom sen, det var mamma som hade 
varit på honom och slagit honom, sen fick vi uppgifter om att pappa slagit 
honom tidigare när de bodde i Syrien och det skulle vara ganska grovt då, 
men nu när vi ställde fråga om pappa:  – Nej, nej, det har hänt en gång…
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- Så var det, som man säger så glömmer man ju med tiden, tiden går och 
det lägger sig och lojaliteten med mamma och pappa är stor.  Kommer 
man inte in i precis rätt ögonblick är det svårt att få berättelser som är 
sanningsenliga.

- Sen tror jag också att ibland är det nog så att barnet häver ur sig något 
och sen så dras det tillbaka när hela den här cirkusen är igång.

- Ja. Jag har ett sånt fall nu.  En flicka, hon är bara 4 år som sagt på försko-
lan att mamma slår mig. Det har dragits in på Barnahus och det är så, det 
är sån tragedi. Mamman håller på att bryta ihop och får gå till psykiatrin, 
pappan får stötta mamman, flickan har fått byta förskola för nu lita de 
inte på personalen. Samtidigt har flickan också berättat att barnen på 
avdelningen slår henne – alla slår henne. Då har föräldrarna tagit upp 
det med personal och då tycker de att: – Jamen barn gör ju så, ibland går 
de ju lite hårt fram och drar varandra i håret eller ger varandra en knuff 
men det är liksom inget anmärkningsvärt. Så personalen tycker inte att 
den biten är något speciellt men sen har de då tagit upp att flickan säger: 
- Mamma slår mig när de suttit i enskilt samtal med en 4-åring. Detta har 
blivit Barnahus och polisanmälan och jag känner nästan i magen att jag 
är tveksam till att den här mamman faktiskt har gjort det. Ett litet barn 
kan säga att det blivit det. Mamman säger, att jag kan ha tagit henne 
hårt i armen, när hon inte vill ta på kläderna och vi ska till dagis. Pappan 
säger, att det kan t o m vara någon kusin som sagt, att tar du inte på klä-
derna nu så blir det pisk och så har hon hört detta och så upprepar man 
det nästan som ett mantra när hon kommer till dagis. Alltså, det kan bli 
hur fel som helst, tänker jag. Då undrar jag om det här är bra eftersom 
då sätts det igång en enorm procedur, särskilda företrädare och så … Då 
undrar jag om det gör mer skada än nytta? Förstår ni vad jag menar?

- Ja, jag hade också ett sånt ärende för 1,5 år sedan där grabben satt och 
spelade på dator och sen skulle gå på lektion och han ville hemskt gärna 
spela dator och då när han liksom inte fick det för läraren, då kastade 
han ur sig att han blev slagen hemma. Så drog det igång och mamman 
och pappan kom ju hit som åskväder och var kränkta, oerhört kränkta. 
Sen när vi träffade pojken ensam;  – Nej, jag har världen bästa pappa. … 
det blev ju inget Barnahus gud be vars – vi kunde då inte hitta något som 
talade för att de slog sina barn…  - Nej, det är svårt, grannlaga detta …

En av frågeställningarna som socialtjänsten ville att vi skulle utforska i studien var detta 
svåra, hur avhöra när polisanmälan ska göras eller inte. Barnahus kommer in när polis-
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anmälan görs, inte annars. Redan pågick förändringsdiskussioner, särskilt i en av kom-
munerna där det blivit mer eller mindre rutin att polisanmäla när orosanmälan kom in 
om misstänkt våld:

- Härifrån skickar vi allt – minsta tecken på att pappa har slagit mig i 
rumpan eller så. Vi har verkligen 0-tolerans alltså. Dit går alla de här 
ärendena meden de andra kommunerna verkar sortera ut. Men man vet 
ju aldrig det kan ju vara något i alla fall och vi skulle kunna ha möjligheten 
att ha ett Bara jag-samtal där man träffar barnet utan föräldrarna, får 
ett samtycke till att träffa barnet och höra det prata. Jag har varit med 
om förhör där barnen säger rent ut sa: – Ja, mamma slår mig, pappa slår 
mig. Men polis och åklagare kan inte göra någonting för det är vad bar-
net säger och föräldrarna säger nej. Det finns inga bevis. För det räcker 
inte med det barnet berättar – det blir nerlagt, inget åtal. Jag tycker att 
det är konstigt. Barnet säger för vaga grejer och det finns inga blåmär-
ken, kanske finns annan problematik. Alltså för barn blir detta inte riktigt 
bra. (Socialsekreterare Karin)

Under och i forskningen har diskuterats i kommunerna om när det är lämpligast att 
polisanmäla och ta till Barnahus:

Jag tror att vi kommer bli lite mer restrikta när det gäller polisanmälan, 
köra mer i samråd och försöka få dem som fått uppgifterna från barnen 
att fråga mer så att de ska få mer information, inte bara frågan som de 
fått nu. Som det varit nu så har kanske barnet sagt att pappa eller mam-
ma slog mig och då har hela allting körts igång. Vi vill att det personalen 
som hör det här att de frågar mer: Ojdå, men vad var det som hände då? 
Har det hänt flera gånger? Att de frågar lite mer innan så det inte blir att 
det var kanske en förälder som tog på sig sin jacka och där stod barnet 
och får sig ett slag.

Inte sällan har nyanlända flyktingar och invandrare med dig andra sätt att uppfostra 
barn än det som utvecklats i Sverige sedan beslutet 1979 om att förbjuda barnaga. 
Fortfarande är det många länder i världen som tillåter s.k. uppfostringsvåld. 

- Han satt och svarade på frågorna, han svarade väldigt konkret och så. 
Jag minns det här ganska väl för att det var inte så våldsamt våld – det 
var inte det här ursinniga våldet i ilska eller vredesmod utan detta var en 
förälder som fått med sig andra föräldrastrategier från andra kulturer 
där om man gjort något bus så fick man tre rapp på fingrarna, hade man 
gjort ngt annat fick man 4 rapp – det var så liksom… (socialsekreterare 
Anna)
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I Sverige finns förbudet mot aga i 6 kapitlet 1 paragrafen Föräldrabalken. Socialstyrel-
sen skriver: Barn skall ha rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling. Men lagen förbjuder inte föräldrar att 
ingripa fysiskt för att t.ex. förhindra barnet att göra sig självt eller andra illa. Det är vik-
tigt att förstå att det kan finnas situationer där föräldrar blir tvungna att ta tag om ett 
barn som har kommit helt ur balans eller som på grund av sitt oförstånd är på väg att 
ställa till svår skada. Förbudet i Föräldrabalken medför inte straffbarhet, vilket många 
tror, både i vårt land och utomlands. Det betyder således inte att föräldrar blir straf-
fade om de gett sitt barn en örfil. Familjer som anmäls för konflikter med sina barn, 
ska i första hand ha råd och stöd från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010 s. 12). För 
en eventuell straffbarhet inträder brottsbalkens bestämmelser om misshandel. Social-
tjänstsekretessen i 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ OSL (Offentlighet och sekretesslagen) (2009) 
hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om 
uppgiften angår misstanke om brott som riktas mot någon som inte fyllt arton år och 
det är fråga om brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller lagen med  förbud 
mot könsstympning av kvinnor (10 kap. 21 § OSL). Undantagsbestämmelsen i 10 kap. 
21 § OSL innebär således en möjlighet för socialtjänsten att göra en polisanmälan utan 
hinder av sekretess. Det är inte en lagstadgad skyldighet, utan lagstiftaren har gett 
socialtjänsten i uppdrag att göra en professionell, självständig helhetsbedömning av 
när en misstanke är befogad och om nämnden kan avstå eller avvakta med en polis-
anmälan. Som vid alla beslut och avgöranden som rör barn, ska särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver (Socialstyrelsen, 2012).

Kallelse och hämtning till Barnahus?
Socialsekreterarnas relation till familjen påverkas särskilt både av om socialtjänsten in-
ledningsvis gjort polisanmälning och om socialtjänsten medverkar till att barnet kallas 
till Barnahus, i synnerhet om barnet hämtas dit utan vårdnadshavare kännedom och 
medverkan. När Barnahusbesöket görs i samarbete med vårdnadshavare kan hante-
ringen snarare uppfattas som stöd till såväl barn som förälder, att bli tagna på allvar 
och bli lyssnade till. Mer komplicerad blir inledningen när barnet hämtats av socialse-
kreterare till Barnahus utan vårdnadshavares vetskap. Socialsekreterarna uppfattar 
att det uppfattas som negativt i relation till föräldrar medan flera exempel finns på att 
samspel och relationen till barnet snarare verkar kunna stärkas när socialsekreterare 
varit med i hela vägen. 

- … när vi hämtat barnet har föräldrarna varit arga – vissa är ju väldigt 
upprörda. (Socialsekreterare Jenny)
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- Det har gjort att vi har förlorat jättemycket – föräldrarna har förlorat 
förtroende för oss för att vi ingripit i något som de inte anser att vi inte 
har rätt till … (Socialsekreterare Emma)

I Sverige förordnar tingsrätten en så kallad ”särskild företrädare” som kan fatta beslut 
i vårdnadshavarens ställe (“Lag om särskild företrädare för barn,” 1999). Den särskilda 
företrädaren är vanligtvis jurist och är den enda som då har rätt att fatta beslut om 
förhör, transport till förhör och andra åtgärder i utredningen som rör barnet (Åkla-
garmyndigheten, 2016). Kallelse och hämtning av barnet till Barnahus sker av den sär-
skilda företrädaren eller av någon som fått uppdraget av den särskilda företrädaren. 
Den person som hämtar barnet är då oftast en för barnet okänd person varför någon 
på förskolan eller skolan som barnet känner sig ombeds följa med barnet till Barna-
hus (Åklagarmyndigheten, 2016), bli ”trygghetsperson” (Landberg & Svedin, 2013). I 
vissa fall kan barnets socialsekreterare vara den som hämtar barnet på den särskilda 
företrädarens uppdrag. På Nordöstra Skånes Barnahus hade detta regelmässigt skett 
fram till juni 2012. Då detta upplevdes bli hinder för fortsatt kontakt med föräldrarna 
ändrades rutinerna och endast när socialsekreterarna sedan tidigare kände barnet el-
ler barnen fortsatte socialsekreteraren hämta och följa barnet till och från Barnahuset. 

- Jag förutsatte att polisen talade om det för skolan men det är så när 
man bara kastas in. Det blir inte bra när man inte själv suttit på samrådet. 
Då är det jättesvårt att få en arbetsuppgift: du ska gå, leta reda på den 
här pojken på skolan och se till att han kommer till polisförhöret där. Det 
tror jag att man pratat om väldigt mycket om. Det ser inte ut så längre 
att det är socialsekretare, att en okänd socialsekreterare ska hämta till 
förhör. Det har de kommit på att det blir inte bra. Det är skillnad om det 
är ett ärende som man är inne i och som man relation till barnet. Där kan 
man mycket väl vara behjälplig. Nu.. nej, den uppgiften ska inte ligga på 
socialsekreterarna utan det ska vara den särskilda företrädaren, annars 
kan dagis eller fritids som känner barnet, vara behjälplig […] För honom 
blev det inte bra att de kom en vilt främmande människa från socialtjäns-
ten som sa; vi vill hjälpa dig och sen så blev det konstigt. Han fattade ju 
inte att detta måste komma fram till föräldrarna det som han sa, inte 
exakt vad han hade sagt, men att han varit på förhör. Det kändes som 
man hade lurat honom. (Socialsekreterare Anna)

Som ett led i riktningen från att försöka komma bort ifrån att barnets familj ska få 
intrycket av att socialtjänsten är en del av det polisära arbetet på Barnhus, har blivit 
Barnahusets styr- och arbetsgrupp beslutat att socialsekreterarna ska kunna avstå från 
att medverka vid hämtningar av barn (Gustavsson, 2013b; Sveriges Advokatsamfund, 
2016). 
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Socialsekreterarna har […] fått bära hundhuvudet för det här förfaran-
det. Nu blir det tydligare att det är en rättslig process. De håller förhören 
och det – polis, åklagare, den särskilda företrädaren och tingsrätten är 
inblandade. Så att det blir tydligare så att säga. Innan har vi hämtat på 
skolan då har vi tagit emot: ”Detta kan ni inte göra utan att prata med 
oss”. Men nu är vi inte inblandade i det men så fort som polisen talat om 
för föräldrarna att barnet varit på förhör så tar vi kontakt med dem för 
att kolla upp […] och göra skyddsbedömning. (Deltareflekterande team 
med socialsekreterare)

I stället ska de särskilda företrädarena göra detta enligt överenskommelsen på detta 
Barnahus 2012. Detta kom att få andra konsekvenser när det gäller utvecklingen av 
samspelet barn – socialsekreterare och socialsekreterarnas agerande på Barnahus 
som i denna studie uppmärksammas, argument som bör väga tungt i synnerhet som 
det inte ligger i den särskilda företrädarens åtagande att själv hämta barnet. I prome-
moria från Sveriges Advokatsamfund förtydligas detta: I många fall kan det vara lämp-
ligt att barnet transporteras genom socialförvaltningens försorg och där någon som 
barnet känner sig tryggtillsammans med, t.ex. lärare eller förskolepersonal, följer med 
under transporten. Det kan anmärkas att det enligt Åklagarmyndighetens egna rikt-
linjer numera också anges att den särskilde företrädaren beslutar om, hur och av vem 
barnet ska inställas till förhör, vilket är ett förtydligande kring att det inte är advokaten 
själv som har att ombesörja detta (Sveriges Advokatsamfund, 2016 s. 24-25). Ovan 
hänvisas till Åklagarmyndighetens handbok (Åklagarmyndigheten, 2016). I denna stu-
dien kan konstateras att även om hämtning kan vara en dramatisk händelse för både 
inblandade barn och vuxna, blir det en händelse som delas av och upplevs tillsammans 
barn och socialsekreteraren. 

- Fördelen med att socialtjänsten hämtar är att då har man ju träffat mig 
tidigare och vet att jag var med där och så kan man säga att man kan visa 
att jag sitter hör inne – det är också en nackdel om de får se mig och sen 
händer det inte så mycket, det tar tid innan jag träffar dem nästa gång – 
ja, vart tog socialsekreteraren vägen? – Vad händer nu? Vem var hon och 
vad ska hon göra? (Socialsekreterare Nina)

Barnet möter socialsekreteraren och ömsesidigheten blir uppfordrande – är det det 
som socialsekreteraren här söker säga? I bästa fall blir både barn motiverande till när-
mare kontakt med varandra. Samtal utvecklas såväl före, under som efter Barnahus. 
Här ett exempel på barn som hämtats i skolan av socialsekreterare, som i detta sakta 
med säkert kommit in i barnets livsvärld till en bärande relation också efter Barnahus:

- De blev jätterädda. De var i skolan allihopa. En av killarna han som var 
12, han blev jätte rädd, jätte rädd. Jag tyckte att det var så obehagligt. 
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Han tittade på mig och tårarna rann på honom. Det var intensivt och han 
sa ingenting. Och jag berättade för honom att nu är det så att din bror 
har berättat lite för oss, att ni inte har det så bra hemma och på grund 
av det så kommer jag be dig följa med tillsammans med din lärare här. 
Det var en lärare som han gillade jättemycket. Så läraren följde med till 
Barnahus. Pojken sa ingenting, ingenting i bilen om det. Så försökte jag 
prata om fotboll och andra saker och vad han tyckte om att göra och så. 
Jag körde ju samtidigt som jag pratade med honom och då kunde han ju 
prata, i alla fall om andra saker. Jag tänkte att jag skulle försöka lyssna på 
honom här: hur pratar han, hur tänker han den här killen?  […] Här blev 
det ju en fortsättning baserat på de där jobbiga minuterna eller timmar-
na som blev tillsammans med dom då de var ledsen och grät – det kan ju 
sammanfläta en när vi sitter och pratar om det och tröstar dem och för-
söker prata kring vad som händer - det kan ju också vara viktigt, som jag 
sa, de har pratat rätt mycket kring det. De säger våra namn som var med 
där och: ”– Ni var ju där hela tiden och sen så fick vi McDonaldsmat av er” 
[skrattar] Alltså det är andra saker som de tittar på också då ju – vad vi 
har gjort för dem. I stället om vi skulle vara passiva [och särskilda företrä-
daren hämtar], då kommer vi inte in på samma sätt som man kanske är i 
andra ärenden  – om jag inte är inne i ärendet blir jag bara en åskådare 
i det fram till dess att jag vet hur jag ska agera. (Socialsekreterare Pia)

När socialsekreteraren till skillnad från när socialsekreteraren är med barnen till Bar-
nahus, bara möter upp på Barnahus och dessutom inte känner barnet sen tidigare, 
risker socialsekreteraren hamna i bakgrunden, ofta redan från början ”gömd” inne i 
medhörningsrummet, varefter socialsekreteraren har svårt att finna en naturlig öpp-
ning att närma sig barnet på Barnahus. Särskilt inte som detta vare sig planerats in på 
det förberedande samrådsmötet eller finns i rutinerna för barns besök på Barnahus. I 
denna studie har införandet av dessa båda steg föreslagits (se reflektioner och slutsat-
ser kap?). Behovet av införande av dessa rutiner stärks av att i den dominerande dis-
kursen inte är socialtjänstens utan domineras av kriminalrättsliga aktionerna (Johans-
son, 2011). De samverkande aktörerna fokus på Barnahus blir att skydda barnet från 
påverkan inför förhöret och därvid skona barnet från träffa fler personer än absolut 
nödvändigt på Barnhus. När barnet anländer till Barnahus:

- Då möter samordnaren och det har man hört kritik om, att det har varit 
väldigt mycket folk som har funnits precis i anslutning där när de kom-
mer. Det kommer en särskild företrädare, någon från BUP och en samord-
nare. så kommer jag och så finns en dagisfröken som ska vara där [som 
trygghetsperson].  Vi ska ha en uppstramning i det att samarbetspartner 
ska hålla sig i bakgrunden. Jag tror att vid ett tillfälle så var det lite si 
och så och vid ett annat tillfälle såg särskilda företrädaren till att vi gick 
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i medhörningrummet direkt. Så det har sett lite olika ut. Men, när jag 
kommer till Barnahuset, så fort samordnaren tar vid så backar jag undan 
– jag är ju inte någon som är viktig där. (Socialsekreterare Bodil)

När får då barnet veta att socialsekreteraren är där? Det är sagt att polisen ska berätta 
för barnet vem som sitter i medhörningsrummet (Åklagarmyndigheten, 2016) men so-
cialsekreterarna är osäkra både på om detta görs och om barnet kan höra och förstå 
vad det är för personer:

Det är för och nackdelar med att det ska vara tydligt vem jag är och var-
för jag sitter med och så men samtidigt kan det var tillfällen när vi är 6, 
7 stycken i medhörningsrummet och ibland finns det inget riktigt syfte 
med att alla ska presentera sig innan själva förhöret – det kan bli så himla 
mycket för barnet och de kommer inte ihåg dem som är vem och varför 
de är där så det är både och – för om man ska ha en fortsatt kontakt är 
det väl viktigt att man visar vem man är och tydliggöra och så men om 
man bar sitter med på medhörning, på förhöret, så det är svårt ibland.  
Det är flera poliser och så… (Deltareflekterande team socialsekreterare )

När socialsekreteraren inte följer barnet till Barnahuset är socialsekreterarnas huvud-
sakliga uppgift att göra risk- och skyddsbedömning under barnets besök genom att 
sitta i medhörningsrummet och studera barnet i förhörsrummet; bedöma barnet upp-
trädande, hur och vad barnet berättar. Som sagts ovan socialsekreterarna osäkra på 
om barnen är varse om att de finns där i medhörningsrummet och lyssnar: 

- Det har också varit lite olika – de brukar säga: – Här är kameror. Om bar-
ren frågar: –Varför är det kameror? Det sitter – vi ska spela in – det sitter 
i andra rummet – det finns ett annat rum, att de har ngn kollega där – jag 
tror att jag har olika erfarenheter – men jag vet vissa fall när de inte har 
nämnt att vi finns där vilket känns på bra och dåligt på samma gång – det 
blir lite falskt på något sätt – det känns som att mna tjuvlyssnar på något 
– ja – det är väl bedömningar. (Socialsekreterare Öda)

Barnet har rätt att få veta vilka som finns i medhörningsrummet enligt de instruktioner 
som styr polisen och åklagarens agerande (Åklagarmyndigheten, 2016). Såväl intervju-
erna med barn som socialsekreterare i studien visar på att det inte alltid sker eller så 
uppfattar inte barnet att det sagts. 

Socialsekreterarna jämför med när de var med och hämtade och hur det kan bli när 
de inte gör det:

- Det ser olika ut tänker jag. Med min kille då så träffar jag ju honom 
första gången när han kommer ut till bilen när läraren tog honom med 
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sig och sa: ” – Vi i ska åka en sväng”.  Och där vi tar vid i bilen och förkla-
rar vart vi ska och vilka vi är och varför vi är där. Om jag inte är med och 
hämtar, tänker jag att det hade blivit i väntrummet när barnet sitter och 
väntar. Om man ska vara med vid en medhörning är det viktigt att ha 
presenterat sig och berättat vem man är och varför. (Socialsekreterare 
Helen och Inger)

Och så tilläggs:

- Det har vi slutat med för det blir så himla många vuxna, men förut gick 
vi och hälsade.

Förutom att barnet troligen inte kommer att känna till socialsekreterarens närvaro i 
Barnahuset, om denne inte följt med barnet till Barnhus, verkar socialsekreterarna 
förlora naturlig kontakt med barnet och viktig källa till att bedöma barnets mående 
och behov:

- Jag väntar i medhörningsrummet och nu har jag inte följt med barnet 
dit. För det första så vet jag då inte hur barnet är när det kommer in. För 
har jag barnet i bilen så vet jag vilket humör barnet är på, om det tycker 
det här är spännande eller dåligt, att det här ska bli jätteläskigt. Det har 
jag inte en aning om när jag kommer dit. Så man får läsa av barnet i 
stolen när man tittar på barnet. Och så frågar vi alltid: – Hur var färden 
in varit? – Det har varit en lugn färd. – Skönt då vet jag det. (Socialsekre-
terare Jenny)

Socialsekreterare i Medhörningsrummet 

- Alltså ramen för polisförhören är ju ganska likadan och jag har ju lärt 
mig nu hur polisen gör vid förhör de har ju sin metod. Först bygger de li-
ten kontakt med barnet [skrattar] alltså frågar lite vad de är intresserade 
av och hur gamla de är och så. Sen när de haft det inledande pratet så 
frågar dom, då ställer de frågor till barnet och det tycker jag att jag har 
lärt mig ganska mycket själv också – de är skickliga på att ställa öppna 
frågor vilket jag kan känna att jag har haft nytta av när det har varit i det 
läget att man inte vet vad som hänt men man ska ändå ha ett samtal 
med barnen. Vi kan ju ibland vi har ju möjlighet att ha mer ledande frågor 
men det får ju polisen inte ha för då håller det inte sen […] Vi behöver inte 
sådana detaljer som vittnen det är ju inte väsentligt eller vilket rum du 
stod i, var det öppen eller sluten hand, men samtidigt när man har hört 
polisen ställa den flera gånger så automatiskt utan att man tänker på det 
så ställer man frågan : var slog han och hur för någonstans vet man ju då 
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graden av misshandeln ahr man börjat förstå och jag vet också att om 
barnet kan ge det lite mer detaljer så finns det större sannolikhet att det 
här kommer gå vidare. (Socialsekreterare Maja)

Intervjun de lyssnar på är en så kallad forensik intervju som syftar till att barnet ska 
ge så detaljerade uppgifter som möjligt om de händelser som misstänks handla om 
brottsliga gärningar mot barnet varit utsatt för eller som barnet bevittnat. Socialsekre-
terarnas uppgift är annorlunda än polisens. Se jämförelsen i kapitel 1 mellan sk. foren-
sik intervju och socialsekreterares utredande intervju. Utdrag från delta-refekterande 
med en grupp socialsekreterare:

Vi är i olika professioner. För polisen är det viktiga att få underlag ifall 
det är ett brott begånget – för oss är det mer helheten huvudsaken är att 
barnen får det bra och stöd i fortsatt utveckling och då spelar det inte så 
stor roll om mamma eller pappa blir dömd tänker jag utan det viktiga är 
att barnet får bra förutsättningar för att utvecklas för att bibehålla och få 
bättre relation till föräldrarna […] det är viktigt att vi är oerhört lyhörda 
att vi går in med stöd – hur reagerar föräldrarna i dessa ärenden – är de 
arga på oss eller på barnen – vad kan de tänka sig… 

Medan polis och åklargare kan koncentrera sig på händelser som redan inträffat ska 
socialsekreterarna också bedöma nuet för barnet och vad som väntar härnäst både på 
kort och lång sikt. Skyddsbedömningen i medhörningsrummet som socialsekreteraren 
förväntas göra genom att lyssna på och iaktta barnet i förhöret. 

- Tja, jag brukar lyssna på vad barnet säger om det är något av vikt som 
tyder på att de far illa att de inte har det bra hemma eller en del barn kan 
vara jätterädda för att gå hem efter att de berättat någonting exempel 
om sina föräldrar och då blir det att göra en bedömning om man ska 
släppa hem dom med risk att de blir utsatta för något när de kommer 
hem – om det nu är så att det förekommer våld och barnet har berättat 
om det och är jätterädd att gå hem, att bli slagen eller någonting, då får 
man göra en bedömning och det gör vi alltid tillsammans med arbetsle-
dare och man behöver placera barnet. (Socialsekreterare Pia)

Ofta är de då bra att två socialsekreterare är på plats. Ger större säkerhet i bedöm-
ningar och den omedelbara handläggningen, säger socialsekreterarna. En kan fokusera 
på det formella, en på att involvera barnet men det är ändå risk för att det blir mycket 
fokus på föräldrar och de vuxnas bestyr väl på Barnahus som i relation till  chefer och 
kollegor, trygghetspersoner och barnet skola och föräldrar. Beror också mycket på vad 
som kommit fram vid förhöret med barnet och vad polisen vidare beslutat sig göra och 
när. Som en socialsekreterare uttryckte: 
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- Alltså på något sätt ser jag på förhöret som en del i något större. För 
oss bygger inte allt på vad som händer där.  Det blir ganska tydligt vilka 
olika uppgifter vi har; det känns som åklagare och polis är mycket mer 
svart – vita eller vad man ska säga – det bygger mycket på: Kan vi ta det 
här vidare? Räcker det här? Det blir så krasst. Jag tänker. att jag vill ha så 
mycket som möjligt av en helhetsbild av situationen, ja vill … det känns 
som en del, ofta är man ju redan igång (viftar med händerna) i en pro-
cess, Antingen har man redan träffats; antingen är det pågående ärende 
där man har kunskap om, man har träffat alla och det här blir liksom yt-
terligare en bit i pusslet man försöker lägga. Eller så är det helt nytt och 
då har man oftast kollat bakgrunden, så man är igång i sin process redan 
i den här utredningen. Man har diskuterat med kollegor, med chefer, man 
har letat bakgrund, har de varit aktuella tidigare? Sen är det klart att det 
är viktigt vad som framkommer också. Så klart att det är viktigt. Men 
även om det inte framkommer något så betyder det inte att det inte har 
hänt. För jag tänker, att i de allra flesta fall så läggs det ner. En gång har 
jag varit med om att det lett till en fällande dom. Men det är inte det 
viktigaste. Det kan ändå vara sant.  Men man får någon slags känsla. Jag 
gillar inte att prata om känsla så mycket heller i socialt arbete men det 
blir en ytterligare dimension i en pågående utredning och självklart om 
det då framkommer, det kan ju också vara så att det framkommer upp-
gifter, det har jag också varit med om. Då känner man att det här barnet 
får inte åka hem. Känns som det finns flera olika dimensioner och då får 
man agera utifrån det. (Socialsekreterare Öda)

En av huvudtankarna med Barnahus är att barnet inte ska behöva berätta flera gånger 
utan att det ska vara ett förhör och de professionella är lyssnades samtidigt tillsam-
mans. Därmed inte sagt att socialsekreterarna har fått det som de behöver i sin utred-
ning eftersom fokus är på händelser som kan ha inträffat, inte de sociala förhållanden 
och relationer i familj och i barnets nätverk. Socialsekreteraren är bunden av förunder-
sökningssekretess om det som framkommit från förhöret i medhörningsrummet och 
får inte använda detta i samtal efteråt. Men det är bra ändå, säger socialsekreterarna:

- Ja, för jag får ju lite extra tankar då vilka frågor jag ska ställa sen, ska 
jag vara vaksam på vissa saker - utifrån barnens berättelse och välja att 
styra frågorna då på vissa saker som man vet att barnet pratat om. Om 
det hänt något med cykeln eller vid TV:n – då kan man prata om hur det 
fungerar vid TV-situationer eller när de är ute och cyklar. Alltså komma in 
på de områden de är jag vet att barnet berättat att det hänt vissa saker. 
(Socialsekreterare Nina)
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En annan socialsekreterare lyfter fram en annan aspekt:

 - Jag satt med vid medhörningen och då kunde jag beskriva för pappa, 
inte vad som kom fram förstås men hur hon hade betett sig, hur det var 
att hämta henne och såna grejer. De detaljerna kunde de ju få av mig inte 
av polisen. Så jag kan beskriva och trygga föräldrarna lite där det har gått 
OK och den personalen var med och så, men nu blir det ändå vuxenfokus 
på detta – jag kan trygga föräldrarna. (Socialsekreterare Bodil)

Om förundersökningssekretess socialsekreterares strategier
När barnet kallats och hämtats till Barnahus utan vårdnadshavares medverkan och 
vetskap, förväntas socialsekreteraren agera direkt efter att vårdnadshavarna, vanligt-
vis föräldrarna varför de hädanefter kallas föräldrar, informerats av polisen.  Detta 
sker vanligen genom telefonsamtal. Socialsekreteraren tar då över telefonsamtalet 
och kommer överens med föräldrarna om att träffas helst samma dag. Socialsekrete-
raren blir den som fortsättningsvis förklarar varför barnet förhörts och hur besöket 
på Barnahus utvecklat sig. Detta ska då göras utan att avslöja vad som kommit fram i 
förhöret. Förundersökningssekretess råder tills åklagaren meddelar något annat. Inne-
hållet i förhöret får således inte användas vare sig i möten med föräldrar eller i samtal 
med barnet om föräldrarna är närvarande. Inte heller är det tillåtet att redovisa eller 
hänvisa till detta i barnets utredning så länge åklagare inte hävt sekretessen.  Några ut-
redningar (n=3) som undersökts i studien har innehållit noteringar om att förundersök-
ningssekretess fortfarande råder varvid kunskap och information som legat till grund 
för bedömningar i utredningen inte kunnat redovisas i densamma. Dokumentationen 
av vad som kommit fram under förhöret hanteras olika i kommunerna och troligen 
mellan socialsekreterarna. Ett exempel, en socialsekreterare berättar:

Man kan ju skriva in den informationen man tror man behöver någon 
annanstans men man skriver inte in det i akten. Det är sekretess utanför, 
inte alltid men det händer ju. Men man kan ju prata med barnet sen och 
då får man informationen från barnet och då kan jag använda mig av 
det… (Socialsekreterare Cecilia)

Dokumentationen från förhöret kan socialsekreterare ha gjort anteckningar om på 
lösa lappar som inte lagts i akten utan enbart förmedlats muntligt till ansvarig närmast 
chef och eventuellt övertagits av utredande socialsekreterare om denne är en annan 
än den som varit med på Barnahus. Detta dokumentationsförfarande har kommit fram 
under studien vid delrapporteringar av preliminära forskningsresultat och reaktioner 
har inte låtit vänta på sig. Numera finns rutiner hur denna dokumentation ska göras 
och var den ska förvaras. I åklagarmyndighetens handbok står att läsa: Om företrädare 
för socialtjänsten får följa förhöret genom medhörning väcks frågan om de får föra 
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anteckningar över vad som sägs vid förhöret och även hur dessa anteckningar ska han-
teras då uppgifterna i förhöret omfattas av förundersökningssekretess. Eftersom det 
är till barnets bästa att utredningarna koordineras och att socialtjänsten får ta del av 
vad barnet säger i förhöret bör socialtjänsten få möjlighet att närvara. Socialtjänsten 
behöver bl.a. underlag för att kunna bedöma barnets behov av skydd. En dialog bör 
hållas med socialtjänsten om hur detaljerade anteckningarna behöver vara och hur 
dessa sedan hanteras med hänsyn till förundersökningssekretessen (Åklagarmyndig-
heten, 2016 s. 25).

Någon sådan dialog har inte berättats om i studien. I stället har fram kommit olika 
handlingsstrategier hos socialsekreterarna. T.ex. egna samtal med barnet. När social-
sekreterare har egen kontakt med barnet i samband med Barnahus hör socialsekrete-
raren utsagor direkt från barnet vilka inte omfattas av förundersökningssekretess. Vid 
första kontakten med föräldrarna efter att barnet varit på Barnahus löser socialsekre-
terarna annars dilemmat med förundersökningssekretessen genom att t.ex. koncen-
trera förklaringar med hänvisning till innehållet i den ursprungliga anmälan. Därmed 
undviks vad som framkommit eller inte kommit fram i förhöret. Om socialsekreteraren 
varit med om att hämtas barnet kan samtalet med föräldrarna också ägnas mer åt re-
san till och från Barnahus än själva förhöret. Barnet avlastas dessutom därvid från att 
ensamt bära ansvaret för att ha accepterat och följt med till Barnahus. Å andra sidan 
menar socialtjänsten att de kan får svårigheter att fortsättningsvis få samarbeta med 
familjen föräldrarna när socialsekreteraren medverkat i hämtning av barnet. Föräld-
rarna uppfattar socialtjänsten för nära knuten till polisiära ingripanden. Ett steg i att 
söka komma bort från detta och förbättra förutsättningarna för vidare samarbete med 
aktuella familjer, har varit att socialsekreterare inte följt med eller utfört hämtningar 
av barn till Barnahus, varvid särskilda företrädaren personligen tagit ansvar för detta, 
eller inte – se ovan. 

När närmar sig socialsekreteraren barnet?
I studien har framkommit, se ovan, att när socialsekreterare inte är med på barnets 
resa till och från Barnahus, har socialsekreterare svårare att orientera sig på Barnahu-
set och bedöma om och när socialsekreteraren ska närma sig barnet utan att störa den 
kriminal-legala processen som upplevs ha företräde på Barnahus. 

- Ibland får man inte så mycket möjlighet att prata med dem där … (Soci-
alsekreterare Cecilia)

När socialsekreterare endast deltar i medhörningsrummet, har barnen också svårare 
att notera att socialsekreteraren finns med i medhörningsrummet även om barnet 
muntligen informerats om detta av polisen inför förhöret. Samtidigt informeras barnet 
om alla andra som finns i medhörningsrummet och barnet är naturligt nog mest uppta-
get av vad som komma skall i förhöret. Socialsekreterarna, i alla fall de som inte känner 
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sig välbekanta med situationer eller Barnahus, verkar låta sig begränsas och styras av 
den dominerande diskursen på Barnahus. Här ett par exempel:

- Vi satt där i medhörningsrummet och då fick barnen inte träffa oss.[…] 
blev vi instängda […] de var jättenoga med att barnen inte ens fick se att 
vi var där – vi fick över huvud taget inte se dem mer än i kameran eller 
TV:n. För mig är det inte optimalt… (Socialsekreterare Karin)

- Vi fick inte prata med barnen på Barnahus. Vi kan ju inte tvinga oss på. 
Det har varit rätt så små barn. Då har jag nog pratat med dem gången 
nr 2 – jag har pratat med föräldrarna i hemmet – Först försöker vi ta ett 
samtal här då man pratar med föräldrarna om vad som hänt och varför 
vi har gjort det vi gjort Så försöker vi åka ut till barnet och föräldrarna 
dagen efter och där pratar man en stund med föräldern och en stund med 
barnen och då försöker jag höra lite hur de tyckte att det var att vara hos 
polisen och vad de tyckte om vad de gjort inne och efter höra runt om och 
känna av lite barnet om barnet är tycker att det varit jobbigt, extremt 
jobbigt eller bara jobbigt eller roligt att titta på polisbilar så kan det vara. 
(Socialsekreterare Emma)

Efter förhöret går barnet in i väntrummet igen och till medföljande trygghetsperson 
från skolan. Socialsekreterare som känner barnet sedan tidigare verkar finna vägar in 
till barnet liksom socialsekreterare som känner sig hemtam på Barnahus:  

- Jag går in och hälsar på trygghetspersonen och barnet – jag berättar 
också för barnet. Jag kommer prata med din mamma och pappa så bar-
net vet att det inte är ensamt. Jag berättar att jag heter si och så och att 
jag jobbar inom socialtjänsten och att det är vi som fått in en anmälan 
från skolan. De brukar frågar: – Och vad är det för något? Så brukar vi 
berätta att vi brukar prata med barn och med föräldrar Det blev bara det 
att jag lämnar barnet där och så berättar jag till trygghetspersonen och 
barnet att jag ringer till skolan dagen efter och fråga hur du har det – så 
barnet vet det och det föräldrarna – Men jag träffar inte barnet mer. Nej, 
för sen är det utredning. (Socialsekreterare Jenny)

Detta senare, att arbetet i de större kommunerna är organisatoriskt uppdelat mellan 
mottagning och utredningssocialsekreterare återkommes till nedan. Ovan ett exem-
pel på att socialsekreteraren närmar sig barnet trots att hon arbetar inom mottagning. 
Annars kan detta hänvisas till som ett skäl till varför INTE socialsekreterare närmat sig 
eller involverat barnet i bedömning av barnets behov när barnet besökt Barnahus. 
Eftersom socialsekreteraren inte ändå ska ha fortsatt kontakt ska barnet skonas från 
att möta ännu en socialsekreterare, även om denne är den som står till barnets förfo-
gande och barnet kan sägas ha rätt till (se avsnittet om barns rättigheter, kap 1).
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Socialsekreterare som kommer ansvar för utredningen av barnet behov av stöd och 
hjälp, kan motivera sitt beslut om att inte närma sig barnet på Barnahus just av det 
skälet att de kommer träffas senare. Nedan utdrag ur intervju:

Det kanske jag gör vid utredningssamtalet, för jag tror inte att jag skulle 
göra mig till känna om att jag har suttit i medhörningsrummet i det läget 
om inte jag har träffat barnet, Nu är det inte så att jag går in då – det 
finns inte på kartan utan då tar jag det i ett annat sammanhang så det 
tänker jag då behöver jag inte synas.

Så vem tryggar barnet …?

Då tänker jag att det blir kanske den förskolläraren den trygghetspersonen som barnet 
har med sig för det är klart att barnet måste ha någon med sig kommer ju dit – bara 
för att det är den särskilda företrädaren som hämtar betyder ju inte att förskoleperso-
nalen t. ex ska vara med. Klart att det måste finnas någon som kan prata med barnet 
efter – det behöver inte vara jag.

Och vem säkrar från förskolan och hem? Hur det blir det hemma?

- Ja. Det kan man ju inte säkra. Jag vet att jag vid något tillfälle talade 
med förskolepersonalen senare eller var det dagen efter. Jag hade infor-
mation, jag ringde upp föräldrarna efter att de talat med polisen. Så nej, 
det finns inte. Jag vet jag att jag hade fått information om hur hon hade 
varit på förskolan, och det kunde jag berätta föräldrarna om. Men att 
trygga från förskolan och hem – nej, där finns ju inga. (Socialsekreterare 
Bodil)

För att socialsekreteraren med säkerhet ska finna sin väg till barnet på Barnhus, så 
behövs en rutin, säger socialsekreterare Bodil nedan. Det blir i studien uppenbart att 
sådan rutin inte finns och heller inte om vem som säkrar barnets trygghet, stöd och 
rätt till vidare information. Socialsekreterare Jenny ovan räknade med att trygghets-
personen skulle finnas för barnet också fortsättningsvis. För tillbakafärden till skolan 
eller förskolan finns trygghetspersonen som sällskap, men information om vad som 
barnet varit med om eller berättat om inne i förhöret, har inte trygghetspersonen rätt 
till. Inte heller informeras trygghetspersonen vidare efteråt utan förväntas återvända 
till sina ordinarie arbetsuppgifter vari ingår att finnas för också för andra barn. Barnet 
som varit på Barnhus är därmed inte försäkrad om vare sig särskilt stöd eller vidare 
information om t.ex. hur föräldrarna reagerat på att barnet följt med till och kanske 
medverkat på Barnahus. Barnahuskonceptet ger intryck av att vara väl utvecklat och 
att varje steg slagits fast i rutiner men både ur barns och socialsekreterares perspektiv 
saknas ordning och rutiner för avgörande moment för barnets välbefinnande och del-
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aktighet såväl vid hämtningen, vilket tidigare berörts, som inför att barnet ska lämna 
Barnahus och vad som sker direkt därefter.

- Jag vet inte eller får det bli att man får en rutin att man efteråt går och 
hälsar och säger att jag har varit med för ibland, jag tror att de särskilda 
företrädarna har velat och jag tror att polisen säger att här sitter folk 
bakom, jag tror hon säger d et för att barnet ska få en uppfattning om att 
det sitter fler och lyssnar – i det sammanhanget behöver det inte bli kon-
stigt om jag då, om jag inte har träffat barnet innan, och om det skulle, 
om det passar sig om det är så vi kommer överens om att det ska gå till, 
kan jag efteråt hälsa och säga: – Hej, vet du, polisen kommer ringa och 
berätta och jag kommer ringa till din mamma och pappa och berätta att 
du varit här så att du vet om det t.ex. Jag tänker att den som finns för bar-
net här den som har barnet trygghetspersonen som också kan ta kontakt 
med mig om det skulle vara så. Kan bli mycket frågor och då måste jag 
kunna stötta där och möta ungen i det och coacha personalen i hur får 
man prata, hur får man liksom, och dom har ju inte suttit på något förhör 
så de vet ju inget. Men de får ju ändå vara ganska neutrala och ändå fin-
nas för barnet, men jag tror inte jag har lämnat mitt telefonnummer till 
barn under 6-7 år, det tror jag inte. Sen kommer barnet hem och möter 
föräldrar … nej det finns ju ingen …  men det är klart det beror på … men 
det är klart man skickar hem ett barn med frågor och idéer. Det finns ing-
et uttalat vem finns för barnet efteråt, så är det nog – jätte intressant […] 
Man kanske skulle ha en sån, men det är ju en särskild företrädaren, tänk 
om man skulle ha särskilda ambassadörer för barnen som är där, som 
de vet alltid är desamma, skulle det kunna ha legat på samordnaren? 
Nej, det är inte rimligt. Jag tänker det skulle ha funnits någon oavsett 
liksom att det funnits någon och det hade inte behövt vara den som är en 
främling för barnet, men att det finns någon – hur man nu ska få till det. 
(Socialsekreterare Bodil)

I stället för att närma sig barnet med tanke på den omedelbara bedömningen av bar-
nets behov och för att inleda samarbete inför fortsatt utredning, kan socialsekrete-
rarna bli mer upptagna av de vuxna än barnen i nästa steg. Socialsekreterarna blir 
upptagna av att föräldrarna ska kontaktas och att förbereda möte med föräldrarna.

- Det har varit polisen som börjat att ringa upp och sagt att vi har haft din 
kille eller tjej på förhör och sen så ska du få prata med socialtjänsten för 
de är också. Det har känts bra för någonstans, det är ju polisens förhör. 
Det är deras möte så det känns ganska naturligt att det är polisen som 
ringer och berättar till föräldern för att nu har vi haft din kille och tjej här 
– sen har de kunnat säga nej, men det har de inte gjort – det har jag inte 
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varit med om att de inte vill tala med den från socialtjänsten och då har 
jag presenterat oss och sagt att vi önskar träffa dig morgon eller så fort 
som möjligt nu – att vi får kontakt. (Socialsekreterare Lena)

Undantagen blir desto mer annorlunda. Det är när barnet bedöms behöva omedelbart 
skydd. Då kommer socialsekreterarna att nära samarbeta med barnen efter förhören 
och hålla dem informerade om vad som är på gång liksom säkra deras inställning till 
detta.

- Det beror lite på vad barnet berättat men om de har berättat om över-
grepp då behöver man ta ställning till om det är så pass allvarligt att man 
behöver placera barnet. Det är en avvägning man gör eller om barnet be-
höver stöd. Det handlar ju mycket om hur barnet vill ha det också. Alltså, 
när det gäller äldre barn så pratar jag med dem efter förhöret, går in i 
väntrummet, och är de över 15 så är det vad de själva vill, det är faktisk 
det och vi har haft ett par stycken som just varit över 15 år. Är de under 
så brukar jag beroende på hur gamla de är och vad de vill, diskuterar: 
Vad händer nu? Ibland är det så att de ska tillbaks till skolan och så ska 
ju polisen meddela föräldrarna att det varit förhör och sen ska vi också 
meddela föräldrarna. Det brukar vara efter att polisen meddelat att nu 
har det varit förhör, att vi talar en stund med föräldrarna. Ibland behöver 
man träffa föräldrarna samma dag för att man ser att här måste vi säkra 
barnets skydd – sen beror det ju på vem som har utsatt barnet – det kan 
se så olika ut. Det kan vara förälder som barnet inte bor hos – det kan 
vara en granne, det kan vara den ene partnern och då måste den andre 
ha skydd – det har sett olika ut i mina ärenden. Ibland måste man placera 
– ja- det har hänt att jag har hämtat barnet efter förhöret och sen har vi 
gått hit [socialkontoret] tillsammans och sen har vi planerat för placering 
och jag varit med och placerat barnet.

- Så finns det andra som jag också hälsat på efteråt för första gången. För 
är när det är ett nytt ärende så har det ju varit i våran mottagning först. 
Då har ju dom träffat barnet innan och ibland har de varit med också; en 
från dom och en från oss och då ärendet första gången för mig i medhör-
ningsrummet och då hälsar jag på barnet efteråt och pratar om: hur ska 
vi gå vidare? Är det något som vi behöver stötta upp med direkt? Kanske 
boka en tid med föräldern – det kan det ju också vara, det kan vara en av 
föräldrarna som kommit in med barnet – alltså det ser väldigt olika ut – 
turerna – sen andra gånger är det ärende som man har haft pågående 
under lång tid och så berättar plötsligt barnet om övergrepp som har 
varit och då har jag ju redan en relation till barnet och då kanske man 
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träffas vid Barnahuset och är tillsammans inför förhöret, sitter tillsam-
mans i väntrummet. (Socialsekreterare Maja)

I de större kommunerna organiseras arbetet i mottagnings- respektive utrednings-
enhet. De förra ansvarar för förhandsbedömningarna som oftast är den uppgift som 
socialsekreterarna utför formellt sett på Barnahus. Alternativet är att utredning ome-
delbart öppnas. Det är vanligt att socialtjänsten representeras av två socialsekreterare 
för att underlätta bedömningar och handläggning vid akuta situationer. Mottagnings-
socialsekreterare kan således med fördel vara på Barnahus tillsammans med socialse-
kreterare från utredningsenheten. I delrapportering av forskningsresultat i studien har 
uppmärksammats socialsekreterarnas olika hantering och osäkerhet i hantering av för-
undersökningssekretess och dokumentation i dessa situationer. Får socialsekreteraren 
överföra information till icke närvarande kollegor? Om den som ska fortsätta utreda är 
med från början uppstår inte problem med informationsöverföring och barnet får möj-
lighet att få direkt kontakt med den som blir barnets socialsekreterare i utredningen.  I 
de mindre kommunerna har vanligtvis socialsekreterarna följt med barnen hela vägen 
från aktualisering, före, under och efter Barnahuset inklusive i utredningsprocessen. I 
kommunerna har under forskningstiden införts att socialsekretare som är med på Bar-
nahus, inte ska ha andra åtagande samma dag, utan helt och fullt kunna koncentrera 
sig på det aktuella barnet och dennes familj. 

Efter Barnahus – Stöd till barn och trygghetsperson
Utdrag ur intervju med socialsekreterare Emma:

- När det gäller Barnahus så tror jag att en del barn tycker att det är lite 
läskigt det är många nya människor, medan andra barn tycker att det är 
spännande – en spännande utflykt. 

- När du sitter däri medhörningsrummet är det något särskilt du noterat 
hur det blir för barnen?

- Jag tror att det som blir svårast för barnen är när de kommer hem – jag 
tror inte att själva Barnahus-upplevelsen är så traumatisk för barn som 
det blir när det kommer hem. 

- Vad tänker du på då?

- När de är på Barnahus så är ju ändå någon där som de känner Där är 
ju någon från skolan eller förskolan med. Jag menar, de gör ju andra ut-
flykter tillsammans Dom som är mer roliga och inte traumatiska. Därför 
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tror jag att en sån här utflykt är inte så traumatisk om man inte gör den 
traumatisk för barnen.

- Vad tänker du på hur det blir för barnet att komma hem?

- Det beror helt på hur föräldrarna klarat av att hantera att nån har varit 
och hämtat deras barn från skolan, förskolan, kört dem till polisen lyssnat 
av dem där och kört dem tillbaka till skolan. Det beror helt på föräldrar-
nas inkännande. 

Vad händer efter att barnet förhörts på Barnahuset och efteråt när barnet lämnar 
Barnahuset? En del barn bedöms behöva omedelbart skydd och får inte vända hem 
utan tillfälligt bo på annan plats, i familjehem eller hem för vård eller boende. Det är 
närvarande socialsekreterare som i samråd närmaste chef för upp förslag om beslut 
om omedelbart omhändertagande enligt LVU om inte barnets vårdnadshavare med-
ger en till fällig placering av barnet. Socialsekreteraren talar då med barnet och följer 
med hela vägen till nästa ställe: 

- Vi pratade med barnen direkt efteråt och sa: ” Ni har varit jätteduktiga 
som pratat och berättat”. Vi bekräftade dem i att så här får inre föräldrar 
göra mot sin barn. ”När föräldrar gör på det här viset så bli det ibland så 
att barn får bo hos någon annan, någon annanstans.” Och om att man 
också får försöka få föräldrarna att sluta upp att göra de här sakerna 
som de gör. Barnen blev lite ledsna först över att de inte skulle komma 
hem till mamma och pappa men mer utifrån att de skulle sakna sin hund. 
”Mamma och pappa kommer att bli arga på oss och sälja alla våra saker.” 
(Socialsekreterare Vera)

I de fall när omedelbara skyddsinsatser inte bedöms behövas och socialsekreteraren 
inte träffat barnet tidigare d.v.s. inte heller varit med och hämtat barnet till Barnahu-
set, avstår flera socialsekreterare från att närma sig och prata med barnet på Barna-
huset. Socialsekreterarna redovisar fler skäl till detta. Vid observationer vid förhör 
motiverade socialsekreteraren att hon inte närmade sig barnet därför att:

• Barnet har haft nog för idag. Barnet ska inte behöva träffa fler idag

• Vi talar alltid först med föräldrarna

• Barnet talar vi med senare under utredningen 

• Jag ska inte utreda utan min kollega så det är ingen idé att jag kontaktar barnet

Det senare handlar om organisationen, att socialsekreteraren kanske hellre inte fort-
sättningsvis personligen ska fortsätta hålla kontakt med barn, innebär att socialsekre-
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teraren lämnar Barnahuser seden föräldrarna informerats utan att socialsekreterare 
kontaktat barnet. När föräldrarna inte är med till Barnahuset skjutsats barnet tillbaka 
till skolan eller förskola varifrån barnet kommit tillsammans med trygghetspersonen. 

Socialsekreterarna söker bedöma i medhörningsrummet hur barnet mår också för 
stunden och förlitar sig på att de som tagit barnet till Barnahuset. Den särskilda före-
trädaren och trygghetspersonen, också tar hand om fortsättningen: 

 … han var vid hyfsat gott mod utåt sett när förhöret avslutades – så är väl 
han i någon slags kris med olika tankar och jag vet inte, han åkte tillbaks 
med den här personen, han åkte tillbaka till skolan och fortsatte sin skol-
dag. Man får hoppas att de hade någon extra. Vi träffade ju inte honom 
där. Men jag tänker det, sen plockades föräldrarna in, pratades med dom, 
vi pratade med dom och de var i extremt [visar avvisande med händerna 
deras upprördhet] alltså så – ja, se så åker de hem och ska fortsätta sin 
vardag … (Socialsekreterare Älva)

Frågorna om vad som händer och hur barnets välbefinnande säkras efter att barnet be-
sökt Barnahus väckte uppmärksamhet, eftertankar och funderingar hos de deltagande 
socialsekreterarna om vem som egentligen ansvarar och gör vad efter att barnet varit 
på Barnahus. I studien har genom doktorand Maria Kläfveruds forskning om trygghets-
personerna, så står dessa i allmänhet inte till barnets särskilda förfogade mer än under 
tillbakafärden (Kläfverud, Leppänen, & Olsson, 2014). Trygghetspersonen återvänder 
till sina ordinarie arbetsuppgifter, har inte kännedom om förhörets innehåll eller varför 
barnet varit på Barnahus. Trygghetspersonen kan känna sig osäker på om ämnet ska 
tas upp med barnet, än mer med föräldrarna. Detta för att vare sig störa relationen till 
familjen eller störa polisutredningen eller bryta mot några regler. Nedan ett exempel 
på att socialsekreterarna har levat i villfarelsen om att barnen är i trygghetspersoners 
omsorg:

- … Det blir säkert lite fel ibland – oftast skjutsar vi ju tillbaka till skola fri-
tids dagis eller vad det är och det har vi väl kommit på att det är inte alltid 
det bästa för då kommer barnet tillbaka och vet kanske inte hur det ska 
förhålla sig till detta; vad ska de berätta och inte berätta för klasskamra-
ter? Där försöker man säga att de får säga detta men att de behöver inte 
säga att de varit hos polisen. Trygghetspersonen är ju där och de har det 
mesta av kommunikationen med barnet ju. Vet inte men det ska ju ändå 
vara med en trygghetsperson – den särskilda företrädaren kanske inte 
ta i beaktande om barnet är i sådant skick att de ska skjutsas tillbaka till 
skolan. (Socialsekreterare Flora)

Både barnet och trygghetspersonerna kan behöva mer kontakt med socialsekreterar-
na enligt deras berättelser. Trygghetspersonerna är inte vana vid situationen och be-
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höver stöd i sin uppgift. Både socialsekreterare och samordnare vi Barnahus berättar 
om hur trygghetspersonerna kan behöva stöd såväl under besöket som inför att åka 
med till Barnahus som efteråt. Frågan är hur detta stöd bli när och om socialsekretera-
re inte är med vid hämtningarna och inte närmar sig barnet, eller trygghetspersonen, 
inför barnets avfärd från Barnahuset? Kommer de särskilda företrädarna vara de som 
förbereder trygghetspersonerna och samtalar med dem efteråt? Vid observationerna 
på Barnahuset iakttogs att samordnare blev upptagen med att stötta och förklara för 
trygghetspersoner både vad som skedde på Barnhuset och hur trygghetspersonen 
skulle förhålla sig efteråt. Socialsekreterarna har alltmer också kommit att förstå att de 
kan behöva ta sig an och ge stöd och information till trygghetspersoner:

- Trygghetspersonerna som åker med barnen, jag har en kompis som 
ringde mig en dag och sa att han skulle vara trygghetsperson och frågade 
var det var för något för han visste ingenting alls. Jag tänker att det är 
ganska dålig information till trygghetspersonerna vad det är de ska göra. 
Och de behöver ju också veta lite hur det går ut på Barnahus och att de är 
där för barnet för att det ska vara tryggt och så. (Socialsekreterare Xena)

Efter att doktorand Marias Kläfveruds redovisat preliminära forskningsresultat vid se-
minarium på Högskolan Kristianstad 2015, beslutade Nordöstra Skånes Barnahus att 
skapa en särskild informationsfolder att överlämna till trygghetspersonerna (Günter, 
2016). Nedan ett exempel på konsekvenserna av om trygghetspersonerna inte är väl 
förberedda och förstår sin uppgift. De kan behöva förberedelser, stöd och uppföljning 
som socialsekreterare här berättar om:

- Jag la väldig mycket krut på att förbereda de här lärarna som vi skulle 
ha med oss så att de också skulle känna sig betydelsefulla och stötta bar-
nen. Jag berättade hur tanken var här, att ni behöver inte säga något. 
Jag informerade dem väldigt noga om vad vi krävde av dem: att ni är 
närvarade och att ni ser just till det barnet som du har ansvar för här.  Vi 
satte ju in lika många lärare som barn – det blev mycket folk ju och då är 
det ju viktigt att de inte tappar fokus någonstans och dessutom så vad 
jag har lärt mig sen tidigare, det är ju att förklara för dem som är med 
varför detta händer så att de inte sitter med sitt eget. En av lärarna, hon 
var lite bekymrad över vad som skulle hända sen. Hon krävde rätt mycket 
information, alltså tid av mig som inte hann med att göra så mycket med 
henne för jag skulle ju skriva lite papper och fixa och ringa om LVU och allt 
det här och då pockade hon på uppmärksamhet på ett sätt som gjorde att 
jag till slut kände mig lite provocerad. Hon var orolig för sin egen skulle. 
– Hur mycket kommer, hur hamnar jag i det här? – Vad ställs jag inför? 
– Kommer jag att förhöras? – Kommer jag tas in på rättegång? Hon blev 
bekymrad för sin egen del och det var det som jag blev mest provocerad 
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av. Jag tyckte att jag hade förberett henne på att nu ska du bara titta på 
din killes bästa här […] Det var ju advokater, deras företrädare där, så det 
var ju mycket folk där samtidigt som barnen var där. Vi fick liksom hålla 
det med stänga dörren så att inte alla skulle höra diskussionerna. Det 
var en av de saker som jag gjorde att jag måste ta in den här läraren och 
säga: – Jag bryr mig om att detta ska bli bra för barnen. Jag svarar gärna 
på frågor efteråt, men just nu så håller vi på med många olika delar, så 
jag hinner inte sitta och prata med dig. Jag återkommer gärna till dig 
imorgon. Det senare fick jag mycket god respons för – det var jättebra att 
jag återkom till de lärarna för de hade ju haft – de hade haft skitjobbigt 
de också. De gillade ju de här barnen och de reagerade jättekraftigt på 
det här vi gjorde med dem. En av lärarna tyckte det var OK och hon var 
glad för att vi hade gjort.  Det var ju hon som hade tagit emot anmälan. 
Hon tyckte detta var fantastiskt och att vi gjort ett fantastiskt jobb där. 
Och att hon sett allt: ”– Vad roligt att jag också får vara med i det här där 
jag kan göra en bra insats”. Medan den andre läraren var ganska avigt 
inställd till sättet och det brutala sättet som vi kommer och hämtar barn 
och förhör dem på.  Och att vid dessutom inte kan svara för följderna – 
hur det kommer att bli – det var brutalt, sa hon, hon tyckte det var skit-
jobbigt och grät när jag tog in henne på Barnahuset. Då var jag lite taskig 
och sa: ”– Du, om jag känner att du inte är en resurs för oss här så funkar 
det inte. Alltså då kommer jag se till att du blir körd tillbaka för att det 
är inte detta killen behöver nu; han behöver en trygg, stabil person som 
tittar till honom, som spelar spel med honom och pratar med honom och 
som finns där bara. Och du ha ju en bra relation till honom.” Då svarade 
hon: – ” Ja, det kan jag i och för sig ställa upp på.” Men hon tyckte hela 
det här förfaringssättet var skit. Hon kunde inte se att detta skulle gynna 
barnet eller barnen på något sätt. Så jag hade ju några diskussioner i ef-
terhand då jag förklarade vår sätt att välja att hantera det och det är så vi 
har sett någonstans att ändå bör göra ifall hon skulle komma att hamna i 
detta vid ett annat tillfälle. Det är för att du behöver hjälpa oss och barnet 
–  sen får du väl tycka vad du vill – jag blev lite… (Socialsekreterare Pia)

Socialsekreteraren hamnade i att hantera personliga åsikter och reaktioner hos trygg-
hetspersoner samtidigt som socialsekreterarna hade att hantera både formella och 
praktiska frågor för göra så bra som möjligt för barnen för stunden.  Kontakter med 
vårdnadshavare ska göras för att höra deras inställning till vad som framkommit och 
om barnen behöver placeras vårdnadshavares inställning till detta. Lämplig och möjlig 
placering ska hittas och beslut ska fattas om placeringen och dess kostnader. Den som 
har rätt att fatta sådana beslut i kommunen ska kontaktas. Om föräldrarna inte vill att 
barnen placeras så kan det blir fråga om omedelbart omhändertagande enligt LVU 
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med alla de formaliteter som då ska beaktas. Så nog kan socialsekreterarna få mycket 
att göra en sådan här dag.

S.k. ”Endags”-ärenden
Med anledning av ovanstående och mer därtill, kan det vara klokt att, när det är dags 
för förhör av barn, se till att socialsekreteraren eller socialsekreterarna kan avsätta 
tid för att kunna följa upp och ta sig an både barn och familj hela denna dag. Detta var 
inte rutin när studien började, men hade varit tidigare. Här ett exempel på vad ett vad 
som kom fram i en av de deltagande kommunerna när studien planerades. Utdrag ur 
anteckningar:

- Det handlar om ett ärende på Barnahuset dagen före. Varit samråd 
veckan innan och man hade kommit överens om att en pojke 9 år som be-
rättat i skolan att föräldrarna slår honom skulle förhöras som igår. Polisen 
skulle rigga med skolan. Visade sig att den polis som skulle göra det glömt 
saken. Där var de på Barnahuset och den andre polisen blev irriterad. 
Ombud och polis åkte i alla fall ut till skolan som alltså inte hunnit förbe-
reda pojken och inte heller hade möjlighet att följa med. Pojken verkade 
dock finna sig, fick saft när han kom till Barnahuset. Hade behövts möj-
lighet att äta något mer, hann bli framåt eftermiddagen.  Förhöret var 
över en timme. Pojken svarade detaljerat. Han hade räknat hur många 
tillfällen han blivit slagen. Han hade försökt få någon som skulle kunna 
hjälpa honom. Socialsekreteraren hade hälsat på pojken men inte kunna 
säga något om de skulle träffas senare eftersom hon arbetade på mot-
tagningen och de brukar inte vara med när utredningen inleds. Pojken 
fick heller inte veta att föräldrarna kontaktades av socialtjänsten sedan 
polisen informerat dem. Socialsekreterare hade sagt sa till föräldrarna 
att inte gå på pojken men detta visste alltså inte pojken något om. Hur 
kan det ha blivit att komma hem ensam, undrar socialsekreteraren. Hon 
frågar: – Vad gör att Barnahuset inte fungerar som en variant på det som 
gällt tidigare när sådana här utredningar innebar att hela dagen avsat-
tes till ärendet. Dvs. att man börjar på morgonen och efter att barnet 
förhörts fortsätter processen med att föräldrarna kontaktas och tas in till 
förhör plus att socialsekreterare samtalar med barnet om förutsättning-
arna. Svårare att komma in senare som i detta fallet en dag senare – Hur 
blir det allvarligt i efterhand när det inte gjordes omedelbart? Det skulle 
finnas utrymme till samtal på Barnahuset för socialtjänsten såväl med 
barnet som barn tillsammans med föräldrarna. (socialsekreterare Fia)

Behovet av att snabbt kontakta och ha möjlighet att hålla kontakt med barn och för-
äldrar samma dag som förhör hålls, uppmärksammades således tidigt i studien. S.k. 
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endagsärenden började också införas succesivt: Vi har redan provat på men tänker att 
vi ska bli ännu bättre på att hålla ”endagsärenden” på barnahuset, vilket innebär att 
alla barnförhör utförs på förmiddagen och att förövarna/föräldrarna alltid hörs samma 
dag. Det krävs en tydlig kommunikation mellan socialtjänst och polis/åklagare så att 
socialtjänsten också samma dag kan ha kontakt med alla berörda utifrån sitt ansvar 
kring skydd för barnet/barnen. Alla parter måste avsätta en hel dag för varje ärende 
som aktualiseras på barnahuset om det ska fungera (Gustavsson, 2013a s. 3).

De som verkar ha varit bäst på detta var socialtjänsten. Polisen fick allt större problem 
med att hinna med både barnförhör och att inom rimlig tid förhöra den misstänkte 
förövaren. 

 - Vi är noga med att följa upp ganska tätt efter att försöka träffas och 
föräldrarna också – var de än befinner sig. Hur har dom tagit det  här? – 
Är dom i tillstånd att vara fungerande föräldrar? I detta möte kändes det 
väldigt mycket som om att vi fångade upp just de här föräldrarna och just 
i det här ärendet – här var ingen – det var jätte många omständigheter 
– men här var ingen jätte oror så där – det har inte lett till något speciellt 
vare sig från vår sida eller polisen men de var i jättekris – vi träffade dem 
precis efter att de blivit förhörda  – de träffade oss på polishuset – och där 
kände jag att de handlade mycket om att försöka möta upp och bemöta 
dem i krisen de var i och dom var ju jättemycket ledsna för pojken skull: 
– Herre Gud, vad har han varit med om – och vi försökte återge för dem 
hur det hade gått till utan kunde inte berätta exakt vad han hade sagt – 
information på något sätt – det som är möjligt att fånga upp och bemöta 
dem med – mänskligt. (Socialsekreterare Öda)

I de s.k. endagsärenden förutsätts också att polis och åklagare har möjlighet att avsätta 
förhöra misstänkt förövare samma dag. Arbetet med att hålla ”endagsärenden” på 
barnahuset har fortsatt, vilket innebär att barnförhör utförs på förmiddagen och att 
förövarna/föräldrarna hörs på eftermiddagen samma dag. Det krävs en tydlig kommu-
nikation mellan socialtjänst och polis/åklagare så att socialtjänsten också samma dag 
kan ha kontakt med alla berörda utifrån sitt ansvar kring skydd för barnet/barnen. Alla 
parter måste avsätta en hel dag för varje ärende som aktualiseras på barnahuset om 
det ska fungera. Det är nu även inskrivet i rutinerna att socialsekreteraren ska avsätta 
hela dagen vid ett förhör så att det ska finnas tid att agera vid behov. (Jidebom, 2014 
s. 3).

Lägg märke till att samordnare skriver på ett sätt som ger intryck av att föräldrar ofta 
är under misstanke: ”förövarna/föräldrarna”. I studien av de sociala utredningar som 
upprättats 2012 tyder analysen på att misstankar i majoriteten av ärendena riktades 
till vårdnadshavare eller denne närstående person. Detta bekräftas vid samtal med 
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samordnare (2017).  Detta skulle innebära att de flesta av de barn som besöker Barn-
huset kallas och hämtas till Barnahuset utan förälders medverkan eller vetskap.

Under studiens senare del (från 2015) har inte polisresurser räckt till och ovannämnda 
endagsärende planerades för endast 9 barn. Hur många som genomfördes finns inga 
uppgifter om. Däremot uppges socialsekreterarna även fortsättningsvis kunna ägna 
den aktuella dagen åt barnet och barnets föräldrar. Genomförandet av barnförhör på 
Barnahuset påverkades också negativt under 2015. Väntetiden på förhör efter sam-
rådmötets genomförande ökade (Günter, 2016). Under 2016 koncentrerades verksam-
heten på att prioritera deltagande i samrådsmöten då polisens resurser inte räckte 
till. Barnahuset hade året dessförinnan flyttat till nya lokaler där de äldre barnen fick 
ett annat väntrum än de yngres. Detta motsvarade de äldre barnens förhoppningar i 
denna studie. I intervjuer sa de äldre barnen att Barnahuset var det lite för barnsligt 
och de önskade att det skulle finnas något för tonåringarna (Olsson & Kläfverud, 2017).
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KAP 4 BARN I BARNAHUS UR 
SOCIALSEKRETERARES PERSPEKTIV

- Jag berättar så får du göra en bedömning: för min det allra mesta er-
farenheter är att jag känner en väldig – jag är imponerad av de här po-
liserna hur de möter de här barnen, ställer de här öppna frågorna inte 
leda på något sätt någonstans men ändå få fram de här – i alla fall så 
lämnade polisen barnet och sa:  – Jag måste gå ut och prata, här har du 
papper om du vill rita något så länge eller så om du vill vara sysselsatt 
så länge. När hon kom tillbaka så hade han skrivit på pappret, där var 
det hans föräldrar som var misstänkta och han hade också berättat om 
saker som de hade gjort och då stod det: Jag älskar mamma och pappa. 
Så började han gråta jättemycket och det var. Oh, usch  – det var bara så 
himla kraftfullt…

- Hon är polis och jag är socialarbetare så men det var tungt för honom 
och jag kan inte veta exakt var han befann sig i när han skrev detta men 
ungefär tänker jag att han visade den här rädslans för vad som skulle 
hända – det var väldigt starkt. Han var vid hyfsat gott mod utåt sett när 
förhöret avslutades. Han var väl ändå i någon slags kris med olika tankar, 
jag vet inte. Han åkte tillbaks med trygghetspersonen, han åkte tillbaka 
till skolan och fortsatte sin skoldag. Man får hoppas att de hade någon 
extra. Vi träffade ju inte honom där. Sen plockades föräldrarna in, prata-
des med dom och vi pratade med dom. De var i extremt avvisande, alltså 
så, och sen så åker de hem och ska fortsätta sin vardag… (Socialsekrete-
rare Öda).

Socialsekreteraren berättar ovan om vad hon noterat i medhörningsrummet när en 
pojke, 11 år, blir förhörd. I rutinen i förhöret i svenskt Barnahus ingår att den förhö-
rande polisen går in till teamet i medhörningsrummet och hör efter om de har några 
synpunkter eller frågor. Det är därför pojken lämnas ensam. Det finns socialsekrete-
rare som särskilt reagera på detta att barnets lämnas ensamt. På Island har samtals-
ledaren kontakt med teamet och domaren som leder förhöret genom en hörsnäcka i 
örat. Berättelsen handlar också om den skuld och rädsla som barn kan komma känna 
när de avslöjar familjehemligheter. De är varse om vad det kan betyda att de avslöjar 
för polisen sådant som kan leda till straff. Kommer min pappa eller mamma nu i fäng-
else? Ska de betala böter nu – vi som redan har så lite pengar?

Socialarbetaren tar också upp de stora skillnaderna i ansats och uppgift mellan poli-
sen och socialarbetarna (se också kap 1). Polisen ska undersöka i detalj vad som hänt, 
när, hur, med och av vem, bakåt i tiden. Socialsekreteraren ska bedöma hela barnets 
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kontext i nuet och vad som kan vänta härnäst när och om barnet kommer hem och i 
framtiden. Bedömningen här och nu på Barnhuset grundas på vad socialsekreteraren 
vet genom förhandsinformation, vad som framkommer i förhöret och hur barnet ser ut 
att reagera och mår. Socialsekreteraren närmar sig inte själv barnet utan han åker till-
baka till skolan och sin skoldag. Socialsekreterarens fokus flyttas till föräldrarna. Soci-
alsekreteraren berättar i intervjun och ängslas över hur det blivit för pojken att komma 
hem, vad socialtjänsten borde gjort mer, om det fanns mer som skulle kunna ha gjorts.  

- Det beror helt på hur föräldrarna klarat av att hantera att nån har varit 
och hämtat deras barn fråb skolan, förskolan, kört dem till polisen lyssnat 
av dem där och kört dem tillbaka till skolan. Det beror helt på föräld-
rarnas inkännande Vi försöker prata med föräldrarna innan de åker och 
hämtar barnen. Först är det polisen som ringer och informerar, det måste 
de göra och säga att de varit och hämtat, sen är det vi .(Socialsekreterare 
Emma)

Här kommer detta med vikten att närma sig barnet och att socialsekreterarna har möj-
lighet att samma dag följa upp och säkra hur det blir för barnet efter Barnahus: 

- Vi träffar ju sällan barnen mer än en kvart eller halvtimme efteråt sen 
går vi tillbaka hit och barnen åker tillbaka till skolan. Det kommer ju ofta 
mycket tankar och frågor direkt efter. Sen tror jag att det är viktigt att 
prata med föräldrarna samma dag i den mån det går, dels för att ge kun-
skap om vad Barnahus är så att de kan hjälpa barnen med såna frågor, 
dels för att känna  efter om det är sådana föräldrar som kan ge stöd till 
barnet eller om det är föräldrar som  barnet inte ska vara hos. (Socialse-
kreterare Xena)

Ovan handlar det om erfarenheter barn som kommit till Barnahus utan sina föräldrar. 
Barn i Barnhus kan också ha kommit till Barnahus med sina föräldrar när inte föräld-
ern/vårdnadshavaren eller någon denne närstående är under misstanke. Även när bar-
net besöker Barnahus tillsammans med en förälder blir besöket på Barnhus ett möte 
med polis och förväntningar om att berätta som kan ur barnets perspektiv bli nog så 
påfrestande (Olsson & Kläfverud, 2017). Att komma till Barnahus tillsammans med en 
förälder gör dock också stor skillnad för barnet när det gäller förberedelser, att komma 
och vara på Barnahus liksom efteråt. En närstående till barnet är också involverat till 
stöd för barnet. Samtidigt kan både barn och förälder behöva stöd och förklaringar, 
samtal och kontakt med såväl de professionella på Barnahuset som efteråt av social-
tjänst och särskild företrädare– barnets advokat, som barnen kallar dem (Olsson & 
Kläfverud, 2017). Att förälder är med som stöd är inte lika vanligt på Barnahus som att 
barnet kallas utan föräldrars/vårdnadshavares medverkan. Men det har visat sig att 
det senare blir mer komplicerat för alla inblandade varför studien i mångt och mycket 
kommit att handlar om barn i Barnahus som kallats till Barnahus utan föräldrarna. 
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Hämtningen
Barnet hämtas på plats där föräldrarna inte förväntas vara, vanligtvis barnets förskola 
eller skola. Barnet är då inte förberett eftersom inte heller barnet ska veta att det ska 
förhöras förrän det är dags. Detta för att barnet inte ska avslöja vad som är på gång till 
föräldrarna. Det blir oftast en lärare som ser till att barnet möter den person eller de 
personer som hämtar till Barnahus. Någon som barnet känner sig trygg med på skolan 
ombeds följa med till Barnahus som sällskap. Denne en s.k. trygghetsperson får inte 
ta del av vare sig skälet till att barnet hämtas eller vad som framkommer under förhö-
ret av barnet. Trygghetspersonen förväntas helt och fullt kunna finnas som stöd för 
barnet och bry sig om hur barnet mår – följa med utan att egentligen få kännedom om 
vad som försiggår. Det har rönt uppmärksamhet när doktorand Maria Kläfverud, som 
intervjuat trygghetspersoner, har presenterat preliminär forskningsresultat om trygg-
hetspersonernas  situation, att de oförberedda och utan information om vare sig vad 
som är på gång eller vad Barnhus är, förväntas bli barnets trygghet i sammanhanget 
(Kläfverud, Leppänen, & Olsson, 2014). Numera lämnar flera Barnhus särskild informa-
tion till trygghetspersonerna inklusive Skåne Nordöstra Barnahus (Barnahus Nyköping, 
2016; Stigmer, Tingsvik, & Strbac, 2017). 

Det kan vara socialsekreteraren som hämtar, se föregående kapitel, på uppdrag av den 
särskilda företrädare som förordnas av rätten att gå in i vårdnadshavares ställe under 
denna fas. 

- Då har vi kontaktat skolan eller där barnet befinner sig och sagt att vi 
ska hämta det här datumet och klockslaget och att de måste utse en 
trygghetsperson, som vi kallar det, som följer med. Någon som barnet 
känner sig trygg med. Så åker vi dit och så hämtar vi upp barnet och så 
försöker vi att inte säga så mycket mer än at vi ska åka in i Kristianstad 
och där ska du få träffa någon vuxen som vill prata lite med dig. Oftast 
säger den som åker med: Ja, vi ska åka på en liten utflykt du och jag och 
så. För att få det lite, få barnet att känna sig lite tryggare och avslapp-
nare, för de flesta reagerar och tycker det är lite konstigt ju: Man ser på 
dem att de väldigt förskrämde och en del frågar ju på; varför det, vart ska 
vi och så? Ja, då får vi säga att vi ska åka en liten bit nu. Ett barn som jag 
hade här blev väldigt ledsen, han grät i bilen och där försökte personalen 
trösta och försäkra att det bara en var en liten stund vi skulle vara iväg 
och så. Det barnet hade ju sagt något på skolan så först så tänkte jag, 
att han nog ändå kunde förstå konsekvenserna av vad han sagt och nu 
händer det något här, att han var orolig för vad som skulle hända med 
mamma och pappa men också kan det var en oro för att bara helt plöts-
ligt bli ombedd att hoppa in i en bil och åka iväg. För vissa barn är det 
en stor påfrestning. Vi brukar tänka på att ha en broschyr om Barnahus 
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med oss, den med teckningen och paraplyet och sen när man kommer på 
gatan och dörren så: Där är den – här är det vi ska – här är den som vill 
prata lite med dig! Det beror lite på åldern. Nu har jag mest kört yngre 
barn. Flera har nog varit i den åldern 7- 10 eller något sådant. När vi är 
på plats då sätter vi oss i det lilla väntrummet och då kommer polisen 
som ska förhöra och då berättar hon ju att hon är polis. Barnet vet inte 
riktigt avd det handlar om – nej, inte förrän polisen börjar fråga – då 
kommer det ibland att pappa slog mig. En del av barnen har det säkert 
eller inte, men det kommer ändå spontant i berättelsen. Men då har hon 
fått anstränga sig väldigt mycket för att komma till det. Det är inte det 
att hon kan ställa en rak fråga – utan då är det; jamen vad händer då när 
ni börjar bråka därhemma och så där… I väntrummet där finns ju en TV 
så man kan titta på film, böcker och lite grejer. Där är de är ovetande. 
De vet att det är någon som vill prata med dem och höra hur de har det 
hemma – det är så mycket man kan säga. En del av svårigheterna med 
detta är att det ligger i Kristianstad. Man kan tycka att det inte är så långt 
men det blir ändå den här sträckan att ta sig ibland. Det hade varit bra 
om polisen hade kunnat komma ut. Det är kanske en utopi med all utrust-
ning osv men så att barnen sluppit det här farandet – för ett litet barn 
kan det vara väldigt skrämmande och omtumlande. Jag kan själv förstå 
föräldrarnas reaktioner:” – Ingen får ta mitt barn och köra iväg utan att 
ha frågat mig!” Så försöker vi förklara att tingsrätten utsett en särskild 
företrädare och den har rätt att göra detta – blabblabla - det går in och 
ut så - och de fortsätter. ”– Det är jag som är vårdnadshavare, det är jag 
som bestämmer. Så här får man inte göra.” Och det hakar många upp sig 
på. Och sen berättar det att barnet efteråt blivit ledset, sovit oroligt och 
så, att barnen fått men av det. Vad det står för vet jag inte – om det är 
sant eller inte det vet jag ju inte. (Socialsekreterare Flora)

I ovanstående exempel får barnen inte veta vem de ska tala med eller varför. I andra 
fall berättas om att de får veta att det är polisen de ska tala med plus att det kan ha till-
lagats en ledtråd om vad det kan vara som polisen vill prata med barnet om:

- Nu ska du åka iväg och följa med en som heter Maria, hon har bil ni ska 
åka till något som heter Barnahus.  Det har varit lugnt – har gått jättebra 
. Ja, jag berättade nog:” – Ja, dit får barn komma”. Jag hoppas jag sa så 
här, jag kan inte exakt komma ihåg, men ett ställe dit barn får komma 
och berätta för en polis om man varit med om något som inte barn ska 
vara med om. Men det tror inte jag ungarna kopplar så mycket till. Det är 
inte; ”– Nu ska du få åka till polis Lotta om hur det var när du kanske fick 
pisk i rumpan av din mamma”. Så skulle jag INTE säga. Jag har lagt det 
på att du ska får komma och prata med någon… De börjar väl förstå vad 
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det handlar om när polisen börjar prata om någonting som de – ibland 
blir det väldigt synligt att det där vill man inte prata om. Där kan man ju 
också fundera på – hur väl förberedda ska barnen vara – vi kan ju inte 
förbereda dem för att de kan berätta hemma t.ex att de ska göra det här 
polisförhöret så de  blir väl mycket tagna på sängen tänker jag och inte 
får lång tid på sig dels får det veta att det kommer någon som de ska åka 
bil med in till ngt som heter Barnahus men därifrån att få veta vad man 
ska tala om.. nej, där tror jag, ide ärenden jag talar om, där har jag nog 
inte.. berätta om hur du har det hemma hos mamma eller pappa? Vad 
som händer ..? Jag vet inte Jag har liksom ingen fras jag tar till […] När jag 
kommer till Barnahuset så fort samordnaren tar vid så backar jag undan 
– jag är ju inte någon som är viktig där – chauffören. (Socialsekreterare 
Bodil)

Barnen följer med men förstår inte vad det handlar om. De har heller inte fått infor-
mation om varför de ska åka till Barnahuset. Riktlinjerna från åklagarmyndigheten vid 
denna tidpunkt sa att barnen skulle få information om at de skulle till Barnahus, inte 
varför,  vad anledningen var till färden till och besöket på Barnahus. Detta ansågs kun-
na störa trovärdigheten och möjligheterna till utsagor i det kommande polisförhöret.  
Detta har nu ändrats så att barnen ska få veta varför de ska till Barnahus (Åklagarmyn-
digheten, 2016). Barn har också berättat i intervjuer hur bristen på information i sig 
skapat osäkerhet och ängslan (Olsson & Kläfverud, 2017). Ett barn sa sig ha funderat på 
om något hade hänt hennes anhöriga och om det var detta hon skulle få information 
om när hon kom fram. Andra barn förstod först när de kom in i förhörsrummet vad be-
söket faktiskt handlade om. Bäst informerad verkar de barn som haft sin socialsekrete-
rare med sig. Dels har denne oftast själv varit på Barnhus tidigare, dels känner kanske 
socialsekreteraren barnets familj sen tidigare och framför allt så vet socialsekreteraren 
vad som kan berättas om till barnet och gör så också. 

En socialsekreterare berättar om hur hon skjutsat en pojke på 8-9 år till Barnahus till-
sammans med en kollega. En av pojkens lärare följde med för att ge barnet extra trygg-
het. Pojken var väldigt lugn och de satt och vänta i väntrummet. Polisen liksom den 
särskilda företrädare kom in och hälsade på pojken.

- Han tar det väldigt lugnt – han vet inte varför han är där för det har vi 
inte berättat i och med att det är hans utsagor som kan misstänka pappa 
förgripit sig – så vi berättar inte väldigt mycket utan vi låter polisen för-
klara och hålla förhöret. Jag tror inte att det gick upp för honom alltså 
vad han förväntads göra där. Jag tror aldrig det blev tydligt och han gav 
ingen information vidare utan polisen höll förhöret och försökte få ho-
nom berätta, ställde frågor som skulle få honom att berätta om det var 
något men han sa ingenting. Efteråt körde vi honom tillbaka till skolan 
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tillsammans med läraren. Han sa att han var ganska glad och tyckte det 
här var ganska häftigt. Hade fått vara inne och prata med polisen. Han 
tycket det var spännande och så, det blev en utredning men den ledde 
inte till något. Vi fick ingen information. Pojken sa ingenting, skolan gav 
inte mer än vad som hade framkommit i anmälan och föräldrarna var 
väldigt frågande till den informationen som kom fram – så vi fick inte 
fram mer av utredningen heller. (Socialsekreterare Helen)

Välkomnande Barnhus 
Flere av socialsekreterarna har erfarenhet att hämta och följa barn till Barnahus. När 
de anländer till Barnahuset:

- När vi kom dit så var jag faktiskt överraskad – det var väldigt fint bemö-
tande av det här barnet – de informerade bra, de mötte oss och vi fick fika 
och tog med det här barnet och visade runt och presenterade sig och så 
– så själva förfarandet där vara väldigt trevligt och kändes väldigt tryggt 
och barnet var väldigt lugnt. SÅ det var väldigt bra bemötande där men 
jag är väldigt kliven till det här med Barnahus. Jag kan se att tanken är 
jättegod att det ska vara ett ställe som det känns som det haltar. (Social-
sekreterare Greta)

Barnen ska inte märka av att det finns många samarbetande professionella på plats:

- När barnen kommer dit så är ju vi alla [de professionell] där i det stora 
rummet så det blir polisen och advokaten som har kört hit barnet så får 
det saft och kakor och berättar vad som ska hända och så tittar de på 
rummet, det gröna rummet, visar kameror och allt som är där. Sen när 
de sitter där i förhörsrummet  berättar hon vilka som är i medhörnings-
rummet och vi kommer knacka om vi har några frågor. De barn jag har 
varit inne med, jag har haft två som har suttit tysta annars så har ju barn 
berättat. De tycker att det är kul med kamerorna och gröna rummet. De 
vinkar till och säger:  – O, kan jag inte få titta när hon sitter här?  – Det 
kan vi göra sen när vi pratat klart, blir svaret. Det är ju inget hemlighets-
makeri. (Socialsekreterare Jenny)

Förhöret
Det är nog väldigt individuellt men som barn alltså, det är ju bra miljö – 
de kommer in där och det är lekrum man kan leka och rita men sen så för-
flyttas man ju till ett separat rum där det är rätt så kalt fåtäljer kameror 
och sen en helt okänd person som man aldrig träffat tidgrae som sitter 
där och ställer frågor – det är klart att det blir jobbigt. Jag tror inte det är 
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riktigt om man ser det utifrån barnsamtal, med placering av fåtöljerna 
– de är bra så man sitter som vi gör nu (visar med handen – lite vid sidan 
om varandra) jag kan titta dit jag behöver inte möte din blick vilket är bra 
då kan man titta bort det är bra då blir det inte så läskigt äh samtidigt 
är det viktigt för barn att kanske ha någon trygghetsperson med för att 
kunna prata – ha ngn som är någonstans i rummet – jag tro att det är en 
rätt läskig situation – man kan nog inte göra på annat sätt. Man kan inte 
ha någon annan människa i rummet. Så man kan nog inte göra på annat 
sätt men jag ror att det är rätt jobbigt – jo det är det – kräver rätt mycket 
av förhörsledaren att kunna. (Socialsekreterare Signe)

När de hämtats från skola eller förskola har det kommit överraskande utan förbere-
delse eller information. Föräldrarna har inte haft kännedom om hämtningen och inget 
har kunnat sägas eller förberedas därhemma. Det är också själva poängen men att bar-
nen häntas utan inblandning av föräldrarna. Barnen blir osäkra på vad det hela handlar 
om. De har inte fått veta varför de hämtas eftersom detta har ansetts kunna riskera 
trovärdigheten i utsagor senare i förhöret.  För en del barn har det först gått upp för 
dem vad det hela handlar om förrän när de suttit inne hos polisen i förhörsrummet:

- Jag tänker på den pojken, 11 eller 12 år,  jag kommer ihåg att när han 
satt i förhöret, man såg på honom när det gick upp för honom, det var 
ändå en bit in när hon berättade att: ”jag är polis”. Han bara (visar hur 
han ryggade till);  –urrr.  Så. Alltså det var ett förhör som jag aldrig kom-
mer glömma för det… på något sätt var det så påtagligt när han förstod 
att det var en polis och hur han, jag vet inte, det är bara min upplevelse 
men hur han vägde orden på något sätt och började berätta saker och 
sen (visar ryggningen) och sen svarade han: – Oj, men jag kommer inte 
ihåg och du vet (viftar), svävade ut. Så uppfattade jag det. Och min kol-
lega. Det är inte säkert att det var så. Det som var mest påtagligt var 
det, och det är en sak som jag tycke faktiskt när det gäller alla förhör jag 
varit på och sett och där jag tycker att barnen, ungdomarna far illa, eller 
jag föreställer mig att de gör det, det är den här rutinen som alltid sker 
i alla förhör, det är när de går ifrån, ut till medhörningsrummet. I något 
fall, det vet jag inte vilket det var av de Barnhus jag har erfarenhet av, 
då har man liksom bett trygghetpersonen komma in så att barnet inte 
behöver sitta där ensam, men i de flesta fall har de fått vara kvar själva, 
jag vet inte, jag bara tycker det känns så naket, så utelämnande, många 
är ju mer eller mindre ledsna, upprörda, och det är väldigt tunga saker 
som man pratar om oftast. Jag förstår att polisen behöver gå ifrån då för 
att prata med åklagare och annan polis om; hur ska jag göra? – Men jag 
tycker jag att de blir så himla utelämnade och ensamma. (Socialsekrete-
rare Öda)
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Socialsekreteraren ovan tar också upp om hur det blir för barn att bli lämnade i för-
hörsrummet och vänta medan polisen samråder med dem i medhörningsrummet. På 
Island har intervjuaren en hörsnäcka i örat och när ett speciellt uttryck används i inter-
vjun vet de som är i medhörningsrummet att det är ett tecken på att de är välkomna 
att lämna frågor till intervjuaren som denne hör i hörsnäckan. Så slipper barnet att bli 
lämnat i ensamhet mitt i alltihop.

Skillnad som gör skillnad eller ingen skillnad alls?
För barn som blivit utsatta för våld och övergrepp kan besöket på Barnahus bli det som 
gör skillnad som gör skillnad för hela deras situation och framtid. För andra barn blir 
besöket något som passerar, som de inte ger någon större uppmärksamhet till. Det är 
så det kanske också ska vara som några av socialsekreterare uttryckt sig. Barnhuset är 
inte viktigt i sig, det är vad som kommer ut av besöket där som är det viktiga. Inte så 
många av socialsekreterarna verkar hellre ha frågat barnen om besöket på Barnahus. 
Men några gör det och tar detsom en självklarhet. Här ett exempel: 

- Många gånger när man träffar barnen efteråt så har de nog inte förstått 
riktigt vad det var utan polisen för barn är de här med uniformer och när 
de träffar poliserna där så är det vanliga människor. Det har hänt flera 
gånger att jag frågar och då frågar jag liksom om hur det var för dem, 
vem de åkte med och hur de åkte dit och hur det var att komma dit och 
en del har ju tyckt att det var lite läskigt och några rycker på axlarna och 
säger det var inget så där – det är väldigt olika hur de reagerar. Det beror 
ålder på barnet. Äldre barn och ungdomar tänker att det var jobbigt att 
berätta om de sakerna som de kanske inte har berättat för så många ti-
digare och så berätta för någon som de inte känner och aldrig har träffat 
förut. Det har ungdomarna tyckt var lite läskigt. Yngre barn har jag nog 
upplevelsen av att de inte säger så mycket i förhören; en del har blivit 
tystade och en del babblar på fritt. (Socialsekreterare Cecilia)

Samtidigt verkar socialsekreterarna våndas över vetskapen att så få ärenden kommer 
leda vidare och gå till åtal, att barnen kan komma förvänta sig mer av att ha berättat 
för polisen än vad som realiteten kommer att kunna göras.

- Jag kan ju säga så här, att vid varje polisförhör när man lyssnar; man blir 
ganska tagen av det att barn berättar så mycket och jag tror att jag blivit 
mer, det kan också vara att jag jobbat rätt länge, att det finns barn som 
ljuger också, som inte talar sanning och det känns hemskt att man börjar 
tänka så men samtidigt så får jag en bild, det är kanske också polisen 
som lär mig, när det faktiskt ligger något i det och när det inte gör det 
riktigt – och man känner ju när det verkligen: här är det sant – alltså man 
bli tagen på ett annat sätt. Alltså man – det är oftast de här barnen som 
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inte berättar direkt utan där polisen får drar det ur dem och de berättar 
oftast i underkant först och sen bygger detaljer och just det här att man 
bara ur ett förhör kan dra ur så mycket – det är klart det händer ju i möten 
här också att man får ut mycket men polisen är ju skicklig att ställa följd-
frågor så det har jag tänkt på – sen tänker jag vidare, var blir det av allt 
detta som barnet har berättat? Och det är väl det som sen har påverkar 
mig också. Här är ett barn som har berättat väldigt mycket och väldigt 
personligt om något som gjort väldigt ont för dem själva och så läggs det 
ner  - för det är ofta så att det läggs ner… 

- Jag har blivit lite mer krass i det – jag vet att det mesta kommer att läg-
gas ner och det kommer bli jobbigt för barnet att gå med den här käns-
lan av; jag har berättat detta. Så mycket som de har givit – och vad gör 
polisen med detta? Vem kommer de berätta det för? Barnet kan behöva 
mycket stöd under den här perioden när det bara går och väntar.

- Jag hör ju förhöret och vi pratar ju efteråt om det också men det är ju 
likväl så att barnet går och väntar på; – När ska de förhöra pappa eller 
mamma?  Det är dom som är förövarna och vad händer sen? Många barn 
är ju så oroliga sen; kommer mamma eller pappa i fängelse? Kommer de 
få betala pengar och vi har inte pengar hemma, hur mycket pengar får 
man betala om man blir dömd, hoppas att de inte får betala något– vi 
har ju inga pengar. Alltså jag tänker på ett par ärenden där barnen varit 
tonåringar, oftast inte de mindre barnen, så de har ju inte det greppet om 
vad det kan leda till, men tonåringar tänker jätte mycket och det påver-
kar deras skolgång så även om man är socialsekreterare så har jag ju en 
utredande roll, så då kan man behöva sätta in ett stöd under tiden och 
skolkuratorn, det kan ju komma under skoldagen att de funderar och är 
oroliga … (Socialsekreterare Maja)

För barnen handlar det främst om att få slut på det som de är utsatt för, erbjudas skydd 
och få ett annat liv. I studien finns flera exempel på hur besöket på Barnahuset och det 
som följt därefter gjort skillnad: 

- … jag tror att flickorna skulle berättade att de åkte iväg med några tan-
ter [skrattar] och pratade med någon tant och att de berättade att pappa 
slagit dem och att de nu bor hos en annan mamma och pappa nu – de 
kallar familjehemsföräldrarna för mamma och pappa och så kallar de 
mamma och pappa för riktiga mamma och riktiga pappa. (Socialsekre-
terare Vera)
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Resultatet av förhöret kan göra skillnad på flera sätt och påverkar många i barnens 
omgivning och med detta barnet självt både direkt och indirekt. Det blir en mycket 
stor och avgörande sak för barnen särskilt som de tror att det som de gör kommer få 
allvarliga konsekvenser för föräldrarna eller vem som är de skyldiga. 

- De tyckte nog att det var ganska jobbigt att berätta samtidigt var det 
– det var dubbelt – en del tyckte det var skönt att berätta – en del tyckte 
det var jobbigt – det var jobbigt för alla. Ännu mer innan när det var på 
polisstationen. Men alltså det är ett stort steg att berätta om det här, det 
är en kränkning, det är traumatiskt och man är dessutom beroende av 
sina föräldrar och så ska man skicka en förälder i fängelse. Så tror jag att 
en del barn tänker – särskilt som det kanske inte leder till någonting alls. 
Samtidigt måste man ju – man får inte slå barn – det måste finnas någon 
slag sanktion, repressalier och bli kallad till förhör på polisen för att man 
slagit sitt barn. Det är ju väldigt många jobbigt. 

Jag tycker att det om en förälder slår sitt barn och barnet blir förhört då 
tycker jag också föräldern ska komma – stå till svars På förhör det ska blir 
en fortsättningen – inte bara blir att barnet kommer dit och berättar och 
får det jobbiga – att föräldrarna också blir förhörda och det vet jag inte 
hur ofta det sker i anslutning till förhöret. Det kan vara några veckor efter 
men det ska hända någonting om barnen sagt något annars kan man inte 
göra det (Socialsekreterare Doris). 

Flera av socialsekreterarna har tagit upp att barnen inte verkar tagit fasta på eller så 
vill de inte minnas besöket på Barnahus.

- Ställe dit man kommer och får prata med någon som de säger är polis 
och som inte ser ut som polis Men vi kan ibland säga det att du ska få 
träffa en polis som heter Lotta och hon har ingen uniform på sig. Så där 
kan vi berätta när man vill förbereda. Så berättar barnen: – Och där satt 
jag och åt kex och drack lite saft med min fröken eller min mamma. Alltså 
jag tänker att det är bara något som passerar revy. Jag fick leka där en 
stund, ja, att man landar i väntrummet en stund, någon som kommer och 
pratar med en och berättar vad man ska göra i bästa fall, om inte det är 
sagt innan … (Socialsekreterare Bodil)

Kan detta också vara en av anledningarna till att vi inom studien haft svårigheter att 
genom socialsekreterarna och Barnahuset att rekrytera barn till intervjuer. Både att 
socialsekreterarna uppfattar barnen på detta vis och om barnen väljer att inte minnas 
besöket. Det verkar blivit som en parentes…
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- Nån har uttryckt att han inte ens kommer ihåg att han varit där, Det är 
ju ganska  allvarligt, tänker jag. Det är ju någon slags förträngning. Eller 
har barnet inte ens uppfattat att det är polisen som man pratat med? Det 
är klart det kan vara barns upplevelse för att de har inte på sig uniform 
eller så och det har inte blivit tydligare när polisen kallas Lotta som har 
förhöret (Socialsekreterare Rita).
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KAPITEL 5 REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER 

Barn i Barnahus
Socialsekreterarna säger att Barnahus ska vara barnens men finner Barnahus snarare 
vara samverkansparternas hus. För barnens del blir huset inte en polisstation men ett 
polisens hus. Det är polis barnen förväntas möta på Barnahus och det är polis och po-
lisförhör som står i fokus i denna studies berättelser om Barnahus – oavsett ålder på 
deltagare eller perspektiv. Den samverkan som sker mellan de professionella domine-
ras av att få barnet till och ta emot barnet på Barnahus, på ett sätt som gör att barnet 
kan genomföra förhöret så att det inspelade förhöret blir brukbart som underlag för 
åtal och håller i eventuell rättegång. I Sverige behöver därvid baret självt inte själv upp-
träda vid rättegången. Den minimala information som ges till barn på väg till Barnahus 
och den begränsade förberedelse som barn får inför besök på Barnahus, syftar till att 
inte påverka barnet inför att barnet ska höras av polisen. Den barnvänliga inredningen, 
det vänliga bemötandet, saft och kex, leksaker och video, förväntas lugna barnet in-
för uppgiften i förhörsrummet. Barnet är på en ny plats och träffar åtminstone en ny 
person för barnet, nämligen polisen, och troligen ytterligare en ny, den särskilda före-
trädaren. Även om flera personer i olika professioner finns närvarande samtidigt på 
Barnahus, så visar de sig inte för barnet. En levande idé på Barnahus är att barnet ska 
förskonas från att träffa många nya personer inför förhöret, möjligen efter, men inte 
alltid då heller. Barnet har dock rätt att få veta vilka som sitter i medhörningsrummet, 
som ser barnet via den interna videon, men också detta kan bedömas förvirrande för 
barnet och därför utelämnas. Inne i förhörsrummet inser barn, om inte förr, allvaret i 
situationen och vad som förväntas av dem. Frågan blir hur kallelsen och resan till Bar-
nahuset påverkar barnens respons i förhöret? Mycket är gjort i syfte att inte påverka 
barnet inför uppgiften att kunna berätta och avslöja hemligheter i förhörsrummet. 
Men hur blir det för barnet med en plötslig resa utan egentliga förklaringar om vad 
resan handlar om? Kanske det blir sagt att det är en utflykt till Barnahus och att få 
prata med någon eller att barnet ska träffa en polis. Mycket är forskat om när det gäller 
forensic interview (cf. Cronch, Viljoen, & Hansen, 2005; Cross, jones, Walsh, Simone, 
& Kolko, 2007; Lippert, Cross, Jones, & Walsh, 2009; Thoresen, Lønnum, Melinder, & 
Magnussen, 2009), men frågan är om det finns någon forskning om hur förberedel-
serna för barnet eller uteblivna sådana påverkar intervjun med barn? Detta verkar vara 
något som skulle behöva belysas ytterligare särskilt som nu så mycken möda läggs ner 
för att skapa ett gott mottagande och en barnvänlig miljö på själva Barnahuset.

Barn kallas till Barnahus och får ha med sig vårdnadshavare när dessa inte står under 
misstanke eller någon närstående till dem. Om så skulle vara fallet, att misstankar 
faller på föräldrarna, hämtas barnen till Barnahus från plats där barnet antas vara en-
samt utan föräldrarna, oftast skolan eller förskolan. En särskild företrädare, utsedd av 
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domstol, går tillfälligt in i vårdnadshavares ställe och beslutar om barnet inkl. hämt-
ning och barnets närvaro och deltagande på på Barnahuset. Särskilda företrädaren är 
oftast advokat och inte en person som barnet vanligtvis känner. Socialsekreteraren 
kan dock vara en person som barnet träffat tidigare. Om inte är det ändå en person 
som barnet kommer att lära känna, om kommunerna organiserar arbetet så att den 
socialsekreterare som är med till Barnahus också blir barnets socialsekreterare. Hur 
som helst, det är denne som i samband med barnets besök på Barnahus, ska bedöma 
om barnet behöver omedelbart skydd och stöd efter Barnahus. Flera är de berättelser 
i studien om att socialsekreterare och barn kommit nära varandra när socialsekrete-
rarna, på den särskilda företrädarens uppdrag, varit med om att hämta barn och följa 
barn till Barnahuset.  De har gemensamt upplevt händelsen och kommit att prata med 
varandra. Fram till 1 juni 2012 hämtade socialsekreterare regelbundet till Nordöstra 
Skånes Barnahus. Därefter skulle inte socialsekreterarna medverka vid hämtningar. En 
del fortsatte i alla fall, särskilt när det gällde barn som de redan kände. Nackdelen med 
att utföra uppdraget att hämta barn till Barnahus var främst att socialtjänsten riske-
rade att bli identifierade av föräldrarna att gå polisens ärenden och som en myndighet 
som går bakom ryggen på föräldrar, tar deras barn och kör iväg med dem till okänd 
plats. Utgångsläget för fortsatt kontakt och samarbete med föräldrarna försämrades 
för socialtjänsten. Å andra sidan blev det svårare för socialsekreterare att orientera 
sig på Barnahuset och bedöma när, var, hur närma sig barnet och om det över hu-
vud taget var acceptabelt att socialsekreteraren talade med barnet på Barnahuset 
utan att störa polis och åklagarens arbete. Särskilt svårt blev det för socialsekreterare 
på mottagningsenheter att motivera sig till kontakt med barn som de fortsättnings-
vis inte skulle ha kontakt med. De förväntas göra förhandsbedömning och eventuellt 
starta upp utredningsarbetet men sen lämna över till kollegor på utredningsenheten. 
På Barnhuset lever idéer om att barnet inte ska behöva intervjuas mer än en gång och 
inte möta flera vuxna än nödvändigt på Barnahus. Om socialsekreteraren inte varit 
med och hämtat barnet eller följt med barnet dit tillsammans med föräldrarna, verkar 
socialsekreteraren inte räknas in bland dem som barnet nödvändigtvis ska behöva tala 
med på Barnahuset.  

Slutsats och rekommendation. Det har bedömts vara till barnets bästa att socialsekre-
terare avstår från att vara med om att hämta barn till Barnahus när vårdnadshavare/
föräldrar inte får medverka eller få kännedom att barnet ska till Barnahus. Socialsekre-
terarna avstår i syfte att få bättre förutsättningar att kunna inleda samarbete med fa-
miljen. Å andra sidan erbjuder hämtningen till Barnahus att barn och socialsekreterare 
får direktkontakt med varandra. Detta skapar ökade möjligheter för socialsekreteraren 
att bedöma barnets behov och att samarbeta med barnet efter att barnet förhörts på 
Barnahus och direkt efter barnets besök på Barnahus.  Att ha ett generellt beslut om 
att inte delta i hämtning gör att socialsekreterare (och andra) avstår från prövning i 
det individuella fallet om vad som är lämpligast inom ramen för barnets kallelse till 
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Barnahus. Dels kan socialsekreterare redan ha en relation med barnet dels handlar det 
om en för barnet komplicerad situation där socialsekreteraren kan vara till stöd och 
få insyn i hur barnet mår, fungerar och resonerar. Att avstå från att delta kan innebära 
att socialsekreteraren avstår från en unik möjlighet till att lära känna barnet och för 
barnet att känna stöd och intresse från socialsekreterarens sida. Vem som följer med 
och om det är lämpligt att socialsekreterare väljer att vara med, bör bestämmas i varje 
enskilt fall. Föräldrarnas respons och reaktioner på att barnet hämtas utan deras kän-
nedom och medgivande kan tolkas på flera sätt. Det kan betyda att de har något att 
dölja. De kan också handla om att de känner sig kränkta och att händelsen i sig skapat 
känslor av osäkerhet och otrygghet i synnerhet i relation till myndigheter. Detta behö-
ver socialtjänsten ha beredskap inför och vara redo att samtala med föräldrarna om. 
Samtidigt, vilket också socialsekreterarna påpekat, se nedan, bör polisanmälan och 
Barnahus kopplas in med större urskillning och socialtjänsten utveckla alternativa sätt 
att undersöka vad som står, när så bedöms möjligt utifrån barnets bästa.  

Polisanmälan och förhören med barnen
Bland de barn som kallas till förhör på Barnahus, finns barn som väntat länge på att 
någon ska lyssna på dem, som hoppas på att nu äntligen ska allt bli bättre. De följer 
gärna med och de berättar, ibland mer än de kanske tänkt sig eller orkar bära efteråt. 
Här finns också de barn som känner att detta är så obehagligt att nu vill jag inte vara 
med längre. Här finns de som inte säger någonting alls i förhöret och de barn som så 
småningom efter många frågor, avslöjar i detalj. Barnen utför ett tungt arbete i förhö-
ret. Efteråt kan barnet visa lättnad eller ängslan. Vad ska hända nu?  Andra barn går 
vidare som om inget särskilt har hänt, glömmer Barnahus eller bara kommer ihåg det 
roliga med leksaker, Pippi Långstrump-video, saft och kex.  Mycket få av barnärendena 
går vidare till åtal, säger socialsekreterarna (se också kap. 1). De har börjat ifrågasätta 
om denna väg, Barnahus med allt vad det innebär för barnet och dess familj, är mödan 
värd, särskilt som det kan dröja länge innan den misstänkte blir polisförhörd. Barnahu-
set har fokus och redovisar hur många dagar det går tills polisförhör hålls med barnet. 
För barnet har det också stor betydelse när förhöret med den misstänkte hålls och att 
förundersökningen inte drar ut på tiden. Särskilt när någon närstående till barnet är 
under misstanke. 

Socialsekreterarna ifrågasätter också det egna urvalet till Barnahus. Polisanmälan 
hade kommit att ske alltför rutinmässigt för att aktualiseras på Barnahuset. Social-
tjänsten har en mycket grannlaga uppgift i att ta emot orosanmälningar, göra ome-
delbara bedömningar och förhandsbedömningar. I detta ska de också ta ställning om 
polisanmälan skall göras eller inte. Att samråd om polisanmälan eller inte, kan ske på 
samrådsmöte med polis, åklagare och läkare närvarandet, är viktigt. Socialsekreterare 
jämför med hur de tidigare i stället för att direkt polisanmäla, gått in med egna insatser 
för att inledningsvis utröna allvaret i situationen. På vissa håll görs detta fortfarande 
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när det bedöms lämpligt. Socialsekreterare kan t.ex. samtala med barnet enligt en 
särskild metod, ”Bara Jag”-samtal (Berg & Skogsberg, 2008), inom ramen för förhands-
bedömningen.

Slutsats och rekommendation. Det är viktigt att barn hörs snabbt av polisen men också 
att de eller de misstänkta förhörs därefter, helst samma dag. Bristande resurser hos 
polisen har gjort att även prioriterade barnärenden fått stå tillbaka. I väntan på po-
lisförhör måste socialtjänsten agera på egen hand, vid behov i samarbete med sjuk-
vården. Barnets bästa och barnets behov av skydd och stöd går i första hand. Att den 
misstänkte identifieras och åtalas får komma i andra hand när polisen inte omedelbart 
förmår hålla förhör med barnet och förhör med den misstänkte.

Barnets socialsekreterare på Barnahus
Under förhöret av barnet sitter bl.a. barnets socialsekreterare inne i medhörningsrum-
met. Uppgiften är att bedöma barnets behov av omedelbart skydd och om utredning 
ska öppnas om så inte redan är gjort. Socialsekreterarna kan observera hur barnet 
uppträder och vad barnet säger i förhöret. Om de inte har följt med barnet till Barna-
hus och heller inte närmar sig barnet på Barnahus blir underlaget för bedömningen 
därmed knapphändigt. Den forensiska intervjun syftar till att barnet i detalj redogöra 
för de händelser som misstänks innehålla brottsliga gärningar mot barnet. Socialse-
kreterarnas bedömning vid barnets besök är inriktad på att bedöma hur barnet mår 
och har det i nuet inklusive att bedöma om det finns behov av omedelbara skydds- och 
stödinsatser från socialtjänstens sida. Idéen om att barnet inte skall möta många nya 
personer på Barnahus och rådande samverkan med fokus på att underlätta polisförhö-
rets genomförande, styr socialsekreterare att hålla sig i bakgrunden och efter förhöret 
koncentrera sig på att få kontakt med föräldrarna. Särskilt om socialsekreteraren inte 
känner barnet sen tidigare eller själv är osäker på när, var, hur och om det är lämpligt 
att socialtjänsten närmar sig barnet för att inte störa polisutredningen, har socialsekre-
terarna svårt att finna skäl och tillfälle för att själv också samtala med barnet på Barna-
huset. Av olika skäl riskerar därmed barnet att inte bli vidtalat vare sig om vad barnet 
kan behöva nu eller senare under dagen. Socialsekreterarna har antagit, eller snarare 
tagit för givet, att trygghetspersonen och/eller den särskilda företrädaren ombesörjt 
det stöd som barnet kan behöva resten av dagen. Doktorand Maria Kläfveruds preli-
minära resultat i studien om trygghetspersonerna har visat dels på att trygghetsper-
sonerna gått tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter, dels att trygghetspersonerna 
blivit osäkra på vad som var tillåtet att fråga barnet om efteråt. Av sekretesskäl infor-
meras inte trygghetspersonerna om vad ärendet på Barnahus handlar om och de hålls 
utanför alla procedurer. I detta kan de bli osäkra på vad de efteråt får göra och fråga 
om i relation till både barn och föräldrar. Det visade sig, att trygghetspersonerna där-
för undvek att ta upp något om händelsen varken med barnet eller barnets föräldrar. 
Det visar sig således finnas fler starka skäl till att socialsekreterare behöver samråda 
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med barnet och bekymra sig om hur det kommer bli för barnet när barnet lämnar på 
Barnahuset och inför att återse föräldrarna igen.

De ursprungliga idéerna med Barnahus om att barnet inte ska utsättas för flera sam-
tal bottnar i tanken att barnet inte ska behöva upprepa redogörelser om traumatiska 
händelser. Därför är det viktigt för socialsekreterarna att delta i medhörningsrummet 
även om detta också innebär att de blir bundet av förundersökningssekretess. Av ovan 
givna skäl behöver socialsekreteraren också ha ett eget kompletterande samtal med 
barnet. Ytterligare ett skäl kan vara att komma överens om hur de ska förhålla sig till 
det som barnet sagt i förhöret när barnet och socialsekreterares ses tillsammans med 
barnets föräldrar. Socialsekreteraren är bunden av förundersökningssekretess och får 
inte berätta vad barnet har sagt i förhöret. Kan vara viktigt för åtminstone äldre barn 
att känna till.  Här blir mycket viktigt att den socialsekreterare som barnet får kontakt 
med på Barnahus också är den som barnet fortsättningsvis ska ha kontakt med. 

Slutsats och rekommendation är att i rutinerna på Barnahus ska ingå att barnet bereds 
tillfälle att samtala med barnets socialsekreterare (= den socialsekreterare som fort-
sätter handlägga ärendet) efter förhöret på Barnahus. Detta för att barnet ska involve-
ras i behovsbedömningen, för att barnets behov av stöd direkt efter Barnahusbesöket 
ska säkras/planeras, socialsekreterare och barn ska komma överens om hur barnet 
fortsättningsvis ska informeras och hur barnet vid behov ska kunna kontakta sin soci-
alsekreterare, särskilt fram tills att barnet och socialsekreteraren ses igen. Nästa träff 
förväntas ske om möjligt senare samma dag eller nästa dag. 

Barnahus och socialsekreterarnas samverkan med hälso- och 
sjukvården
När inte rättmedicinsk undersökning behövs, vilket åklagaren beslutar om, kan det 
ändå finnas skäl för läkarundersökning av barnet på Barnahus. En hälsoundersökning 
kan vara motiverad dels för att barnet ska försäkras om att det är friskt och känna sig 
trygg med att kroppen är som den ska vara efter eventuella övergrepp, dels för att 
skador kan visa sig finnas som inte tidigare uppmärksammats. Efter att delstudien om 
barns sjukvårdssökande genomförts, där det visade sig att endast 5.5 % av barnen i 
Barnahuset läkarundersökts (Saksø, 2017) planerades att börja erbjuda hälsounder-
sökningar på Barnahuset under ett efterbesök på Barnahuset (Günter, 2016). Nord-
östra Skånes Barnahus hade då flyttat till större lokaler där barnklinik respektive BUP 
har egna undersöknings- och samtalsrum. Efterbesöken syftar också till ge barnet och 
barnets föräldrar möjlighet att besöka Barnahuset efter att barnet varit här på enskilt 
förhör. De kan ha många funderingar kring vart barnet kan ha varit och ett gemensamt 
besök kan ge möjlighet att få information och svar på de frågorna/funderingar som 
familjen har efteråt (Ibid). 
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Delstudierna om hur barns hälsa utreds i samband med misstanke om att barn är ut-
satta för våld eller övergrepp har också givit andra resultat. Socialsekreterarna säger 
sig lyssna och beakta vad som rekommenderas på samrådsmöten på Barnahus (Ols-
son, 2017a). I aktuella ärenden blir detta styrande i socialtjänstens vidare handlägg-
ning. Delstudierna visar att många av de barn som kommer till Barnahus är eller varit 
aktuella inom sjukvården. 

Therése Saksø fann att av de 128 barn som 2012  polisförhördes på Barnahus hade 
51 % av barnen sökt sjukhusvård under de föregående 12 månaderna och under sex 
månader efter Barnahus sökte 31 % sjukhusvård. Under tre månader före Barnahus 
hade 24 % en pågående BUP-kontakt jämfört med i normalpopulationen 4,8 %. Efter 
samråd på Barnahus hade 40 barn BUP-kontakt vilket innebar en ökning med 8% efter 
Barnahus. 

I den andra delstudien om barns hälsa analyserade de sociala utredningarna i kontext 
av Barnahus samma år (n=108) (Olsson, 2017b), Socialsekreterarna hade i utredning-
arbetet konsulterat BUP om 22 barn och hälso- och sjukvården i övrigt om 37 barn.  
Det betyder att i 59 % av utredningarna var baserade på underlag från hälso- och 
sjukvården. Resultatet jämfördes med tidigare opublicerat resultat från tidigare studie 
där utredningar från 2005 respektive 2007 i kommuner i Skåne analyserats (Olsson, 
2008). Resultatet tyder på att utvecklingen går mot att allt fler utredningar omfattar 
uppmärksamhet på barnets hälsa. År 2012 var det 12 % av de sociala utredningarna 
som inte alls berörde barnets hälsa medan jämförelsematerialet visar på att 42 % av 
utredningarna inte omfattade barnets hälsa.  

Majoriteten av utredningarna i jämförelsematerialet (2005 och 2007) var gjorda uti-
från ett BBIC-liknande koncept. BBIC var då ännu inte etablerat och prövades av Social-
styrelsen i ett litet urval kommuner. Modellen spred sig dock spontant mellan kommu-
nerna. Därav att i studien identifieras BBIC-liknande utredningar. Utredningarna 2012 
är samliga enligt BBIC. Dessutom är de gjorda i anslutning till Barnahus och kan antas 
ha varit upp på samråd på Barnahus eftersom de valts ut till forskningen (finns inga no-
teringar om samråd på Barnahus i utredningstexterna). Socialsekreterarna har uttalat 
att samråden innebär kunskapsutbyte och konsultation som får betydelse för fortsatt 
handläggning från socialtjänstens sida. Här hade varit intressant att kunna jämföra 
med sociala utredningar som saknar koppling till Barnahus och/eller utredningar i kom-
muner där Barnahus ännu inte etablerats. Kan det vara så att samverkan dels inom 
Barnahusets ram, som också innebär samverkan mellan kommuner och Region Skåne, 
”spiller över” på hur socialsekreterarna i utredningsarbetet kommer att använda kun-
nande och underlag från hälso- och sjukvården? Här finns vikiga aspekter att utforska 
när det gäller samverkan kopplat till Barnahus liksom hur denna samverkan påverkar 
det sociala utredningsarbetet och utredningarnas kvalitet i sin helhet. 
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Slutsats är att delstudierna om utredning av barn hälsa när barn misstänks vara ut-
satta för våld eller sexuella övergrepp, tyder på ökad samverkan mellan socialtjänst 
och sjukvård samt att de sociala utredningarna i allt högre grad beaktar barnets hälsa.
Rekommendation: Fortsatt forskning när det gäller a) betydelsen av samverkan mel-
lan socialtjänst och hälso- och sjukvård i utredningsarbetet när det gäller barn som är 
utsatta för våld och övergrepp samt b) utvecklingen av det sociala utredningsarbetet 
och de sociala utredningarnas kvalitet i kontext av ovanstående samverkan.

Barnahus en främmande fågel i socialtjänstens service- och 
familjesystem 
Socialsekreterarna uttrycker att samarbetet med familjer har påverkats negativt ge-
nom att polisanmälningar regelmässigt gjorts som lett till att barn hämtats till Barna-
hus utan föräldrarnas kännedom eller medverkan. Också samarbetet med förskolor 
och skolor som gjort orosanmälningar, har reagerat och ifrågasatt varför deras oro 
direkt verkar leda till polisen. Personal som anmält sin oro för barn har förväntat sig 
gemensamt samarbete med socialtjänsten och familjerna. I stället har deras anmälan 
gjort att de både kan ha fått problem i relationen till föräldrarna och rädda barn eller 
barn som inte tillåts gå till förskolan.

Bakgrunden är att när förälder/vårdnadshavare eller någon denne närstående är un-
der misstanke kallas barnet till Barnahus utan att barnets förbereds och utan att för-
äldrarna medverkan och kännedom. Att barnet då hämtas på förskola och förskola 
görs för att barnet inte ska påverkas av den misstänkte eller dennes omgivning, och att 
samhället inte ska hindras från att ingrip till skydd för barnet. Samtidigt blir det också 
en påverkan på barnet att bli hämtad och transporterad till Barnahus på det sätt som 
sker. Barnahusbesöket upplevs naturligtvis annorlunda om barnet besöker barnet till-
sammans med en förälder jämfört med utan förälder, särskilt som både barn och den 
trygghetsperson som följer med barnet från skolan, är obekanta med vad som händer 
och ska ske. Erfarenheten på Island är att barn som kommer till Barnahus utan föräld-
rars medverkan, blir oroliga och har svårt att avslöja något i intervjuer, säger Ólöf Ásta 
Farestveit, chef för det isländska Barnahús och expert på forsensik intervju (Heiberg et 
al., 2017). Farestveit uppger att endast 5 % av barnen som besöker Barnahús på Island 
gör det utan en medverkande förälder. Rättssystemen mellan våra länder i Norden 
verkar ge helt olika förutsättningar för föräldrars medverkan vilket således påverkar 
hur det blir för barn i Barnahus. 

Det kan också handla om skillnaden att i Sverige så vände sig Barnahus från allra första 
början till bredare målgrupp än Barnahús på Island. På Island begränsades målgrup-
pen, åtminstone till en början, till barn som misstänkts vara utsatta för sexuella över-
grepp (Gudjonsson, Sveinsdottir, Sigurdsson, & Jonsdottir, 2010). Det gör en väsentlig 
skillnad för ett barn om en förälder kan vara med till Barnahus jämfört med att bli häm-
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tad utan förberedelser av okända personer. En förälder kan förbereda barnet, trygga 
barnet och vara barnet till stöd både under besöket och efter besöket. Det betyder 
samtidigt att såväl barn som förälder kan behöva stöd vid besöket på Barnahus och in-
formation om vad som händer och om vad som komma skall. Samordnare är den ende 
av de professionella som inte deltar i medhörningsrummet under förhöret då samord-
naren inte är med i handläggning av ärenden. Samordnaren är den som kan vara hos 
väntande förälder och vara trygghetspersoner behjälpliga, förklara vad som händer 
och sker liksom vad som dessa kan behöva tänka på i relation till barnet efter förhöret.

Samordnaren kan sägas vara spindeln i nätet för samverkan inkl. arrangera och hålla i 
samrådsmöten och utbildningsdagar; konsult i ärenden om vad som bör aktualiseras 
till Barnahus; Barnahusets administratör och sist men inte minst, värdinna på Barnahus 
och dess ambassadör. Det socialsekreterarna särskilt säger sig uppskatta är den service 
som de får av samordnaren, att det finns någon som håller ihop förberedelserna inför 
förhör och eventuella medicinska undersökningar. Denna samordning skulle annars 
falla på socialsekreterarna och socialtjänsten som enligt socialtjänstlagen ska se till 
att insatser för den enskilde vid behov ska ske i samverkan med andra samhällsorgan 
(3 kap. 5 § SoL). Barnahus erbjuder välkommen service som inledningsvis underlättar 
för socialsekreterarna när ett ärende med misstänkt våld eller övergrepp mot barn 
kommer in. Men hur passar konceptet Barnahus egentligen in i socialtjänstens övriga 
handläggning av barn- och familjeärenden? 

Socialsekreterarna uttrycker blandade känslor och erfarenheter av Barnahus. De talar 
också om Barnahus som helt skiljt från utredningsarbetet. Detta markerade också Bar-
nahusets ledning redan i inledningen av denna studie. Formellt ser sig socialtjänsten 
främst göra förhandsbedömningar på Barnahus, bedömningar om utredning ska öpp-
nas eller inte. Samtidigt kallas och förhörs barn på Barnahus inte utan att det råder all-
varliga misstankar om att barn kan vara utsatta för brott. Socialtjänsten kan därför ha 
all anledning till att inleda utredning redan på Barnahuset eftersom sådan ska inledas 
utan dröjsmål när det framkommer uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld 
eller andra övergrepp (Socialstyrelsen, 2015).  Det kan finnas organisatoriska skäl till 
att hålla fast vid att på Barnhus sker inte utredningsarbete. Då kan t.ex. mottagningsso-
cialsekreteraren skickas till Barnahus och utredande socialsekreterare förhålla sig av-
vaktande. Men kan det finnas andra skäl? Hur passar egentligen det förhållnings- och 
arbetssätt som används på Barnahus in i det som socialsekreterarna annars använder 
i utredningsarbete och behandlingsinsatser? Är det kanske så att det finns avgörande 
skillnader mellan Barnahus och socialtjänsten i övrigt? Frågorna grundar sig på att so-
cialsekreterare inom svensk socialtjänst är verksamma i vad som brukar kallas ett ser-
vice- och familjeorienterat system medan CAC som Barnahus har utvecklats ifrån, se 
kap.1., uppstod i ett kris- och skyddsorienterat system, se nedan.
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I Sverige finns en lång tradition inom välfärdssystemet att huvudinriktningen är sats-
ningar på såväl generella insatser som förebyggande insatser för vissa grupper. Sam-
hället är berett att investera i att förbättra barns uppväxtvillkor och välbefinnande med 
erbjudande om stöd  och insatser till barnet och barnets familj. Huvudinriktningen 
för att söka skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets familj (Mattsson, 2008).  I 
detta uppmärksammas barnets materiella situation, hälsa, säkerhet, utbildning, famil-
jerelationer, eventuellt riskbeteende (t.ex. rökning, droger, oskyddat sex) och barnets 
egna känsla av välmående (Jagannathan & Camasso, 2011). I detta service- och famil-
jeorienterade system förväntas socialarbetarna inrikta sin uppmärksamhet på barnets 
hela situation och utredningsarbetet blir förändringsorienterat (Kriz & Skivenes, 2012). 
Risksituationer definieras som dysfunktionellt samspel snarare än som direkt skadligt 
eller farlig agerande av föräldrar varvid utredningar fokuseras på hur relationer inom 
familjen och barnets nätverk fungerar och interventionen på att förbättra desamma 
(Leviner, 2014 ). BBIC-konceptet bygger just att se barnet i reflexivt samspel med sitt 
nätverk (jfr. Bronfenbrenner, 1979) och att utforska hur nätverkets resurser och kapa-
citet motsvarar och utvecklas i enlighet med det unika barnets behov och utveckling. 

Detta är helt annorlunda än i USA, Canada, UK och Australien som har ett riskorienterat 
system där fokus är på de risker och de övergrepp som barn kan vara utsatta för, och 
att ingripa till barns skydd (Gilbert et al., 2009; Leviner, 2014 ). Därvid kan tvingande in-
terventionen behövas direkt. Utredningarna blir upptagna av att klarlägga vad barnet 
kan befinna sig i och vara utsatt för, samt försäkra sig om att barnet fortsättningsvis 
skyddas (cf. Kriz & Skivenes, 2012). Här fokuseras på risker för faror och förekomsten 
av dödsoffer och allvarliga händelser med misshandel där barn nästan dött, sexuella 
övergrepp, fysisk och psykisk försummelse, känslomässig våld och försummelse el-
ler psykologisk misshandel (Jagannathan & Camasso, 2011). Det är i detta som CAC 
uppstod, mitt inne i ett system med fokus att inte ingripa förrän i det skede när det 
finns signaler om att ett barn behöver skydd, troligen omedelbart skydd. När samhället 
lyckas med detta, ses det som en framgång. I ett service- och familjeorienterat system 
blir detta tecken på samhälleligt misslyckande och tillkortakommande – det ska inte 
behöva gå så långt att något barn lever i riskmiljöer eller sådan utsatthet att det behövs 
omedelbart skydd. För att förebygga detta och att socialtjänsten tidigt, vid blotta miss-
tanken om att ett barn far illa, ska kunna ingripa förebyggande och avhjälpande, finns 
långgående ansvar för var och en i Sverige att anmäla till socialnämnden om de hyser 
oro för ett barn. Alla vårdgivare som i sitt yrke kommer i kontakt med barn, har anmäl-
ningsskyldighet vid misstanke, observera att det räcker med misstanke, om att ett barn 
far illa eller riskerar far illa (14 kap 1 § SoL). Det service- och familjeorienterade system 
som socialtjänsten är och bygger på, är redo att utreda och erbjuda frivilliga insatser 
både när familjen själv ansöker om hjälp och om någon annan gjort sig bekymmer om 
hur familjens barn har det och anmält sin oro till socialtjänsten. Systemet bygger på 
ömsesidighet i förtroende och respekt för varandra. Det är detta samarbete som soci-



103

alsekreterare förväntas bjuda in till i utredningsarbetet och i planering av eventuella 
insatser.  Att socialtjänsten plötsligt agerar ensidigt och tillsammans med rättsväsen-
det blir annorlunda än hur socialtjänsten i övrigt kan förväntas uppträda särskilt med 
tanke på socialtjänstlagens portalparagraf om att ta hänsyn till den enskildes självbe-
stämmande och integritet. I detta blir Barnahus till en främmande fågel. En fågel som 
både väcker förundran och beundran. Det är inte för inte som drottning Silvia invigde 
det första Barnahuset i Linköping. Barnhus-konceptet har starka beskyddare och an-
hängare. Socialsekreterarna gör Barnahus till en källa som erbjuder dem service, stöd 
och konsultation i akuta situationer samt visar upp för dem vad barnet gör och säger 
hos polisen. Är detta en medveten eller omedveten strategi för att hantera denna för 
socialtjänsten annars så främmande fågel? Sakta med säkert har fler och fler grupper 
lagts till som målgrupp på Barnahus och flera Barnahus har utvidgat verksamheten 
med erbjudande om familjebehandling. Sakta men säkert förändras den främmande 
fågelns skepnad till att allt mer passa in i ett service- och familjeinriktat system. 
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Tack
Varmt tack till alla deltagare i forskningen som generöst delat med sig av sina erfaren-
heter och material. Stort tack också till Nordöstra Skånes Barnahus, Region Skåne och 
socialtjänsten i Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Kristianstad kommun, Osby 
kommun respektive Östra Göinge kommun.

Om författaren
Ann-Margreth E. Olsson, doktor i systemisk praxis och praktik, auktoriserad socionom, 
är universitetslektor i socialt arbete. Forskningsområden är barns delaktighet; social-
sekreterares arbete, sociala utredningar; systemiskt arbetssätt i socialt arbete och i 
handledning; anhörigstöd och det sociala livet på hemmaplan för soldater, veteraner 
och deras utvidgade familjer i samband med att svenska soldater deltar i internatio-
nella militära insatser.
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2011-05-30 Utkast 1 uppföljningsrapport av Ingela för samråd med Ann-
Margreth och Johanna. 

2011-06 Avslag Brottsofferfonden. Ny ansökan planeras till hösten.

2011-06-13 Barnahusets FoU-grupp Marie Lund, Ingela Bernholtz, Ann-
Margreth Olsson, Johanna Thulin, Kajsa Jordevik. Lars har fått förhinder. Kajsa 
rapporterar att samordnare Åsa Gustavsson känner sig mycket stressad och pressad 
redan, ifrågasätter hur forskning också ska hinnas med och varför detta behövs. Åsa 
rädd för att det blir för stor inblandning med tanke på att rutiner inom Barnahus är 
väldigt uppstyrda och tidsschemat knappt: Hur ska hon hinna med att ordna 
tillåtelse för forskare o.s.v. ? Osäkert om Barnahuset blir kvar. Ann-Margreth svarar 
att då ingår också detta i forskningen plus att mycket hinner inhämtas dessförinnan. 
Beslut om att träffa arbetsgruppen på Barnahuset d.v.s. representanterna från 
kommunerna. Eventuellt. blir det Ingela som gör detta.

2011-06-18 Idéskiss till Forskningsplattformen inom projektområdet inlämnas. 
Huvudsökande: Ann-Margreth Olsson

2011-06-30 Skissansökan antagen.

HT 2011

2011-08 Studiebesök Barnahus Island. Ann-Margreth gör studiebesök i samband 
med konferens.

2011-08-29 Ansökan till Forskningsplattformen. Huvudsökande: Ann-Margreth 
Olsson

2011-08-30 Barnahus utbildningsdag Östermalmskyrkan: Åsa och Kajsa 
presenterar BH (hittills 102 ärenden för samtal detta år), att BUP ger 3 samtal 
ingående i BH + polis, åklagare, BUP, m. fl. Ann-Margreth deltar lyssnande.

2011-09-19 Positivt besked från FPL. Villkor: godkänd etikprövning

2011-09-29 Andra Ansökan Brottsofferfonden. Huvudsökande: Ann-Margreth 
Olsson. Ansökan avslås.

2011-10 Ingelas uppföljningsrapport klar

2011-10-03 Ansökan till Regional Etikprövningsnämnden i Lund. Huvudsökande 
Ann-Margreth Olsson.

2011-10-21 Barnahusets FoU-grupp. Minnesanteckningar av Kajsa Jordevik

Närvarande: Marie Lund, Ingela Bernholtz, Ann-Margreth Olsson, Lars Almroth, 
Kajsa Jordevik

Uppföljningsrapporten Högskolan Kristianstad (HKR) via Ingela Bernholtz har 
nu sammanställt uppföljningen av Barnahuset som utlovat. Den finns upptryckt på 
Barnahuset och går också att få som pdf.
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Beviljade medel till forskning Diskussion angående etikprövning av forskningen 
om Barnahuset, vilket var ett av Forskningsplattformens villkor för beviljade 
medel. Den ska lämnas 9/11. I ansökan bifogar Ann-Margreth också ett 
informationsbrev som ska kunna användas för att få samtycke till forskningen från 
familjer/handläggare. I etikansökan är det fokus på doktorandens arbete. Eventuellt 
får barnkliniken komplettera med ytterligare ansökan om etiskt tillstånd efter nyår 
när de har konkretiserat sin del. Dock måste den då gå via Ann-Margreth och 
högskolan! Therese Andersson-Saxö på barnkliniken startar 2012 med att ta fram 
en egen forskningsplan kring datainsamling mm. Samtidigt kommer hon att gå 
forskningsmetodikkurs. Det andra villkoret från Forskningsplattformen, som 
handlar om tvärvetenskaplighet inom högskolan har lett till ett påbörjat samarbete 
med Lennart Erlandsson, jurist, som disputerar 2012. Eventuell kan också ett 
delprojekt ske i samarbete med doktorand Ingela Furenbäck som forskar kring 
samverkan i offentliga organisationer!.

Viktigt att vi håller ett gemensamt spår för alla aktörer i vår forskning!

Ann-Margreth Olsson kommer att starta sitt arbete kring Barnahuset i januari 2012 
med att träffa berörda och presentera forskningen. Samordnarna får diskutera 
hur/var Ann-Margreth kan vara med, ska hon göra viss inhopp eller följa utvalda 
ärenden. Kajsa tror att vilket samråd som helst skulle ge en ingång till ärenden som 
är möjliga. Doktoranden som utses kommer troligen att ägna större delen av första 
året till teoretiska studier, och vara mer synlig på Barnahuset år 2.

Doktorandtjänst Doktorandtjänsten ska nu annonseras ut så fort forskningen får 
ok. Barnahuset, via Marie Lund, lämnar förslag på kriterier vi önskar på den som 
får tjänsten. 

Förväntningar Lars Almroth: Olika discipliner med olika synvinklar gör 
forskningen speciell. Vill använda sig av samarbetet och hitta interaktionsvinklar! 
Det kan t ex vara kring konkreta artiklar och man kan vara medförfattare till 
varandras artiklar och bidra till analys. Önskar tvärprofessionella diskussioner 
inför en konkretiserad forskningsdel och datainsamling. Ingela Bernholtz: Är 
vandraren/bryggan mellan högskolan och verksamheten. Har sin förankring i 
verksamheten. Har en idé om fokusgrupp som en reflekterande grupp. Oklart i
dagsläget om/i vilken omfattning Ingela är kvar på högskolan 2012, klargörs inom 
kort. Ann-Margreth Olsson: Har många tankar. Ser att forskningen utgår från 
Barnahuset som ger en väg in till socialsekreterarna och till familjerna och barnen. 
Tankar på hur läkarundersökningarna på Barnahuset/enligt BBIC kan belysas.
Kajsa Jordevik: Ser många möjligheter och hoppas att det ska bli en upplevd 
förstärkning av och stöd kring Barnahusets verksamhet. Just nu lite oklart vilken 
roll och vilken tjänst Kajsa har 2012, vilket påverkar och gör det svårt att se 
forskningen mer övergripande. Marie Lund: Roligt och spännande. Ser forskningen
som ett sätt att få ihop teori och praktik och en del av ”kunskapsbaserad 
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socialtjänst”, som är så svårfångat. Marie är delaktig som representant för 
Barnahusets ledning/styrgrupp men också som arbetsledare för Kajsa/Åsa och 
känner en viss oro för tidsåtgång på den redan pressade samordnarrollen.

Övriga synpunkter Ingela föreslår ett skriftligt dokument där man klargör hur 
timmar och månader ska räknas och hur forskningsmedlen ska användas. Behöver 
sen också bli personer kopplade till timmarna. Lars och Ann-Margreth föreslår en 
skriftlig överenskommelse där man tydliggör vem som äger vad i forskningen, 
författare och eventuella medförfattare till artiklar osv för att inte hamna i konflikt 
om detta under resans gång. Diskussionsforum och tvärprofessionella vinklar 
diskutera ytterligare och fram kommer tanken om att skapa en forskningsmiljö. 
Ann-Margreth och Lars och eventuellt andra skulle kunna delta på deras initiativ. 
Kan eventuellt ge en öppning för att söka ytterligare medel.

Workshop med Barnahuset Högskolan (Ingela B) erbjuder sig att stötta 
Barnahuset när det gäller ett önskemål om en workshop för socialtjänst och övriga 
parter. Preliminärt datum 27 januari 2012, fm eller em. Kajsa tar upp detta med 
arbetsgruppen vecka 43 och Ingela och Kajsa har fortsatt kontakt.

2011-11-01 Samråd med kommun om krav på doktorand.  Mari Lund, 
Kristianstad, skickar lista.

2011-11-09 Avslag etikprövning

2011-11-28 “Barn i Fokus” Arbete och välfärdsförvaltningen inbjuder i samarbete 
med Barn och Utbildningsförvaltningen samt Högskolan Kristianstad till två 
föreläsningar om barn/ungdomar: SKOLANS BETYDELSE FÖR 
”SOCIALTJÄNSTENS BARN´” OCH SOCIALTJÄNSTENS BETYDELSE FÖR 
”SKOLANS BARN” Förmiddagens tema: SKOLA, SOCIALTJÄNST och 
PLACERADE BARN. Bo Vinnerljung presenterar den forskning han gjort kring 
placerade barns hälsa, riskfaktorer för barn samt prata om sambandet mellan 
skolbetyg och framtida sociala problem. Eftermiddagens tema: BARNS RÖSTER: 
Ann-Margreth Olsson presenterar delar ur de olika Länsstyrelserapporter som 
skrivits inom ramen för projektet ”Stärkt skydd för utsatta barn” och reflektera över 
följande frågor: Hur görs barns röster hörda? Vad innebär det att ha ett 
barnperspektiv? Hur kan barn involveras i samtal? Ska barnets röst höras till varje 
pris? Vad är viktigt för barnen i samtal och möte? Vad berättar barnen? Dagen 
vände sig till personal som arbetar med barn och ungdomar inom Arbete och 
välfärdsförvaltningen samt skolhälsopersonal/rektorer m.fl. inom Barn och 
Utbildningsförvaltningen i Kristianstad.  

2011-11-19 Inlämning ny etikprövningsansökan. Huvudsökande: Ann-Margreth 
Olsson lämnar in.

VT 2012

2012-01-11 Beslut av Etikprövningsnämnden med begäran om komplettering.

2012-01-18 Inlämning av komplettering. Av huvudsökande Ann-Margreth
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2012-02-18 Bifall etikprövning. Information, samtyckesblanketter, slutlig 
forskningsplan författad av Ann-Margreth

2012-02-27 Beslut Forskningsplattformen Hälsa i samverkan: 

Projektet ”Barn på Barnahus” tilldelas av Forskningsplattformen:
1) forskningstid motsvarande tre lektorsmånader per år för 2012 och 2013 som 
ska fördelas inom projektet av projektansvariga. Förslag till fördelning ska 
meddelas Manuela Schmidt senast 2011-03-23 respektive 2012-12-01. Det krävs 
motfinansiering i motsvarande omfattning från de ingående forskarna.
2) stöd från personal inom verksamheten motsvarande 1 heltidsmånad för en 
läkare samt 2 heltidsmånader för annan personal per år för 2012 och 2013. 
Omkostnadsersättning utgår ej.
3) en doktorandtjänst motsvarande 4 års heltidsstudier med planerat tillträde 
augusti 2012.
Tilldelad forskningstid ska användas under 2012 respektive 2013 och kan inte 
sparas. Projektuppföljningen för 2013 ska användas som beslutsunderlag om 
ytterligare fördelning av forskningstid för 2014. (Senare skickar projektledare in 
ansökningar om förlängning för 2014, 2015 respektive 2016-2017 som bifalles av 
forskningsplattformen)

2012-03-01 Skriftlig arbetsplanering för år 1 inkl. de överenskommelser och 
avtal som ska göras. Ann-Margreth som projektledare gör planeringen och håller i 
dess genomförande.

2012-03 – 2012-05 Rekryteringsarbete doktorand. Docent Vesa Leppänen och 
Ann-Margreth under professor Anna-Karin Edbergs ledning. 

2014-04-25 FOU-gruppen Barnahus. På dagordningen Nuläge i a) kommuner b) 
region c) HKR. Doktoranden. Avtal med HKR. Forskningsplattformens workshop 
13 september. Möte med Rädda Barnens generalsekreterare (Ingela).

2012-05-22, 12-06-04, 12-06-07 och 12-08-14 samt 12-10-15 Gruppinformation 
och Delta-reflekterande grupper i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra 
Göinge och Osby. Ann-Margreth gör första datainsamlingen i studien. Två 
ämnesområden 1) erfarenheter hittills av Barnahus 2) Information om och 
förväntan på forskningen. Kommer upp:

- Bra att barnen involveras i forskningen, men hur ska detta kunna lyckas? Hur ska 
vi kunna bjuda in och vilka?

- När ska vi egentligen polisanmälan? Nu nästan på rutin så fort en anmälan 
kommer in. Skolpersonal och förskolepersonal nu motiverade att orosanmälan, men 
upplever att vi skickar allt vidare till polisen och att det sen dröjer länge innan något
händer – eller det blir inget alls för föräldrarna, och ibland också barnen, blivit 
skrämda av ingripandet i samband med Barnahus.

- Är det vettigt med att dra igång så mycket som Barnahus innebär, för så många, 
när det nästan aldrig leder till någonting rättsligt och det tar väldig tid innan polis 
och de kriminalrättsliga delarna genomförts? Vad medverkar vi till? Vad gör detta 
barnen och deras familjer – under tiden och i relation till oss? Tappar vi människors 
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förtroende, också dem som annars vi kanske nått och kunnat göra skillnad för? 
Borde vi inte ha alternativ …

- Medverka i hämtning eller inte? Riskerar göra att familjerna identifierar oss med 
rättsväsendet och vi får svårare att komma in i familjerna. Å andre sidan, ”mina” 
egna familjers barn, barn som redan känner mig, mår bättre av att jag som är deras 
socialsekreterare är med redan från början.

2012-06 Barnahuset ändrade rutinerna när det gäller socialsekreterares 
medverkan att hämta barn till Barnahuset – att de inte skulle delta

2012-06-18 Start för individuella intervjusamtal med enskilda socialsekreterare. 
Ann-Margreth intervjuar. Information om studien och att socialsekreterarna 
förväntas medverka att bjuda in barn och föräldrar. Dialogen, reflektionerna och 
frågorna i intervjuerna tar upp bl.a.: Vad betyder/meningen med Barnahus ur olika 
perspektiv; barnets, föräldrarnas, socialsekreterarens? Socialsekreterarnas 
erfarenheter av hur det blir för barnen, vad säger barnen, vad har du hört, lagt märke 
till och din uppfattning om detta? Exempel på ärende hos Barnahus; aktualisering, 
polisanmälan, samråd, förberedelse, hämtning, ankomst, på Barnahuset, 
bedömningsarbetet i medhörningen inkl. samarbete med kollega och ev. 
överlämning till kollega, förundersökningssekretessen, samspel med barnet, 
samarbetet före inkl. samråd och hämtning, under barnets besök; vad gäller och 
görs och idéen med detta, direkt efteråt och senare efteråt med respektive 
samarbetspart inkl. polis, åklagare, läkare, BUP, ev. trygghetsperson eller särskild 
företrädare, samrådet, samordnares roll, efteråt för barnet, fortsatt utredningsarbete 
och familjearbete; första mötet med barnet, vad säger barnen om Barnahuset, hur 
involveras barnen i utredningsarbetet och vad utredningen leder fram till, hur 
hanteras vad barnet sagt i förhöret i förhållande till föräldrarna när 
förundersökningssekretess råder? Hur fungerar samarbete med samarbetspartnerna 
inom Barnahus efteråt under den sociala utredningen? Vem fungerar Barnahus bäst 
för?  

2012-06-25 Delstudie startar: Litteraturöversikt över forskning om Barn i 
Barnahus. En studie med rättssociologiska frågeställningar 2012-2013.
Genomförare: Fil.dr. Sven-Erik Olsson

HT 2012

2012-07-12 Barnahus FoU grupp. Ann-Margreth träffar Therese för första 
gången. Visar sig att hon är höggravid så delprojektet sker HT 2013 och Lars 
skriver etikprövningsansökan i höst. Ann-Margreth rapporterar om kommande 
doktorand och att Sven-Erik Olsson gör litteraturstudie. Ny diskussion om rutiner 
för rekrytering av barn och hur forskarna kommer in. Överenskoms om att Åsa 
ringer mig varje vecka dagen efter samrådsmötet på Barnahuset och går igenom 
vilka barn och hämtningar jag kan följa. Alternativet hade t.ex. kunnat vara (förslag 
från Lars) att bestämma att t.ex. alla första ärenden på dagordningen för samråd ska 
följas av forskare. Åsa har många frågor om ”luddigheten” i den kvalitativa 
forskningen och att forskarna måste svara direkt när hon kontaktar. Förslag om att 
det i stället ska vara Ann-Margreth som ringer Barnahuset dagen efter 



113

7 
 

samrådsmötet. Sammanträdet slutar med att Ann-Margreth lovar skriva en 
Checklista över rutiner och samarbete som alla involverade kan ha till hjälp, se 
nedan. Mötet bestämmer slutligen att i samrådsmötet på Barnahuset ska övervägas 
i varje ärende, om forskningen ska kopplas in. I de ärenden som väljs, ska 
närvarande komma överens om vem som så snart som möjligt kontaktar forskaren 
respektive vem som tillfrågar det aktuella barnet och dess vårdnadshavare eller i 
aktuella fall, den särskilda företrädaren. De senare har genom åklagarmyndigheten 
förberetts på att de i vårdnadshavarens ställe, kan bli ombedda att skriva på 
medgivande till deltagande i forskningen.

2012-07-12 Informationsblad till särskilda företrädare för barn deltagande i 
forskningen. Enligt önskemål upprättar Ann-Margreth information och inbjudan 
till särskilda företrädare som Barnahuset delar ut till de särskilda företrädarna. 

2012-08-03 Informationsfolder Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie av
barnahusverksamhet ur barnperspektiv. Officiell informationsfolder om studie 
skrivs och trycks upp. Marias namn inkluderat.

2012-08-06 Checklista/Minneslista inom samarbetet inom forskningen Barn i 
Barnahus. Detaljerad minneslista på begäran av deltagande socialsekreterare när 
det gäller inbjudan av familjer, samråd, information och samtycke, vidare kontakt 
genom Barnahuset, forskares deltagande och information om hur nå forskare.

2012-08-14 Kristianstad radio om studien Barn i Barnahus. Ann-Margreth 
intervjuas i direktsändning.

2012-09-11 Förenklad inbjudan till barns föräldrar. På begäran av inbjudande 
socialsekreterare gör Ann-Margreth en mycket kort inbjudan till forskningen att 
överlämnas till aktuella familjer. Görs senare om inkluderande doktorand.

2012-09-13 Forskningsplattformens Konferens 2012 på Krinova, torget. Ann-
Margreth presenterar från scenen Barn i Barnahus-projektet.

2012-10-01 Maria börjar som doktorand i projektet ”Barn i Barnahus”

2012-10-08 Möte på Barnahus. Marias första besök på Barnahuset. Närvarande:
Marie Lund, Ingela Bernholtz, Åsa Gustavsson, Marie Edlund Lennartsson, Ann-
Margreth Olsson samt Maria Kläfverud.

Maria presenterar sig och bokar tid för besök på barnahuset.

Genomgång av kortversion av inbjudan att delta i forskningen. Ingela ska 
undersöka möjligheten att få inbjudan översatt.

2012-10-15 Grupp – och individuella intervjuer. Sammanlagt under perioden 
maj-oktober 2012 har 55 socialsekreterare och närmaste chefer deltagit i samtal 
med Ann-Margreth och gruppsamtal s.k. delta-reflekterande grupper. Sammanlagt 
25 personer varav 23 socialsekreterare och 2 samordnare intervjuade i individuella 
samtal. 
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2012-10-22 Maria besöker Barnahus. Träffar samordnarna Åsa Gustavsson och 
Marie Edlund Lennartsson. Får skriftlig och muntlig information om barnahuset.
Samordnarna har satt samman en mapp med skriftlig information.

Oktober 2012-februari 2013 Observationer av förhör. Maria respektive Ann-
Margreth

November 2012 Ingela meddelar att hon varit i kontakt med tolkar angående att 
översätta den korta inbjudan till forskningen. Hon har konsulterat tre tolkar som 
är anställda av Kristianstad kommun. De tycker den korta inbjudan ska översättas. 
I samband med intervju kan de muntligen översätta det längre samtyckesbrevet. 
Underskriften görs sedan på den svenska versionen.

November 2012 Maria är med vid samråd två tillfällen.

2012-11-29 Förslag till uppsatsämne eller andra studie för studenter vid HKR. 
Ann-Margreth skickar in till FPL sex förslag på ämnen för vidare studie med 
koppling till projektet Barn i Barnahus. Dessa sätts på FPL:s hemsida

2012-11-30 Ann-Margreth och Maria är med vid samordningsgruppens möte på 
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan FPL för att kort informera om 
projektet Barn i Barnahus.

2012-11 – 2013-01 Intervjuer med 3 barn respektive 2 föräldrar samt BUP. Ann-
Margreth gör individuella intervjuer.

VT 2013

2013-01-10 Möte angående barnahuset: Närvarande: Bodil Eriksson, Ingela 
Bernholtz, Åsa Gustavsson, Ann-Margreth Olsson och Maria Kläfverud.

Bodil ersätter Marie Lund. Samordnare Åsa G kommer att sluta på barnahuset i 
april. Svårigheter med rekrytering. Bodil ska informera socialsekreterarna. Bestäms 
att Maria ska vara med under samråd på våren för att rekrytera barn och föräldrar.

Tolkbehov vid intervjuer diskuteras.

Enligt projektplan ska studien omfatta samtliga sociala utredningar under 2012 och 
2013. Diskussion om förhandsbedömning ska ingå eller ej. Överenskoms om att det 
inte ska gälla 2012. Ann-Margreth, som projektledare, och HKR behöver sända 
officiell begäran om att få ut dessa handlingar till respektive kommun.

2013-01-15 Begäran om tillgång till sociala utredningar för forskningsändamål 
rörande barn och ungdomar vars ärende ingått i barnahusverksamhete under 
2012 respektive 2013. Ann-Margreth upprättar begäran, diarieförs HKR och sänds 
till respektive kommun. (Samtliga bifaller)

2013-01 till 2013-02 Maria är med vid samrådsmöten varje vecka under sex 
veckor. Ett av syftena med detta är att rekrytera barn till forskningen. I slutet på 
varje samrådsmöte får Maria några minuter att informera muntligt om forskningen 
samt be socialsekreterare tillfråga familjer. Kort skriftlig information delas ut till 
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socialsekreterarna. Uppger att återkoppling önskas från socialsekreterare även om 
familjer svarat nej. I kontakten används ärendenummer.

2013-01-18 Ansökan hos Forskningsnämnden om extra forskningsomkostnader 
för att finansiera etikprövning för delprojektet Barn i Barnahus -
Sjukvårdssökande före, under och efter Barnahusärende. Ann-Margreth ansöker 
och beviljas medel för ansökan om etikprövning. Forskare huvudansvarig för 
delprojektet: Lars Almroth, Med.Dr, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska
Kliniken, CSK. Ann-Margreth administrerar ansökan inkl. kopierar och inlämnar 
ansökningshandlingarna i Lund eftersom huvudman är Högskolan Kristianstad för 
studien. Etikprövningen leder till godkännande av delprojektet. 

Under våren 2013 Efter närvaron vid samråd kontakt och kontaktförsök med 
socialsekreterare via telefon och/eller mail. Maria ringer upp socialsekreterare 
som varit på samrådsmöten. En del socialsekreterare är svåra att få tag på. Ibland 
har handläggarbyten skett. Det är stora svårigheter i rekryteringen av barn och 
föräldrar. Några socialsekreterare har uppgett att familjerna sagt nej. Några uppgav 
att de ännu inte har frågat men att de ska göra det. 

Ett par socialsekreterare skickar ut brev till familjer i avslutande ärenden där 
familjerna själva kan ta kontakt om de vill bli intervjuade

Under vårterminen 2013 Handledning av fem studenter i examensarbete (3), 
socionomprogrammet, arbeten med koppling till studien Barnahus. Handledare: 
Maria och Sven-Erik. Förord: Ann-Margreth. Publiceras i Forskningsplattformens 
publikationsserie.

2013-01-22 Möte på barnahuset med socialtjänsten och särskilda företrädare.
Mötet leds av samordnare på barnahuset och åklagare. Närvarande är representanter 
för socialtjänsterna i Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge och Bromölla samt 
sex särskilda företrädare. Maria Kläfverud har fått frågan av samordnare Åsa 
Gustavsson om att närvara vid detta möte och är närvarande.

Maria får berätta kort om pågående forskning. Informerar att vi behöver hjälp från 
socialtjänsten med att tillfråga familjer. De särskilda företrädarna informeras om 
att de tillfrågas om samtycke när vi vill observera i samband med förhör, samt att 
vi önskar följa barn som hämtas ”hela vägen”, vilket innebär att vara med när barnet 
hämtas och lämnas. Frågan om hur den medföljande från forskningen ska 
presenteras för barnet lyfts. 

Hur ska vi göra när vi vill följa med och hämta barn? Förslaget är att frågan om att 
följa med vid hämtning lyfts i samråd. När den särskilda företrädaren får sitt 
förordnande ska det stå att det finns önskemål om att vara med vid hämtning, samt 
telefonnummer till den som önskar följa med. Den särskilda företrädaren gör då 
bedömningen om det är lämpligt och kontaktar. De särskilda företrädarna förordnas 
med mycket kort varsel.

Februari 2013 Inbjudningar till forskningen finns nu på arabiska och 
somaliska. 
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2013-02-06 Brev till socialsekreterare i samband med samråd eller polisförhör på 
Barnahuset. Maria och Ann-Margreth upprättar brev för utdelning till 
socialsekreterare på Barnahuset för rekrytering av intervjupersoner. 

Mars 2013 I verksamhetsberättelse för 2012 skriver samordnare Åsa Gustavsson 
följande om forskningen:

”Forskningsstudien som börjades under 2011 mellan Barnahuset, Högskolan 
Kristianstad och barnkliniken CSK med syftet att lyfta fram barnens röster är 
pågående. Det trevas och formerna justeras och det är tydligt att det påverkar de 
professionella på Barnahuset. Vi får dock hoppas att det i längden kommer att 
gagna de barn, ungdomar och föräldrar vi möter för det är ju det som är det viktiga. 
Samordnare på Barnahuset har haft 20 % utökning av tjänst för att möjliggöra och 
vara behjälplig i forskningen. Denna utökning avslutades vid årsskiftet 2012.”

2013-03-25 FOU-gruppen på Barnahuset. Närvarande: Bodil Eriksson, Ingela 
Bernholtz, Åsa Gustavsson, Åsa Jidebom, Ann-Margreth Olsson samt Maria 
Kläfverud.

Åsa G slutar som samordnare 30 mars. Ny samordnare Åsa J börjar 24 juni. Under 
tiden kommer Marita från BUP täcka upp som tillfällig samordnare. Under den 
tiden finns begränsade möjligheter att bistå forskningen.

Det tas upp att Ann-Margreth och Maria vill närvara vid hämtning av barn. Det ska 
lösas i dialog med särskild företrädare och åklagare.

Ann-Margreth håller på att samla in utredningar. Hon kan kontakta den 
socialsekreterare som skrivit utredningen angående att tillfråga familjer om deras 
deltagande.

Inför begäran 2013 ska anmälningar och förhandsbedömningar läggas till i begäran 
om utlämnande av material.

Maria tar kontakt med socialsekreterare i kommunerna angående att tillfråga 
familjer om deltagande i forskningen.

Ann-Margreth och Maria kan vara med vid arbetsgrupp och styrgrupp någon gång 
per termin. Bodil kan i övrigt förmedla information till styrgrupp.

Ann-Margreth kommer att presentera forskningen på konferens på Irland i 
september.

Ann-Margreth önskar ett större möte framöver där övriga forskare (Sven-Erik
Olsson och Vesa Leppänen) presenteras. Det planeras till december.

2013-03-30 till 2013-06-24 Barnahuset är utan samordnare. Under tiden håller 
kurator från BUP i samråden.

2013-04-24 Ann-Margreth och Maria är med vid personalmöte hos socialtjänsten 
i Bromölla. Vi presenterar oss för gruppen. Informerar om att vi vill ha hjälp från 
socialsekreterarna att tillfråga familjer om deltagande i forskningen. Till Ann-
Margreth överlämnas aktuella utredningar.
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2013-05-28 Kontakt kring rekrytering efter ovanstående möte. Maria tar kontakt 
med arbetsledare per telefon kring rekrytering av familjer.

2013-07-10 Mail från Ingela B. Ingela skickar ut mail inför höstens möte på 
barnahuset. I mailet finns bland annat funderingar kring huruvida socialtjänsten 
blivit nitiska på att polisanmäla och huruvida det är för barnets bästa. Samordnare
Åsa J kommer att ta upp om forskningen i samband med samråden. Ingela skriver 
också att tung belastning och personalomsättning på utredningssidan lett till att det 
gått trögt att rekrytera till forskningen även om viljan finns.

Ht 2013

2013-09-02 Möte på Barnahus: Närvarande: Bodil Eriksson, Ingela Bernholtz, 
Åsa Jidebom, Lars Almroth, Ann-Margreth Olsson samt Maria Kläfverud.

Svårt att rekrytera barn till intervjuer. Tre barnintervjuer är genomförda. Det 
beslutas att Åsa J ska ringa socialsekreterare en vecka efter samråd för att komma 
överens om kontakt. Åsa frågar om någon från forskningen kan ta kontakt med 
familjen. Detta tillvägagångssätt prövas i oktober och november. Sedan ska det 
utvärderas. Styrgruppen informeras i september. Ann-Margreth ska skicka underlag 
(från 2012 se ovan) kring hur samordnare kan formulera sig i telefonsamtal med 
familjer.

Bodil tar upp att forskningen om Barn i Barnahus ska vara både vad som sker på 
Barnahuset och hur det blir för barnet i hela sammanhanget – efteråt och sen!? Blir 
det verkligen bra för barnet eller blir det som en del socialsekreterare säger: ”vi har 
gjort det värre” med Barnahus och allt. Blir det verkligen färre samtal för barnen? 
Sen kommer KIBB och läkare och socialsekreterare och…

Har vi med det, frågar Bodil. Ann-Margreth svarar; Ja. Ann-Margreth delger 
preliminära forskningsresultat från delta-reflekterande grupperna och intervjuerna: 

- Förhör men sen inget vuxenförhör – drar ut på tiden i månader - vad gör det 
med barnen?

- Två socialsekreterare i medhörningsrum – varför båda – båda blir bundna 
av förundersökningssekretess? 

- Hur göra skyddsbedömning i förhöret? Förhör inga sociala omständigheter 
berörs?!

- Blir skillnad när socialsekreteraren tar ledningen efter förhöret på 
Barnahuset. Inte alltid att socialsekreterarna talar med barnet – vare sig på 
Barnahus eller sen… 

Barnahus till för de professionella – organisera och administrera –
kunskapsutveckling – samverka – förmöte, men sker eftermöte?

- Förhör och polisanmälan till varje pris – nej – hänvisar till socialstyrelsens 
skrift och forskning.

- Är samrådet konsultation eller SKA alla ärenden där polisanmälas/vara 
polisanmälda? Oklarheter- Åsa sagt att de ska vara polisanmälda men i 
praktiken tror socialsekreterare att det är först är konsultation… 

- Finns dokumentation om polisanmälan och på om INTE polisanmälan?
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SVAR_ ja i journalanteckningar – blir jobbigt att finna.

Workshop planeras 9 december med alla forskare i studien. Styrgruppen kommer 
att bjudas in.

Ann-Margreth och Maria träffar kommuner. Ska till Kristianstad 11 februari. 
Mottagningen ska också vara med då.

Ny ansökan FPL

Etikprövningen för regionens studie är klar. Therese kommer att jobba med studien.

Maria frågar hur forskarna ska komma i kontakt med särskilda företrädare då 
forskarna vill vara med vid hämtning av barn. Åsa ska ta upp med åklagare hur 
forskarna gör när de vill följa med vid hämtning. 

Maria lyfter önskemål om att intervjua trygghetspersoner.

2013-09-15– 2013-09-15 International Society for the Prevention of Child Abuse 
and Neglect (ISPCAN) konferens, Dublin. Ann-Margreth presenterar. Ann-
Margreth tar del av barnhusforskning i Norge och lär känna forskare från Island 
och Norge om Barnahus. Abstract: 

Children's view of participation in Swedish Children House and right to 
partnership with the social worker in the social investigatory process

While the best interest of the child has a long standing in Swedish social work 
discourse, it's currently challenged and complemented by the themes of rights and 
of voice. Current critique of social work and ideas on enhancing the quality of 
services stress the importance of social workers making contact and enticing the 
participation of parents and children. Thus making the social investigations more 
of a participatory venture. Assessments, planning, interventions and reviews should 
be less a punctuated decision and more of a continuous process allowing 
involvement by clients/users/customers. In the area of child protection there has 
been a growth of themes that can make up for the rise of goal conflicts. Several 
initiatives have been taken to amend this situation. Among those is an idea of social 
workers working from the perspective of being the child's advocate. There has also 
been critiques of the outcomes of cases were children are exposed to crime 
especially acts of sexual abuse. To improve cooperation and processing a new 
institute the Children's House (CH), inspired by the Children's Advocacy Center 
model, is developed. In a CH professionals; police, prosecutors, health care and 
social services collaborate. One of the guiding ideas for CH is that the child should 
have to go to only one place in the investigation. In an ongoing action research 
study evidence has emerged indicating that the idea of inviting children into 
partnership, are at risk of being superseded by the priority given to police conducted 
forensic interviewing. The social workers report difficulties in knowing how to 
orientate themselves in relation to the child. Also children have voiced that they do 
not understand the role of the social worker in the proceedings. The objective of 
the study is to explore children's understanding of CH. 
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2013-09-26 Maria mailar samordnare angående rekrytering av familjer. I
samband med möte på Barnahuset den 2 september beslutades att Åsa samordnare 
ska på försök ringa upp vårdnadshavare efter att ha samrått med handläggande 
socialsekreterare. Detta skulle prövas under oktober och november och därefter 
utvärderas. Innan det trädde i kraft skulle det förankras i styrgruppen. Maria mailar 
därför Åsa och frågar hur det gått, samt frågar angående hämtning vilket Åsa skulle 
ta upp med åklagare. Får svar samma dag att Åsa inte träffat åklagarna ännu, samt 
att styrgruppen ville fortsätta försöka på nuvarande sätt. 

2013-09-27 Posterpresentation vid Forskningsplattformen Hälsa i samverkans
jubileum. I samband med detta finns en poster som presenterar forskningsprojektet 
”Barn i Barnahus” med.

2013-09-30 Ann-Margreth och Maria besöker socialtjänsten i Osby. Arbetsledare 
och fyra socialsekreterare deltar i mötet. En socionomkandidat är också närvarande. 
Efter att Ann-Margreth och Maria presenterat oss informerar Ann-Margreth om 
Barnahus, bakgrund etc. Maria informerar om att vi behöver deras hjälp med 
rekrytering av familjer. Dokumenten ”Inbjudan” och ”Information till 
socialsekreterare delas ut”. Frågan om hur det blir om intervjun leder till obehagliga
minnen lyfts. 
Uppmanar dem att kontakta oss om de har frågor.

2013-09-30 Kontakt angående rekrytering. Maria ringer upp kontaktperson på 
socialtjänsten i Östra Göinge (efter att ha fått namn från Ann-Margreth) och 
informerar om forskningen. Enligt överenskommelse mailas dokumenten 
”Information till socialsekreterare” och ”Inbjudan”.

2013-10-04 Möte med Åsa J. Maria träffar Åsa J på Barnahuset.

Ber Åsa dela ut information om forskningen till socialsekreterare i samband med 
samråd. Åsa gör det. Berättar om vilka försök vi gjort för att rekrytera. 

Styrgruppen tycker inte att samordnaren ska ringa och fråga familjer angående 
forskningen. Det ska gå via socialsekreterarna. Under våren var det mycket i
socialtjänster som gjorde att forskningen inte prioriterades. Vidare har barnahuset 
under större delen av våren inte haft någon samordnare vilket kan ha påverkat 
informationen om forskningen. 

Vill vi vara med vid hämtningar ska vi ringa åklagarkammaren dagen innan 
planerat förhör. Vi kommer då att få information om vem som är särskild 
företrädare så att vi kan kontakta denne. Samordnare kommer att höra av sig efter 
samråd kring tider som kan vara aktuella. 

Hösten 2013 (oktober 2013-februari 2014) Kontakt för att få följa med vid 
hämtning av barn. Samordnare Åsa mailar angående förhörstider där vi eventuellt 
skulle kunna vara med vid hämtning. På eftermiddagen dagen före utsatt förhör 
ringer vi åklagarkammaren och får numret till den särskilda företrädaren. Därefter 
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ringer vi upp den särskilda företrädaren angående att få följa med vid hämtning av 
barn. Vi får inte vid något tillfälle följa med. Orsaker som anges är att det är 
olämpligt p.g.a. barnets ålder, barnet ska inte utsättas för så många människor, samt 
att ärendet är speciellt och känsligt. Försöken avbryts i februari då vi inte fått följa 
med. Samordnare Åsa informeras om detta.

2013-11-07—09 Collaborative Action Research Network (CARN) conference 
”staying Critical – Nuturing democratic partnership in action research”,
Tromsø, Norge. Ann-Margreth E. Olsson och Sven-Erik Olsson seminarium 
Abstract:

In search of the Voice of Children. Social Workers as allies and gatekeepers. 

Historically the concern for the protection and welfare of the child has been 
dominated by experts/grown-ups. Over the last thirty years it has been recognized 
that it is necessary to listen to voice of children when considering best interest and 
other goal orienting notions for social work involving children and their families. 
The need for different professions to collaborate in their response to child abuse 
allegations has also gained increased support. These changes tend to put the social 
worker under a strain where the tasks of involving the child in the social 
investigation and design of support may collide with the priorities made by other 
professionals such as prosecutors and police. Also current ideas about limiting 
communication in order to protect the child may move the social worker into a less 
child friendly position. 

We discuss some preliminary findings in a dialogical participatory action research 
(DPAR) into Children’s Advocacy Centers, in Sweden called Barnahus (eng. the 
Children’s House, CH). CH has emerged as an instrument to aid victims of child 
abuse and neglect by coordinating child abuse professionals and agencies in the 
intervention system. We conceptualize DPAR as a collaborative process among 
researchers and stakeholders throughout the entire research sequence. Based on our 
findings in implementing DPAR, we describe some challenges that need to be 
further explored in future research. 

November 2013 Samordnare börjar hjälpa till med rekrytering genom att 
tillfråga om deltagande i forskningen. 

November 2013 till juni 2015 Intervjuer med barn, föräldrar och 
trygghetspersoner har genomförts under perioden.

2013-12-09 Presentation av forskningen i samband med möte på Högskolan 
Kristianstad. Vid mötet var tjänstemän och politiker närvarande inkl, nämndens 
ordförande i Kristianstad Radovan. Respons från kommunen om hur mycket som 
hänt och är på gång. 

Ann-Margreth Olsson (projektledare) inleder med orientering av pågående 
forskning.
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Ingela Bernholtz gör en orientering i kommunerna.

Lars Almroth och Therése Saksø berättar om “Sjukvårdssökande före, under och 
efter barnahusbesök”. Intressant studie där primärvården också skulle behöva vara 
med men inte ingår i sjukhusets datastöd.

Sven-Erik Olsson presenterar sin litteraturöversikt där han satte fenomenet 
Barnahus i ett mycket större samhälleligt och medmänskligt sammanhang, bitvis 
med kontroversiella påstående. 

Maria Kläfverud presenterade några tankar om sin doktorsavhandling. Vid den 
tidpunkten var det ännu inte klart hur det skulle utforma sig. Det hade inledningsvis 
varit svårt med rekrytering (se anteckningar ovan). Maria tog upp om breddning 
inkluderande trygghetspersoner. 

Ann-Margreth presenterar kring barnets socialsekreterare. Största reaktionen i 
rummet över att socialsekreterare berättat om hur de gör anteckningar i 
medhörningsrummet under förhörundersökningssekretess och sedan inte vet hur 
dessa anteckningar ska hanteras, vem som får ta del av dem eller var de ska 
förvaras. Ann-Margreth förmedlade bl.a. att i förhöret är det fokus på händelsen där 
brott kan ha begåtts, inte de sociala förhållandena eller barnets situation. 
Förundersökningssekretess som råder för det som kommer fram – hanteras olika.

Ann-Margreth presenterade vad hon presenterat i Dublin på ISPCAN konferensen, 
september 2013, se ovan. 1. Inte EN dörr för barnet: sociala utredningen sker inte 
på BH, inte heller läkarundersökning eller BUP. 2. Barnvänlig miljö, Polisens hus, 
säger barnen, kex, saft och leksaker, talar med polis, ser inte socialsekreterare. 3. 
Socialsekreterare rapporterar desorientering, när tala med barnet, fokus på 
polisförhöret och dess genomförande. Efter förhöret Barnahus fokuserade på att 
föräldrarna – Hur blir det direkt efteråt för barnen - vem ger stöd? Hur förstår 
barnen det som sker? Socialsekreterarna redovisar svårigheter med att hinna med 
att träffa barnen i utredningsarbetet ännu mindre göra dem delaktiga i 
utredningsprocessen och utvecklingen. 

När det gällde svårigheterna att rekrytera barn menade ordförande Radovan att vi 
inte kunde räkna med mer än det som socialsekreterarna försöker göra och att vi 
själva behövde tänka över om vi hade något mer att erbjuda…

VT 2014

2014-02-03 Ansökan om ändring i projekt Dnr 2011/756 till Regionala 
Etikprövningsnämnden om att inkludera särskilda företrädare och 
trygghetspersoner. Projektnummer/identitet: Dnr 2011/580 Ann-Margreth 
skriver ansökan 

Inbjudan till Särskilda Företrädare. Ann-Margreth författar inbjudan som delas 
ut av Barnahuset till de särskilda företrädarna och Informations/Samtycke-blankett. 
Maria författar motsvarande till trygghetspersoner.
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2014-02-20–2014-02-21 Nordic research meeting about Barnahus, NOVA, Oslo. 
Ann-Margreth och Maria inbjudna att bilda och ingå i Nordiskt forskarnätverk om 
Barnahus. Båda gör presentationer. 

2014-03-06 Etikprövningsnämnden godkänner ändringen till att omfatta också 
särskilda företrädare och trygghetspersoner (dnr 2014/84).

Våren 2014 Samordnare Åsa tillfrågar familjer och trygghetspersoner om 
deltagande i intervju. När de sagt ja till detta överlämnar hon deras 
telefonnummer till Maria. Vid något tillfälle har den tillfrågade själv velat ta 
kontakt.

Särskilda företrädare inbjuds till intervjuer dels i Barnahuset, dels genom deras 
nätverk och dels genom e-postförfrågan enligt lista som Ann-Margreth erhållit av 
åklagaren i Barnahusets samrådsgrupp. Endast en (1) särskild företrädare visat 
intresse och intervjuas.

2014-02-11 Presentation för socialtjänsten i Kristianstad. Ann-Margreth och 
Maria besöker socialtjänsten i Kristianstad tillsammans med samordnare Åsa J. 
Ann-Margreth introducerar med reflektioner om rekryteringsläget, att vi är 
beroende av att socialsekreterarna frågar och introducerar forskningen. Presenterar 
det som under hösten 2013 förmedlats vid konferens och möten, se ovan, vad som 
kommit fram från intervjuer med barn (3), med föräldrar (2), observationer (10-tal), 
samtal och intervjuer med verksamhetsrepresentanter (51), sociala utredningar (80) 
och förhör/förundersökningstexter (10). Polisförhöret dominerar i barns och 
föräldrars perspektiv när det gäller Barnahus. Också i socialsekreterarnas 
berättelser – inget får störa och samarbetspartnerna samverkar till att polisförhöret 
ska kunna genomföras på ett bra sätt. Socialsekreterarnas eget uppdrag förminskas 
i sammanhanget och blir till skyddsbedömning via medhörning. Utredningsarbetet 
innehåller inte alltid samtal med barn även om detta eftersträvas. Sätts annan insats 
in under utredningstiden, förlitar sig socialsekreteraren på att de professionella som 
genomför insatsen, lär känna barnet och kan lämna utlåtande till socialsekreteraren 
om vad barnet vill framföra i utredningen. Undviker därmed att ännu fler vuxna 
närma sig barnet. Svårt att få samarbetet med BUP att fungera – de kräver remiss 
fastän detta inte skulle behövas inom Barnahusverksamheten. Alltför långa 
handläggningstider hos polis och tills vuxenförhör genomförs. 

Maria presenterar kort sina tankar att intervjua barn, föräldrar och 
trygghetspersoner. Ber också om hjälp med rekrytering av familjer. 

Mars 2014 Delprojekt Barn i Barnahus-Sjukvårdssökande före, under och efter 
barnahusärende avslutas. Genomförare leg. läkare Therese Saksø lämnar skriftlig 
rapport.

April 2014 Rekryteringsförsök särskilda företrädare. Ann-Margreth har skickat 
en inbjudan till Tingsrätten i Kristianstad för att bjuda in särskilda företrädare att 
ingå i forskningen. Samordnaren Åsa ska också dela ut dessa.

2014-04-24 Påminnelse och tillägg Begäran om tillgång till sociala utredningar 
för forskningsändamål rörande barn och ungdomar vars ärende ingått i 
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barnahusverksamhete under 2013. Ann-Margreth upprättar begäran, diarieförs 
HKR och sänds till respektive kommun. (Samtliga bifaller och överlämnar till Ann-
Margreth)

2014-05-09 Styrgruppen Barnahus. Ann-Margreth och Maria har lunchmöte med 
styrgruppen och presenterar pågående forskning, samt planerad forskning avseende 
intervjuer och begäran om utlämnande av utredningar. 

Maj2014 Ann-Margreth skriver debattartikel i HKR:s forskarblogg som 
publiceras i Kristianstadsbladet och Blekinge läns tidning.

Maj 2014 Maria skriver inlägg i forskarbloggen på Högskolan Kristianstads 
hemsida efter ett radioprogram om Barnahus som sändes i P1 Kaliber. 

Maj 2014 Sven-Erik skriver också inlägg i forskarbloggen om att ny central 
myndighet förbättrar inte barns skydd som också publiceras i Aftonbladet.

HT 2014

Början av hösten 2014 Fortsatt rekrytering av familjer och trygghetspersoner via 
samordnaren.

2014-08-26 till 2014-08-28 Nordisk forening mot barnmishanling og 
omsorgssvikt (NFBO) Konferenspresentation Grönland. Ann-Margreth, Maria 
och Therese deltar i konferens som arrangeras av Nordisk förening mot 
omsorgssvikt och barnmisshandel i Nuuk på Grönland. Gemensam presentation där 
vi bidrar med varsin bit. Inledningsvis visar vi en nygjord kort film om Barnahuset 
i Kristianstad.

Abstract:

Children in Barnahus – an interdisciplinary research study from children’s 
perspective

Ann-Margreth E. Olsson, Senior Lecturer, Kristianstad University, Sweden

In a 60-minutes workshop with 15-minutes presentations we present some findings 
in an ongoing interdisciplinary research study into a Swedish Barnahus (Children’s 
House, CH):

Children In Barnahus - before, during and after being in CH. Maria Kläfverud, 
doctorate student in social work

When a parent is suspected for child abuse, the court in Sweden appoints a lawyer 
who can decide about the child’s participation in CH without parent’s knowledge 
or consent. The lawyer brings the child to CH. A familiar person, for example a 
teacher, accompanies the child. In the study children and their parents are 
interviewed about their experience and understanding of CH.

Medical attendance before, during and after being in CH. Therése Saksø, Med. 
Doctor.
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All medical contacts and diagnoses 12 months before and 6 months after the 
children visited CH were examined. The results show that these children more often 
than the normal population attend medical care and have an ongoing contact with 
child psychiatry. Only 5,5% of the children in CH were given a medical 
examination. No follow-ups were done. 

Inviting children into partnership in CH and social investigations. Ann-
Margreth E. Olsson, Doctor in Systemic Practice

Evidence indicates that ideas of inviting children into partnership with their social 
worker become superseded by priorities given in CH to the police interrogation. 
Social workers experience difficulties in how to orientate themselves. Exploration 
of how children’s voices become heard.

2014-09-12 Möte angående förändringar på Barnahuset. Närvarande: Bodil 
Eriksson, Ingela Bernholtz, Åsa Jidebom, Ann-Margreth Olsson, samt Maria 
Kläfverud. 

Åsa J slutar 3 oktober. Ny samordnare Jenny Parkkinen Karlsson börjar 1 
december. Barnahuset har rutiner för när samordnare inte är på plats. 

Ann-Margreth försöker rekrytera barn via socialsekreterare.

Pratar kring presentation för politiker och socialsekreterare. Då det krävs lång 
framförhållning diskuteras v.17. Ingela kommer att samordna detta inom ramen för 
sin utvecklingstjänst.

Barnahuset ska flytta till andra lokaler i augusti 2015. 

Ny tid bokas i januari då Jenny P K kan vara med. 

2014-09-24 Möte med Åsa J angående de rekryteringsförsök som gjorts. Maria
träffar Åsa på barnahuset. Syftet är att innan Åsa slutar skriva ner hur 
rekryteringsförsöken gått till. 

Oktober och november 2014 Då Åsa J slutar som samordnare står barnahuset 
utan samordnare oktober och november 2014.  Ny samordnare Jenny Parkkinen 
Karlsson börjar 1 december 2014.

Oktober - november 2014 Uppföljningsintervjuer med socialsekreterare av Ann-
Margreth.

2014-11-14 Presentation i samband med öppet seminarium på 
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan. Maria och Ann-Margreth presenterar 
i samband med internt seminarium på FPL. 

Ann-Margreth redovisar forskningsresultat: Socialsekreterare som hämtar, följer 
och introducerar barn till Barnahus, är med på Barnahus och följer barn efteråt. 
Socialsekreterare som är med på BH men inte finner tillfälle för att närma sig barnet 
eller tycker att det är lämpligt. Socialsekreterare som talar med barnet på Barnahus 
som en självklarhet. Socialsekreterare som inte säkrar barnets välbefinnande direkt 
efter besöket – förlitar på trygghetspersonerna? Handlar det om, synen på sitt 
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uppdrag som socialsekreterare? Organisationstillhörigheten – samarbetet mellan 
mottagning - utredning? Synen på barns behov och rättigheter? Syn på barn –
offer/aktör?  Handlar också om hur samarbetspartnerna positionerar 
socialsekreterarna och socialsekreterarna låter sig positioneras på Barnahuset. 

Barnahus mest uppskattat av de professionella, enligt socialsekreterare. 

Maria presenterar en del från pågående doktorandprojekt om trygghetspersoner.

Efter detta seminarium vill Ingela Bernholtz att vi informerar arbetsgruppen på 
barnahuset innan konferensen 24 april 2015. 

VT 2015

2015-01-19 Möte på barnahuset. Närvarande: Bodil Eriksson, Ingela Bernholtz, 
Jenny Parkkinen Karlsson, Ann-Margreth Olsson, samt Maria Kläfverud.

Möjliggöra återkoppling av och dialog kring forskningsresultat i samband med 
arbetsgrupp och styrgrupp till hösten. 

Jenny ska hjälpa till att rekrytera särskilda företrädare till intervju under våren 2015.

Fram till april 2015 ska Jenny hjälpa till att rekrytera barn till studien. Maria ska 
skicka över dokument om det tillvägagångssätt förra samordnaren berättat att hon 
använt. 

Verksamhetsberättelsen för 2014 ska skickas över till forskarna.

Upplägget för konferensen 24 april diskuteras.

Våren 2015 Samordnare Jenny tillfrågar familjer om deltagande i intervju.

Februari 2015 Erbjudande om lokala förmöten. Ann-Margreth mailar 
kommunerna och erbjuder att vi kan komma och presentera i samband med förmöte 
innan presentationen 24 april. 

2015-02-27 Dialogmöte med arbetsgruppen Barnahuset. Ingela Bernholtz 
uttryckte önskemål om att vi skulle informera arbetsgruppen innan presentationen 
av forskningen 24 april. Gör en presentation som liknar den som ska göras på 
Högskolan Kristianstad 24 april.

2015-03-18 till 2015-03-20 Maria deltar i konferensen ”Utsatt barndom, sårbara 
familjer och samhällets insatser” på Göteborgs universitet. Presenterar pågående 
undersökning med trygghetspersoner. Den del som presenteras är ett gemensamt 
arbete med Vesa Leppänen och Ann-Margreth Olsson.

2015-04-14 – 2015-04-15 British Association for the Study and Prevention of 
Child Abuse and Neglect (BASPCAN) International Congress, University of 
Edinburgh. Conference: New Directions in Child Protection and Wellbeing: 
Making a Difference to Children. Ann-Margreth presenterar. Abstract:

The Importance of Social Worker's Invitation of Children in Children's House 
into Partnership 
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Objectives 
Children's Houses (CH) in Sweden are inspired by the Children's Advocacy Centre 
model. They aim to improve professional cooperation in investigating if a child 
may be victim of serious offence and need of protection, In CH professionals, 
police, prosecutors, health care and social welfare services collaborate in making 
the voice of the child heard in forensic interviews. In this ongoing study the aim is 
to explore the impact of the introduction of CH in social work encouraging the 
social workers' in their efforts to increase the children's involvement in the social 
investigation and the assessing processes. 

Methods 
This is a systemic participatory action research study where the emerging findings 
create foundations for further orientation in how to go on in practice both as 
participating social worker and researcher. In total 51 social workers have narrated 
in interviews and other meetings about the social work in the context of CH and 
children's response to CH. Meetings are recorded and transcribed by the researcher. 
In keeping with the social constructionist approach in the study, the participants' 
own understandings and their own constructed narratives are listened to in the 
content analysis and will speak in reports of the study. 

Results 
The procedure used in CH can create challenges for workers and families. When a 
parent is suspected, the court appoints a lawyer who can decide about the child's 
participation without parent's knowledge or consent. The lawyer brings the child 
from school or the child's day care centre to CH. Social workers report difficulties 
in knowing how to approach and orientate themselves in relation to the children in 
CH without disturbing the police proceedings. The children return to school or day 
care centre abandoned by the authorities and meet their parents alone afterwards 
without knowing their responses or reactions to the child's visit to CH and 
participating in the police interrogation. 

Conclusions 
In the on-going study, evidence has emerged indicating that the idea of the social 
worker involving the child and inviting into partnership, is at risk of being 
superseded by the priority given in the context of CH to the criminal law 
proceedings. The importance of the social workers approaching the child, offering 
support and inviting into partnership, has to be taken into consideration in the 
collaboration of CH. This is a delicate phase and crucial for if the child is going to 
invite the social worker into the child's life reaching an understanding from within 
the child's perspective or not.

2015-04-24 Presentation av forskningen på Högskolan Kristianstad. Målgruppen 
är personal och politiker från NÖSK-kommuner samt Region Skåne som är 
involverade i och/eller engagerade i arbetet på Barnahus. Ideella organisationer och 
anställda på andra Barnahus ingår också i målgruppen. I samband med dagen 
presenteras pågående forskningsprojekt.
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Therése Saksø och Lars Almroth berättar om ”Barn i barnahus –sjukvårdssökande 
före, under och efter barnahusärenden”

Maria presenterar om trygghetspersoner.

Ann-Margreth presenterar från intervjuer med socialsekreterare från BASPCAN 
konferens i Edinburgh, se ovan. Barnahus mest för de professionella. Jämförelse 
socialsekreterare som följer med och som inte gör det. Socialsekreterare som 
närmar sig barnet och de som inte gör det av olika skäl. Barnet riskerar känna sig 
och bli övergivet efteråt. Slutsatser och förslag för Barnahus:

– Introducera i det förberedande samrådet och planeringen liksom i 
genomförande, övervägande om hur barn involveras och görs delaktigt före, 
under och fortsättningsvis efter polisförhöret.

– Utveckla professionellt samarbete som också underlättar för 
socialsekreterare att närma sig och involvera barnet. Barnet har rätt till sin 
egen socialsekreterare

– Introducera och utveckla särskilt stöd till barnen när de återvänder till 
skolan eller skapa alternativ lösning för resten av dagen

2015 Skriftlig information till trygghetspersoner. Av Barnahusets 
verksamhetsberättelse 2015 framgår att skriftlig information tagits fram till 
trygghetspersoner. Det beskrivs vara en förändring i samband med 
forskningsstudien.

HT 2015

Maria tjänstledig HT 2015. Ann-Margreth upptagen av nedanstående kapitelmanus.

2015-10-05 Förskollärarutbildningens öppna inspirationseftermiddag. Ann-
Margreth talar under temat: samarbete vid oro att barn är utsatta för våld och 
sexuella övergrepp. Om Barnahus och socialtjänstens utredningar.

2015-10-15 – 2015-10-16 Nordiska forskarnätverket forskning Barnahus samlas 
på Sätra Bruk. Seminarier och genomgång av utkast till kapitel i gemensam bok. 
Ann-Margreth huvudförfattare tillsammans med Maria av ett kapitel om barns 
berättelser om att bli kallad till och besöka Barnahus. Med anledning av att Maria 
och Ann-Margreth skriver i sitt kapitel i den kommande boken om att de äldre 
barnen uttryckt önskan om annat utbud för äldre barn i väntrummen på Barnahus, 
berättar Bragi Gu∂brandsson, grundare till Europas första Barnahus på Island, för 
Ann-Margreth om att i de nya lokalerna för Islands Barnahus finns två olika 
väntrum, ett för äldre respektive ett för yngre. 

VT 2016

Maria tjänstledig VT 2016. Ann-Margreth fortsätter med kapitelmanus som blir 
färdigt under sommaren. 
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2016-05-22–05-25 Nordisk forening mot barnmishanling og omsorgssvikt 
(NFBO) konferens, Stockholm Ann-Margreth presenterar vid seminarium. 
Abstract: 

Children’s and social workers’ narratives about children becoming summoned to 
and visiting Barnahus including what happens afterwards
 
In this research study narratives of 8 children and of 53 social workers have been 
explored. The aim of the study is to develop new knowledge about how processes 
can be understood in the perspective of children. The narratives are focuses on 
children’s experiences of becoming summoned to a Barnahus, meeting 
professionals and interviewed by the police covering what happens before, during 
and after a visit to Barnahus. In Sweden when a parent is under suspicion, a child 
could become summoned without parents’ consent and knowing. The research 
results reveal deficiencies in considerations of how children experience and 
understand a sudden summon from their school or childcare – the only places 
children are without their parents. Without any preparations and enough 
information children are expected to accept to be brought away and participate. 
Afterwards, when assessed no need for immediate measures, the child is brought 
back to school without any special support or further information. Children are here 
in risk of feeling abandoned by the authorities. The social workers expose 
difficulties in finding orientation for how and when to approach the child. The 
social assessments are often done without involving the child. Afterwards the social 
workers become occupied with the process of supporting and informing the parents. 
However, when the social worker and the child already know each other or the 
social worker has accompanied the child to BH, the social worker becomes an 
important partner for the child and vice versa. 

2016-05-25 Nordiska forskarnätverket forskning Barnahus samlas och gör 
studiebesök på Barnahus Stockholm plus arbetar med kommande bok. Ann-
Margreth deltar. 

HT 2016 

2016-08-22 Möte på Barnahus Nordöstra Skåne i de nya lokalerna. Närvarande: 
Bodil Eriksson, samordnare Theresa Günter, samordnare Louise Nilsson, Ann-
Margreth Olsson samt Maria Kläfverud. I det nya Barnahuset finns både ett 
väntrum för de yngre barnen och ett för de äldre med olika inredning anpassade till 
deras åldrar. BUP:s representant har också ett rum på Barnahuset.

Ordinarie samordnare Jenny Parkkinen Karlsson är tillbaka i januari. Theresa är för 
närvarande vikarie, men ska ersättas av Louise. 

Den 11 januari 2018 ska vi ha en avstämningstid för var vi befinner oss i 
forskningen analysen. I början av 2018 önskas konkret feedback. De vill veta om 
barnahus gör någon nytta. Vad blir bra för barnen? I Kristianstad står det numera 
med i journalen om medhörning. Numera har de endagarsärenden.

Sammanfattning av hela forskningsprocessen önskas.
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Ann-Margreth ska höra med Anna-Karin Edberg om hel eller halvdag hösten 2017.

Ann-Margreth informerar om den bok som skrivs om Nordiska Barnahus.

2016-12-15 Bokkapitelmanus submittat av Ann-Margreth till CYPHiSCO, HKR. 
Forskningsmiljön planerar publicera gemensam bok under 2017. Ann-Margreth 
skriver om bl.a. Barn i Barnahus. Föreslår att i rutinerna vid barns besök på 
Barnahus ska ingå att socialsekreterare ska ha eget samtal med aktuellt barn. 

År 2017 

2017-01-11 Möte på Barnahus. Närvarande: Bodil Eriksson, Ann-Margreth 
Olsson samt Maria Kläfverud. Vi jämför händelser i denna tidslinje och vad som är 
på gång under året.

2016-05-22 Närvarande: samordnare Karin Magnusson, Ann-Margreth Olsson 
samt Maria Kläfverud. Ömsesidig information.  

2017-10-01–10-04 15th ISPCAN Europen Regional Meeting, Haag. Maria 
Kläfverud och Ann-Margreth E. Olsson presenterar vid seminarium. Abstract: 

Becoming summoned to, visit and exit a "Barnahus" from Child Perspective

The institution ‘Barnahus’ [Children’s House] have been established in the Nordic 
countries in purpose to improve the investigations and collaboration of involved agencies 
in protecting children in suspicion of being victims of serious crimes of abuse. Sometimes 
children visit Barnahus with their parents. In Sweden when custodians or related persons 
are suspected, children can be summoned to Barnahus without the custodians’ knowledge 
or consent. This study include visits with and without parents. The aim is to focus on 
children’s understanding of becoming summoned, visit and exit a Barnahus, and to use a 
child perspective in exploring the context of Barnahus. This dialogical participatory action 
research study is conducted on initiative and in collaboration with the involved social 
welfare organisations in 5 municipalities and the other agencies of a Barnahus. Methods in 
use are observations at Barnahus, interviews with children respectively persons 
accompanying children to and at Barnahus including parents, safety persons and welfare 
case workers. The study also includes regular feedback and inquiries in a consultative 
expert panel of Barnahus. The results show scarcity in the invitation of the children as well 
as in children’s exit and social workers’ approach of the children when the police interview 
is over. When summoned children are not becoming involved, consulted nor given 
information about what is going on or why. Children, not assessed needing any immediate 
protection, are risking leaving Barnahus without having met their social worker or having 
continuing support or information secured. In the middle of not becoming involved before 
and after Barnahus, children are expected to perform, take responsibility and act in the 
upcoming police interview. Children’s understanding of the house become: A child 
friendly place with toys, videos and journals, fruit drink and biscuits, friendly policemen, 
and a scary part, the police interview. We discuss possible improvements.
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Forskningsprojekt ”Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv”
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad

Minneslista i samarbetet inom forskningen Barn i Barnahus

Projektet presenteras i särskild folder.

1. Val av barn till forskningen.

Du som arbetar inom socialtjänsten och som kommer i kontakt 
med ett barn som ska aktualiseras, har aktualiserats eller redan varit 
på Barnahuset, överväg om detta kan vara ett ärende att aktualisera 
inom forskningsprojektet Barn i Barnahus. Inledningsvis är inga 
särskilda kriterier uppsatta utan det är upp till dig att välja och ta 
initiativet. Ju förr desto bättre.

2. Forskningsövervägande vid samråd

I samrådsmötet på Barnahuset övervägs, i varje ärende, om 
forskningen ska kopplas in. I de ärenden som väljs, kommer 
närvarande överens om 
- vem som så snart som möjligt kontaktar forskaren 
- vem som tillfrågar det aktuella barnet och dess vårdnadshavare 

eller i aktuella fall, den särskilda företrädaren. De senare har 
genom åklagarmyndigheten förberetts på att de i 
vårdnadshavarens ställe, kan bli ombedda att skriva på 
medgivande till deltagande i forskningen. 

3. Information och samtycke
Barnets socialsekreterare förväntas ta ansvar för första kontakten 
med barn respektive vårdnadshavare där de blir informerade och 
tillfrågade om forskningen. Så snart forskaren är inkopplad 
samarbetar socialsekreterare och forskare om information och 
medgivande. Ytterst och slutligen är forskaren ansvarig för att se 
till att samtycke finns, men är beroende av assistans från 
socialtjänstens sida. 

Särskilt blad (Barn…) finns för barns information och medgivande. 
Barn som fyllt 15 år äger rätt att bestämma om sitt deltagande helt 
på egen hand. 
Särskilt blad (Föräldrar…) finns för vårdnadshavares/särskild 
företrädare.
Särskilt blad (Professionella) finns för medgivande för 
professionella. 

4. När vidare kontakt ordnas genom Barnahuskontakt
När informerande inte skett enligt ovan, ringer Barnahusets 
samordnare, cirka en vecka efter barnets besök på Barnahus, till 
föräldrar/vårdnadshavare och informerar om att 

Bilaga 2
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Barnahusverksamheten följs av forskare vid Högskolan 
Kristianstad. Här berättas om att Barnahuset ska drivas på bästa 
sätt för berörda barn varvid det är viktigt med kontinuerlig 
utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför deltar 
forskarna och vill gärna både höra hur det blivit för barnet enligt 
föräldrarna och intervjua det barn som varit i kontakt med 
Barnahuset och socialtjänsten, läkare och eventuellt andra i 
samband med barnahusbesöket. Fråga: Får forskarna kontakta 
föräldrarna? Deras synpunkter och erfarenheter är viktiga för de 
barn och familjer som i framtiden hamnar i liknande situationer…

5. Forskarens deltagande 
Forskaren önskar att komma in i utvalda ärenden så snart som  
möjligt. 
(a) I ett urval, där medgivande finns och det är möjligt, kommer 
forskaren att följa ärendet från början till slut, fram till dess 
utredningsarbetet avslutas. Detta sker genom kontakter med 
socialsekreteraren och intervjuer med barnet respektive barnets 
föräldrar plus att ta del av utredningstext. 
(b) Du som är socialsekreterare och har eller har haft kontakt med 
familjer där Barnahus varit inkopplat, tillfråga några av dessa 
familjer om deltagande i forskningen. Fråga om forskaren kan få 
intervjua barnet respektive föräldrarna om deras erfarenheter av 
utredningar och Barnahus. 
(c) Dina erfarenheter som socialarbetare är viktiga. Skriv gärna ner 
och berätta. Maila eller ring in dina reflektioner till forskaren eller 
om du vill bli intervjuad (kan ske flera gånger), kontakta enligt 
nedan.

Kom ihåg och nämn gärna, att forskningen är ett viktigt led i att säkra 
Barnahusets kvalitet och att utveckla det sociala arbetet samt att 
forskningen handlar om att göra Barnahusverksamheten och de sociala 
utredningarna ännu bättre genom att lyssna till både barnens och 
föräldrarnas synpunkter. 

Samråd gärna med samordnarna på Barnahuset eller mig.  Jag kan 
lättast nås på mailadress: ann-margreth.olsson@hkr.se eller 
mobiltelefon 0708-709201 (egen mobil).  

Projektledare Ann-Margreth Olsson, 
P.Dr, universitetslektor i socialt arbete 
ann-margreth.olsson@hkr.se
0708-709201 (egen mobil)
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Inbjudan till forskningsprojektet 
”Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur 
barnperspektiv”
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, 
Högskolan Kristianstad

Nordöstra Skånes Barnahus följs av forskare vid Högskolan 
Kristianstad. Forskningen är ett viktigt led i att säkra Barnahusets 
kvalitet och att utveckla det sociala arbetet. Barnahuset ska bedrivas på 
bästa sätt för de barn som kommer till Barnahuset.

Forskarna vill därför lyssna till barns och föräldrars berättelser om 
kontakterna med Barnahuset, socialsekreterare, läkare och andra 
kontakter i samband med barnahusbesöket.  

Det är helt frivilligt att delta i forskningen. Deltagandet i forskningen 
är helt skilt från övriga utredningar. Du kan när som helst säga att du 
inte vill vara med i forskningen mer utan att behöva förklara varför du 
inte vill vara med fortsättningsvis. Endast forskaren har tillgång till det 
som berättas. Materialet förvaras inlåst hos forskaren. När 
forskningsresultaten publiceras skall inget som du berättar kunna 
spåras till just dig eller din familj. 

Får forskarna kontakta Dig/Er? 

Om svaret är ja, kommer ni att bli kontaktade av: 

Forskare och projektledare 
Ann-Margreth E. Olsson,  
Högskolan Kristianstad

Doktorand i socialt arbete
Maria Kläfverud
Högskolan Kristianstad

ann-margreth.olsson@hkr.se
0708-709201 (egen mobil) 

maria.klafverud@hkr.se
044-20 85 97

Bilaga 3
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Forskningspla�ormen för Hälsa i Samverkan (�digare Forskningspla�ormen för Utveckling av 
Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är e� samarbete mellan Region Skåne, Högskolan Kris�an-
stad samt de sex kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kris�anstad, Osby, 
Perstorp och Östra Göinge) som �llsammans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inrikt- 
ningen för Pla�ormens verksamhet var a� den forskning som bedrevs skulle ha en deltagar- 
baserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den samordnings-
grupp som beslutar om, och följer upp Pla�ormens inriktning och verksamhet. 

Verksamhetsperioden 2011-2015 hade delvis en ny inriktning med e� ökat fokus på flerveten-
skaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjande vård och omsorg, Person-  
centrerad vård och omsorg samt Organisa�on och Ledarskap inom vård och omsorg. Den forskning 
som genomfördes bedrevs i nära samarbete med parterna.

Under den nya verksamhetsperioden 2016-2020 ska forskningen som bedrivs präglas av en stark 
forsknings- och forskare�sk medvetenhet och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet 
och öppenhet är centrala. Visionen a� i samverkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan 
möta fram�dens utmaningar och ge möjlighet �ll ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna med 
speciellt fokus på:

• Insatser för a� stärka hälsa och förebygga ohälsa
• En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsa�a och sårbara grupper i vårt
   samhälle
• En pa�entsäker och resurseffek�v vård över organisa�onsgränserna
• Utveckling av nya och innova�va lösningar, inklusive E-hälsa




