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Förord

När	man	misstänker	att	ett	barn	har	utsatts	för	brott	inleds	ofta	parallella	
utredningar,	dels	en	förundersökning	som	leds	av	åklagare	och	utförs	av	
polisen,	dels	en	utredning	av	barnets	behov	av	skydd	och	stöd	som	ge-
nomförs	av	socialtjänsten.	 Ibland	kräver	den	straffrättsliga	utredningen	
en	rättsmedicinsk	undersökning	och	barnet	kan	dessutom	behöva	komma	
i	kontakt	med	sjukvården	för	undersökning	och	behandling.	Om	inte	sam-
ordningen	 fungerar	väl	och	de	professionella	 inte	har	barnets	bästa	 för	
ögonen	kan	myndigheternas	hantering	öka	belastningen	på	barnet	när	det	
redan	är	i	en	mycket	utsatt	situation.

I ett stort antal län finns sedan många år så kallade samrådsgrupper för 
konsultation	och	arbetsfördelning	mellan	myndigheter	när	barn	och	ung-
domar	misstänks	ha	varit	utsatta	för	misshandel	eller	sexuella	övergrepp.	
Trots	 denna	 tradition	 av	 samråd	 förekommer	 brister	 i	 samverkan	 och	
därigenom	även	i	bemötandet	av	barn	och	familjer.	Förutom	att	utveckla	
samverkan	är	det	angeläget	att	förbättra	de	rättsliga	utredningarna	så	att	
fler gärningsmän kan lagföras. Likaså behöver de sociala utredningarna 
och	de	psykosociala	insatserna	utvecklas	för	att	vid	behov	kunna	bidra	till	
förändring	av	berörda	barns	och	ungdomars	situation.	

Regeringen	 har	 därför	 gett	 Rikspolisstyrelsen,	 Rättsmedicinalverket,	
Socialstyrelsen	 och	 Åklagarmyndigheten	 i	 uppdrag	 att,	 i	 samråd	 med	
Brottsförebyggande	 rådet,	 Brottsoffermyndigheten,	 Rädda	 Barnen	 och	
Sveriges Kommuner och Landsting, medverka till etablering av försöks-
verksamheter	med	samverkan	under	gemensamt	tak.	I	uppdraget	har	ock-
så	ingått	att	följa	upp	och	utvärdera	dessa.	Inspiration	till	uppdraget	har	
hämtats	från	Barnahuset	i	Reykjavik	på	Island,	där	samordnad	medicinsk,	
psykologisk	och	juridisk	hjälp	erbjuds	barn	som	misstänks	ha	varit	utsatta	
för	sexuella	övergrepp.	I	uppdraget	hänvisas	också	till	svenska	exempel	
på	 utvecklad	 samverkan	 kring	 barn	 som	 misstänks	 ha	 varit	 utsatta	 för	
misshandel och sexuella övergrepp i Linköping och Malmö. 

Försöksverksamhet	med	så	kallade	barnahus	har,	inom	ramen	för	re-
geringsuppdraget,	bedrivits	på	sex	orter,	under	�006	och	�007.	De	sam-
verkande	centrala	myndigheterna	har	uppdragit	åt	Rättssociologiska	en-
heten vid Lunds universitet att genomföra en utvärdering av försöksverk-
samheten.	Slutrapporten	bygger	på	utvärderingens	 resultat	 tillsammans	
med	myndigheternas	egna	kontinuerliga	uppföljningar	och	slutsatser.	Det	
är	vår	förhoppning	att	rapporten	ska	ge	underlag	för	fortsatt	utveckling	av	



berörda	verksamheter,	men	också	vara	ett	stöd	för	kommuner	och	län	som	
överväger	eller	är	på	väg	att	starta	barnahus.	

Flera	personer	har	 representerat	de	centrala	samverkande	myndighe-
terna	 under	 uppdragets	 genomförande.	 I	 arbetet	 med	 slutrapporten	 har	
deltagit Malin Källström och Jessica Lundahl från Rikspolisstyrelsen, 
Anton	Svensson	och	Petra	Råsten	Almqvist	 från	Rättsmedicinalverket,	
Berith Josefsson (redaktör), Birgitta Resenius och Mette Marklund från 
Socialstyrelsen	 samt	 Katarina	 Olsson	 från	 Åklagarmyndigheten.	 Sam-
råd har skett med Fredrik Marklund, Brottsförebyggande rådet, Gudrun 
Nordborg, Brottsoffermyndigheten, Åsa Landberg, Rädda Barnen och 
Elisabeth Melin, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Stockholm	i	februari	�008

För	Rikspolisstyrelsen	 	 För	Rättsmedicinalverket
Bengt	Svenson	 	 	 Erna	Zelmin
Tf Rikspolischef  Generaldirektör

	 	
För	Socialstyrelsen	 	 För	Åklagarmyndigheten
Kjell	Asplund	 	 	 Fredrik	Wersäll
Generaldirektör   Riksåklagare
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Sammanfattning 

Rikspolisstyrelsen,	 Rättsmedicinalverket,	 Socialstyrelsen	 och	 Åklagar-
myndigheten	har	haft	 regeringens	uppdrag	att	medverka	 till	etablering,	
uppföljning	och	utvärdering	av	försöksverksamhet	med	samverkan	under	
gemensamt	tak	vid	utredningar	kring	barn	som	misstänks	vara	utsatta	för	
misshandel	 och	 sexuella	 övergrepp,	 så	 kallade	 barnahus.	 Försöksverk-
samhetens	syfte	var	att	anpassa	utredningarna	till	barnen	och	genom	sam-
verkan	förbättra	kvaliteten	i	utredningarna,	vilket	sammantaget	skulle	ge	
bättre	 underlag	 för	 rättsprocessen	 och	 för	 samhällets	 fortsatta	 insatser.	
Uppdraget	 har	 genomförts	 i	 nära	 samarbete	 med	 Brottsförebyggande	
rådet,	Brottsoffermyndigheten,	Rädda	Barnen	och	Sveriges	Kommuner	
och Landsting. Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet har haft i 
uppdrag	att	utvärdera	försöksverksamheten.

Försöksverksamheten	har	pågått	�006–�007	och	omfattat	Barnhuset	i	
Göteborg, Barnahus Linköping, Kriscentrum för barn och ungdomar i Mal-
mö,	Barncentrum	i	Stockholm,	Stödcentrum	för	barn	och	unga	i	Sundsvall	
och	Barnahus	i	Umeå.	I	rapporten	görs	en	genomgång	av	de	olika	försöks-
orterna	och	deras	målsättning,	målgrupp,	upptagningsområde,	bemanning,	
finansiering, samverkansformer och vad som är utmärkande för varje ort. 
Det framgår av genomgången att det finns vissa grundläggande likheter 
mellan försöksorterna, samtidigt som det finns stora skillnader. 

Den	svenska	varianten	av	barnahus	kan	 i	stort	beskrivas	på	följande	
sätt.	 I	barnahusen	samråder	och	samverkar	socialtjänst,	polis,	åklagare,	
rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri (BUP), fram-
förallt	 i	det	 inledande	skedet	av	förundersökningen	och	den	sociala	ut-
redningen.	Socialtjänsten	har	som	regel	en	samordnande	roll	och	en	eller	
flera socionomer har sin arbetsplats i lokalen. På ett av barnahusen finns 
även	poliser	i	den	fasta	bemanningen	och	på	andra	kontinuerlig	tillgång	
till		barnpsykiatrisk	kompetens.	Vid	samrådsmöten,	och	i	brådskande	fall	
per	telefon,	konsulterar	yrkesföreträdarna	varandra,	planerar	och	fördelar	
uppgifter.	Om	en	förundersökning	inleds	genomförs	förhöret	med	barnet	i	
barnahus.	De	professionella	som	behöver	höra	barnets	berättelse	kan	följa	
förhöret via video i ett angränsande rum. Det finns även rum för läkar-
undersökning	och	samtal.	Det	eftersträvas	att	rättsläkare	och	barnläkare	
samarbetar	 vid	 läkarundersökning,	 som	 begärs	 av	 polis	 eller	 åklagare.	
Socialtjänsten	eller	BUP	svarar	för	krisstöd	till	barnet.	Omfattningen	av		
krisstöd	och	behandling,	och	i	vilken	utsträckning	även	föräldrar	får	till-
gång	till	detta,	varierar	mellan	försöksorterna.
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Resultatet av de samverkande myndigheternas uppföljning och Lunds 
universitets	utvärdering	redovisas	i	förhållande	till	de	syften	som	anges	i	
regeringsuppdraget.	I	bilaga	�	sammanfattas	resultatet	av	utvärderingen.	
Med tanke på att tre av sex försöksverksamheter inte kom igång som pla-
nerat	har	underlaget	för	utvärderingen	som	helhet	begränsats	till	knappt	
ett års verksamhet. Den korta tid som förflutit kan förklara frånvaron av 
entydiga,	mätbara	effekter,	exempelvis	när	det	gäller	utredningarnas	kva-
litet,	ökad	lagföring	och	förbättrade	psykosociala	insatser.	

Utvärderingen	och	uppföljningen	leder	vid	en	samlad	bedömning	fram	
till	 slutsatsen	att	 erfarenheterna	av	 försöksverksamheten	med	barnahus	
är övervägande positiva. Det finns stöd för att konstatera att barnahusen 
innebär förbättrad kvalitet utifrån ett barnperspektiv. Miljön är barnanpas-
sad och krisstödet har förbättrats generellt sett. Det hålls fler barnförhör, 
görs fler läkarundersökningar och barnen får oftare särskild företrädare 
eller	målsägandebiträde.	De	sociala	utredningar	som	har	granskats	håller	
en	god	kvalitet	utifrån	de	kriterier	som	har	ställts	upp.	

Uppföljningen	och	utvärderingen	har	påvisat	att	samverkan	har	blivit	
effektivare och mer strukturerad, men hindrande faktorer finns. Myndig-
heternas olika geografiska indelning och osäkerhet kring hur sekretessbe-
stämmelserna	ska	tillämpas	är	exempel	på	sådana	faktorer.	Alla	aktörer	är	
vidare, av olika orsaker, inte engagerade på samtliga orter.  Det finns även 
en	viss	otydlighet	kring	ansvars-	och	kostnadsfördelningen.	Det	konsta-
teras	att	fortsatt	utvärdering	behövs,	vilket	emellertid	förutsätter	ett	bättre	
och mer enhetligt system för uppföljning och dokumentation. Det finns 
även	behov	av	 fortsatt	nationell	 samverkan	 i	 frågor	om	barn	och	unga	
som	misstänks	vara	utsatta	för	allvarliga	brott.	
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1. Uppdraget

Den	3	februari	�005	beslutade	regeringen	att	ge	Rikspolisstyrelsen,	Rätts-
medicinalverket,	Socialstyrelsen	och	Åklagarmyndigheten	i	uppdrag	att	
medverka till ytterligare etablering av flera försöksverksamheter med 
samverkan	under	gemensamt	 tak	vid	utredningar	kring	barn	som	miss-
tänks	vara	utsatta	för	allvarliga	brott,	till	exempel	sexuella	övergrepp	och	
misshandel (Ju2005/1181/KRIM). Av uppdraget framgår att försöksverk-
samheten	ska	pågå	under	tiden	�005–�007.	Uppdraget	ska	delredovisas	
den	�5	juni	�006	och	slutredovisas	senast	den	�	mars	�008.	I	uppdraget	
ingår	att	kontinuerligt	följa	upp	och	utvärdera	försöksverksamheten.

Syftet	med	uppdraget	är	att	de	utredningar	som	görs	i	samband	med	
misstankar	om	att	ett	barn	har	utsatts	för	brott	ska	vara	anpassade	till	bar-
nen.	Barnen	ska	inte	behöva	ha	kontakter	med	polis,	åklagare,	rättsme-
dicin,	socialtjänst	och	barnpsykiatri	på	olika	platser	utan	endast	komma	
till	ett	ställe.	Barnen	ska	inte	heller	i	onödan	utsättas	för	upprepade	förhör	
och	intervjuer	av	olika	personer.	En	annan	önskvärd	effekt	är	att	kvali-
teten	 i	 utredningarna	 ska	 höjas	 genom	 metodutveckling.	 En	 nära	 sam-
verkan	under	gemensamt	tak	ska	ge	förutsättningar	för	ett	kontinuerligt	
utbyte	av	information	och	kunskap	–	i	varje	enskilt	ärende	men	också	på	
en	övergripande	nivå.	På	så	sätt	ska	bättre	underlag	för	rättsprocessen	och	
för	samhällets	fortsatta	insatser	skapas.	

I	direktiven	sägs	vidare	att	de	närmare	detaljerna	kring	hur	verksam-
heten	ska	vara	utformad	och	var	den	ska	vara	lokaliserad	får	lösas	inom	
ramen	för	uppdragets	genomförande.	Hänsyn	bör	dock	tas	till	att	verk-
samheterna	får	en	lämplig	spridning	i	landet.	

Av	de	redovisningar	som	ingår	i	uppdraget	ska	framgå	vilka	åtgärder	
som	vidtagits	och	de	resultat	som	kontinuerliga	uppföljningar	och	utvär-
deringar av verksamheten har visat. I uppdraget ingår även att identifiera 
eventuella	rättsliga	hinder,	som	kan	behöva	uppmärksammas.	

Samråd	ska	ske	med	Brottsförebyggande	rådet,	Brottsoffermyndighe-
ten, Rädda Barnen  samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrunden	 till	 uppdraget	 redovisas	 av	 regeringen	 i	 direktiven	 som	
bifogas (bilaga 1).
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2. Uppdragets genomförande 

2.1 Planering och uppföljning 
Rikspolisstyrelsen,	 Rättsmedicinalverket,	 Socialstyrelsen	 och	 Åklagar-
myndigheten	påbörjade	sin	samverkan	enligt	uppdraget	genom	att	Åkla-
garmyndigheten	 kallade	 till	 ett	 första	 sammanträde	 den	 �0	 maj	 �005.	
Därigenom	bildades	en	Samverkansgrupp för	uppdragets	genomförande.	
Myndigheternas samråd med Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyn-
digheten, Rädda Barnen samt Sveriges Kommuner och Landsting inled-
des	genom	ett	sammanträde	en	månad	senare.	Denna	grupp,	bestående	av	
representanter	från	samrådsparterna,	kallas	Samrådsgruppen.	

Samverkansgruppen	beslutade	att	uppdra	åt	Rättssociologiska	enheten	
vid Lunds universitet att utvärdera försöksverksamheten, under ledning 
av	professor	Karsten	Åström.	Utvärderingsgruppens	arbete	inleddes	den	
�	december	�005	och	pågick	till	och	med	den	3�	januari	�008.	Samver-
kansgruppen	lämnade	ett	skriftligt	uppdrag	till	utvärderingsgruppen	och	
det	har	dessutom	funnits	en	fortlöpande	kontakt	under	hela	perioden.		

Under	�005	hade	Samverkansgruppen	kontakter	med	orter	som	var	in-
tresserade	av	att	ingå	i	försöksverksamheten.	Ett	antal	kriterier	fastställ-
des	som	minimikrav	för	att	ingå	i	försöksverksamheten.
•	 Berörda	myndigheter,	polis,	åklagare,	rättsmedicin,	socialtjänst,	barn-

medicin och barn- och ungdomspsykiatri ska vid behov finnas tilläng-
liga	på	en	och	samma	plats	under	utredningsprocessen.

• Målgruppen ska vara barn under 18 år, som misstänks vara utsatta för 
ett	allvarligt	brott	 som	är	 riktat	mot	den	unges	 liv,	hälsa,	 frihet	eller	
frid, det vill säga 3, 4 och 6 kap. i brottsbalken (BrB).

•	 Verksamheten	ska	vara	påbörjad	senast	den	�	januari	�006.

Samverkansgruppen	 tog	 emot	 sju	 ansökningar,	 varav	 en	 återkallades.	
Återstående	sex	verksamheter	bedömdes	uppfylla	kriterierna	för	att	ingå	
i	 försöksverksamheten	 och	 Samverkansgruppen	 fattade	 beslut	 att	 utse	
dessa	verksamheter	i	december	�005:
• Barnhuset i Göteborg

• Barnahus Linköping

• Kriscentrum för barn och ungdomar i Malmö

•	 Barncentrum	i	Stockholm
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•	 Stödcentrum	för	barn	och	unga	i	Sundsvall

•	 Barnahus	i	Umeå	

De	olika	försöksorterna	har	valt	olika	benämningar	på	sina	verksamheter,	
vilket	 framgår	 av	 uppräkningen	 ovan.	 Namnfrågan	 har	 diskuterats	 vid	
flera tillfällen under försökstiden. Det har funnits invändningar mot den 
vedertagna	benämningen	barnahus	på	grund	av	att	den	inte	speglar	verk-
samhetens	innehåll	och	att	ordet	inte	är	svenskt.	Samverkansgruppen	har	
förståelse	för	dessa	invändningar,	men	har	kommit	 till	slutsatsen	att	en	
namnändring	skulle	vara	svår	att	genomföra,	med	tanke	på	att	begreppet	
barnahus	blivit	så	befäst.	

Försöksverksamheterna	har	inte	fått	några	ekonomiska	bidrag	från	sta-
ten.	Huvudmännen	har	på	olika	sätt	delat	på	kostnaden	för	verksamheten.	
Dessutom har Barnahus Linköping fått bidrag genom Stiftelsen World 
Childhood	Foundation	till	och	med	första	halvåret	�008.	Barnahus	i	Umeå	
har	fått	bidrag	från	Brottsofferfonden	under	det	första	verksamhetsåret.

Det	operativa	arbetet	har	helt	och	hållet	genomförts	på	försöksorterna.	
Samverkansgruppen	har	haft	en	stödjande	och	pådrivande	roll	genom	att	
ge	möjligheter	 till	kontinuerligt	 erfarenhetsutbyte	mellan	 försöksorterna	
och	att	uppmärksamma	och	följa	upp	vissa	frågeställningar.	Samverkans-	
och	Samrådsgruppen	besökte	samtliga	försöksverksamheter	dels	vid	star-
ten	under	våren	�006,	dels	i	det	avslutande	skedet	av	försöksperioden	un-
der	hösten	�007.	Representanterna	i	Samverkansgruppen	har	var	för	sig	
ordnat	så	kallade	yrkesträffar	med	respektive	yrkesföreträdare	på	försöks-
orterna	eller	haft	regelbunden	kontakt	i	annan	form.	Samverkansgruppen,	
Samrådsgruppen,	 Utvärderingsgruppen	 och	 företrädare	 från	 respektive	
försöksort	har	under	försöksperioden	samlats	till	tre	internat,	den	�8–�9	
maj	�006,	den	��–�4	mars	�007	och	den	9–��	januari	�008.	De	två	sist-
nämnda	konferenserna	har	anordnats	i	samarbete	med	Stiftelsen	Allmänna	
barnhuset	och	varit	förlagda	till	kursgården	Sätra	bruk.	

2.2 Reflektioner kring arbetsformer 
Av	uppdraget	framgick	att	Rikspolisstyrelsen,	Rättsmedicinalverket,	So-
cialstyrelsen	 och	 Åklagarmyndigheten	 hade	 ett	 gemensamt ansvar	 för	
uppdragets	genomförande,	men	att	Åklagarmyndigheten	var	sammankal-
lande	inledningsvis.	Åklagarmyndigheten	tog	i	praktiken	på	sig	ett	sam-
ordningsansvar	 fram	 till	 redovisning	 av	 delrapporten.	 Därefter	 övertog	
Socialstyrelsen	 den	 samordnande	 rollen.	Andra	 uppgifter	 har	 fördelats	
mellan	myndigheternas	representanter.
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Att	uppdraget	lämnades	gemensamt	till	myndigheterna	kan	ha	bidragit	
till	det	stora	engagemang	och	ansvarstagande	som	präglat	arbetet.	Arbets-
formerna	och	strukturen	har	skapat	stor	delaktighet	även	från	Samråds-
gruppen	och	projektledarna	på	försöksorterna.	Studiebesöken	och	de	tre	
konferenserna	under	försöksperioden	har	inneburit	kunskapsförmedling	i	
båda	riktningarna	och	en	ökad	samsyn	i	olika	frågor.	

I	regeringens	uppdrag	nämns	att	Strategi för samverkan kring barn och 
unga som far illa eller riskerar att fara illa1 (fortsättningsvis benämnd 
Strategin för samverkan) kan användas vid uppdragets genomförande. 
I	Strategin	 för	 samverkan	nämns	vikten	av	att	 tydliggöra	begrepp	som	
används	och	att	ha	ett	gemensamt	mål	för	samverkan.	Här	refereras	till	
forskning	och	litteratur	om	samverkan	som	visar	att	styrning, struktur och 
samsyn	är	grundläggande	förutsättningar	för	stabil	och	uthållig	samver-
kan.	I	stort	sett	har	dessa	förutsättningar	kommit	att	känneteckna	arbetet	
med	regeringsuppdraget	på	nationell	nivå.

Som	hinder	för	samverkan	nämns	i	Strategin	för	samverkan	bland	an-
nat	den	asymmetri	som	kan	uppstå	i	samverkansgrupper	på	grund	av	olik-
heter	i	beslutsmandat	från	berörda	organisationer.	Problemet	har	behövt	
hanteras	även	inom	ramen	för	detta	uppdrag,	framförallt	vid	ekonomiska	
beslut	 och	 olika	 ställningstaganden	 i	 samband	 med	 återrapporteringen.	
Ett	annat	hinder	i	samverkan	kan	vara	bristande	kontinuitet	i	samverkans-
grupper.	Även	det	problemet	har	drabbat	det	aktuella	uppdraget.	

Uppdraget	 har	 trots	 ovannämnda	 svårigheter	 kunnat	 genomföras	 på	
den	nationella	nivån	utan	allvarliga	störningar,	vilket	framförallt	beror	på	
det	tydliga	uppdraget	och	arbetsformerna.	

� Socialstyrelsen (2004) samt i reviderad form Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen 
och Socialstyrelsen (2007).
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3. Den rättsliga regleringen 

3.1 Barnkonventionen
Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkon-
ventionen	–	efter	ett	beslut	i	riksdagen	den	��	juni	�990.	Konventionen	
trädde i kraft samma år. Genom detta har Sverige åtagit sig att följa kon-
ventionens	bestämmelser.

Barnkonventionen	innehåller	olika	slag	av	rättigheter,	dels	medborger-
liga	och	politiska	rättigheter,	dels	ekonomiska,	sociala	och	kulturella	rät-
tigheter.	Konventionen	tar	också	hänsyn	till	barnets	utsatthet	och	sårbar-
het,	vilket	kommer	till	uttryck	i	de	rättigheter	som	syftar	till	att	ge	barnet	
skydd	mot	övergrepp	och	utnyttjande.	Barnkonventionen	ska	ses	som	en	
helhet	och	alla	artiklar	är	lika	viktiga.

Barnkonventionen	är	inriktad	på	individen	–	det	enskilda	barnet	–	och	
sakartiklarna	handlar	om	barnets	rätt	att	få	sina	grundläggande	rättighe-
ter	och	behov	tillgodosedda.	Barnkonventionen	innehåller	fyra	grundläg-
gande	principer	som	ska	vara	styrande	för	tolkningen	av	övriga	artiklar,	
men	som	också	har	en	självständig	betydelse.	Det	är	principen	om	icke-
diskriminering (artikel 2), principen om barnets bästa (artikel 3), rätten 
till liv och utveckling (artikel 6) samt rätten att få komma till tals och bli 
respekterad (artikel 12).

För	att	säkerställa	barnets	rättigheter	krävs	en	kombination	av	åtgärder	
i	form	av	lagstiftning,	administrativa	åtgärder	samt	opinionsbildning	och	
upplysning.	Såväl	domstolar	och	myndigheter	som	kommuner	och	lands-
ting	ska	ta	hänsyn	till	de	rättigheter	som	slås	fast	i	barnkonventionen.	Det	
handlar	dels	om	att	beakta	barnkonventionens	 intentioner	 i	olika	verk-
samheters	beslut,	dels	om	att	tillämpa	den	lagstiftning	som	har	förändrats	
i	 enlighet	 med	 barnkonventionens	 krav.	 Barnkonventionen	 ska	 således	
vara	en	ledstjärna	i	allt	lagstiftnings-	och	myndighetsarbete,	som	är	inrik-
tat	på	eller	har	avgörande	betydelse	för	barn.

I	artikel	�	i	Barnkonventionen	slås	fast	att	med	barn	avses	varje	män-
niska	 under	 �8	 år,	 om	 inte	 barnet	 blir	 myndigt	 tidigare	 enligt	 den	 lag	
som gäller för barnet. Definitionen stämmer alltså överens med svensk 
lagstiftning.

I	artikel	�9	stadgas	att	konventionsstaterna	ska	vidta	alla	lämpliga	lag-
stiftnings-,	 administrativa-	 och	 sociala	 åtgärder	 samt	 åtgärder	 i	 utbild-
ningssyfte	för	att	skydda	barnet	mot	alla	former	av	fysiskt	eller	psykiskt	
våld,	skada	eller	övergrepp,	vanvård	eller	försumlig	behandling,	misshan-
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del	eller	utnyttjande,	innefattande	sexuella	övergrepp,	medan	barnet	är	i	
föräldrarnas	 eller	den	 ena	 förälderns,	 vårdnadshavares	 eller	 annan	per-
sons	vård.	Sådana	skyddsåtgärder	bör,	på	det	sätt	som	kan	vara	lämpligt,	
innefatta	effektiva	förfaranden	när	det	gäller	att	upprätta	sociala	program	
som	syftar	till	att	ge	barnet	och	dem	som	har	hand	om	barnet	nödvändigt	
stöd.	Skyddsåtgärderna	bör	också	innefatta	andra	former	av	förebyggan-
de förfaranden för identifiering, rapportering, undersökning, behandling 
och	uppföljning	av	fall	av	ovan	beskrivna	sätt	att	behandla	barn	illa	samt,	
om	så	är	lämpligt,	förfaranden	för	rättsligt	ingripande.

3.2 Samverkan mellan berörda myndigheter
Det finns en allmän lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka 
med stöd av 6 § förvaltningslagen (1986:223). Där anges att varje myn-
dighet	ska	hjälpa	andra	myndigheter	inom	ramen	för	den	egna	verksam-
heten.

Bestämmelser om samverkan finns vidare i socialtjänstlagen (2001:453, 
SoL). Socialnämnden ska samverka med andra samhällsorgan exempel-
vis i den uppsökande verksamheten – men också på individnivå (3 kap. 
4 och 5 §§ SoL). I en allmänt hållen bestämmelse anges att det hör till 
nämndens	uppgifter	att	medverka	i	samhällsplaneringen	och	i	samarbete	
med	bland	annat	andra	samhällsorgan	främja	goda	miljöer	i	kommunen	
(3 kap. 1 § SoL). 

Det finns även en skyldighet för socialnämnden att samverka med an-
dra	verksamheter	i	frågor	som	rör	barn	som	far	illa	eller	riskerar	att	fara	
illa (5 kap. 1 a § SoL). I sådana frågor ska socialnämnden samverka med 
andra	samhällsorgan,	organisationer	och	andra	som	berörs.	De	viktigaste	
samarbetsparterna	är	skolan,	förskolan,	polisen	samt	hälso-	och	sjukvår-
den,	som	har	motsvarande	bestämmelse	i	sina	respektive	lagstiftningar.	
Socialnämnden	ska	aktivt	verka	för	att	samverkan	kommer	till	stånd.

Enligt polislagen (1984:387, PolisL) ska Polisen samarbeta med an-
dra	myndigheter	och	organisationer	vilkas	verksamhet	berör	polisverk-
samheten, till exempel Åklagarmyndigheten (3 §). Det sägs vidare att 
det	särskilt	åligger	polisen	att	fortlöpande	samarbeta	med	myndigheterna	
inom	socialtjänsten	och	snarast	underrätta	dessa	om	förhållanden	som	bör	
föranleda	någon	åtgärd	av	dem.

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) anges att landstinget ska 
samverka	med	bland	annat	samhällsorgan	i	planeringen	och	utvecklingen	
av hälso- och sjukvården (8 § HSL). I en särskild bestämmelse anges att 
hälso-	och	sjukvården,	på	socialnämndens	initiativ,	i	frågor	som	rör	barn	
som	far	illa	eller	riskerar	att	fara	illa,	ska	samverka	med	andra	samhälls-
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organ, organisationer och andra som berörs (2 f § HSL). Det finns en 
motsvarande	samverkansskyldighet	för	hälso-	och	sjukvårdspersonalen	i	
lagen (1998:531, LYHS) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (2 kap. 1 a §). 

Samtidigt	som	ovannämnda	samverkansskyldighet	infördes	i	berörda	
verksamheters	lagstiftning	gav	regeringen	Socialstyrelsen	i	uppdrag	att,	i	
samverkan med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling, 
utarbeta	en	strategi	för	samverkan	i	frågor	som	rör	barn	som	far	illa	el-
ler	riskerar	att	fara	illa.	Den	redovisades	till	regeringen	hösten	�004	och	
resulterade	�007	i	en	gemensam	skrift�	utgiven	av	ovannämnda	myndig-
heter.

3.3 Brottsutredning och lagföring
Så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt 
åtal	har	begåtts,	ska	en	förundersökning	inledas.	Det	kan	till	exempel	ske	
efter	anmälan	från	socialtjänsten,	skolan,	förälder	eller	till	följd	av	poli-
sens	egna	iakttagelser	av	att	ett	barn	har	utsatts	för	våld.	Beslut	att	inleda	
en	förundersökning	fattas	antingen	av	polismyndighet	eller	åklagare.	Har	
förundersökningen	inletts	av	polismyndighet	och	saken	inte	är	av	enkel	
beskaffenhet,	 ska	åklagaren	överta	 ledningen	av	 förundersökningen,	 så	
snart	någon	skäligen	kan	misstänkas	för	brottet.	Åklagare	ska	också	i	an-
nat	fall	ta	över	ledningen	när	det	behövs	av	särskilda	skäl.	Dessa	frågor	
behandlas i 23 kap. 3 § rättegångsbalken (RB). Vad som ska anses vara 
en	sak	av	enkel	beskaffenhet	eller	vad	som	utgör	särskilda	skäl	anges	inte	
i	RB	och	inte	heller	i	de	kompletterande	bestämmelserna	i	förundersök-
ningskungörelsen (1947:948, FUK). 

Vägledning	ges	dock	i	Åklagarmyndighetens	föreskrifter	och	allmänna	
råd om ledning av förundersökning i brottmål (ÅFS 2005:9). Där sägs att 
åklagare	 bland	 annat	 ska	 leda	 förundersökningen	 när	 brottet	 innefattar	
våld	eller	hot	om	våld	mot	närstående	eller	tidigare	närstående	person	el-
ler	när	brottet	innefattar	en	sexuell	handling	mot	någon	som	är	under	�8	
år.	Vidare	ska	åklagare	överta	ledningen	när	det	under	förundersökningen	
krävs	en	åtgärd	av	domstol,	till	exempel	förordnande	av	offentlig	försva-
rare,	målsägandebiträde,	 särskild	 företrädare	 för	barn	eller	utseende	av	
sakkunnig.	Åklagaren	ska	också	överta	ledningen	när	någon	är	skäligen	
misstänkt	för	ett	brott	för	vilket	det	är	föreskrivet	fängelse	i	mer	än	sex	
månader	och		brottet	riktats	mot	målsägandens	liv,	hälsa,	frihet	eller	frid,	
om	målsäganden	vid	tiden	för	anmälan	inte	har	fyllt	�8	år.	Dessutom	ska	

�	 Se	föregående	fotnot.
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åklagare	överta	ledningen	av	förundersökningen	även	när	någon,	som	är	
under	�5	år,	ska	höras	under	förundersökningen	och	utsagan	kan	antas	få	
särskild	betydelse	för	utredningen.	Sammanfattningsvis	är	det	oftast	åkla-
gare	som	är	förundersökningsledare	vid	utredningar	om	misshandel	och	
sexuella	 övergrepp	 mot	 barn.	 I	 Rikspolisstyrelsens	 författningssamling	
finns likalydande föreskrifter och allmänna råd3.

En	förundersökning,	där	målsäganden	vid	tiden	för	anmälan	inte	har	fyllt	
�8	år,	ska	enligt	�	a	§	första	stycket	FUK	bedrivas	särskilt	skyndsamt
•	 om	brottet	riktats	mot	målsägandens	liv,	hälsa,	frihet	eller	frid	och

•	 det	för	brottet	är	föreskrivet	fängelse	i	mer	än	sex	månader.

Förundersökningen	 ska	 vara	 avslutad	 och	 beslut	 fattat	 i	 åtalsfrågan	 så	
snart	det	kan	ske	och	senast	inom	tre	månader	efter	den	tidpunkt	då	det	
finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen får överskri-
das	endast	om	det	är	motiverat	med	hänsyn	till	utredningens	karaktär	eller	
andra särskilda omständigheter (2 a § andra stycket FUK).

I FUK finns särskilda bestämmelser om förhör med barn, till exempel 
då	barn	hörs	i	egenskap	av	målsägande.

Förhör	med	målsägande	som	är	under	�8	år	ska	planeras	och	verkstäl-
las	så	att	den	som	förhörs	inte	riskerar	att	ta	skada.	Särskild	varsamhet	bör	
iakttas om förhöret rör sexuallivet. Man bör noga se till att uppseende inte 
väcks	kring	förhöret.	Förhöret	får	inte	göras	mer	ingående	än	omständig-
heterna kräver. Förhör får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt 
med	hänsyn	till	utredningens	art	och	barnets	bästa.	Förhöret	bör	hållas	av	
en person med särskild kompetens för uppgiften (17 och 18 §§ FUK).

Det	är	möjligt	att	anlita	en	barnpsykolog	vid	förhör	med	barn	i	brottsut-
redningar.	Om	det	bedöms	vara	av	vikt	med	hänsyn	till	barnets	ålder	och	
utveckling	samt	brottets	beskaffenhet	bör	någon	som	äger	särskild	sak-
kunskap	i	barn-	eller	förhörspsykologi	biträda	vid	förhöret	eller	yttra	sig	
angående	värdet	av	barnets	utsaga.	Detta	gäller	om	en	utsaga	av	ett	barn	
är av avgörande betydelse för en utredning (19 § FUK).

Misstankar om misshandel och sexuella övergrepp mot barn är ofta 
svåra	 att	 utreda,	 särskilt	 om	 misstankarna	 riktar	 sig	 mot	 en	 av	 eller	
båda	 föräldrarna	 eller	 någon	 annan	 som	 står	 barnet	 nära.	 Enligt	 lagen	
(1999:997) om särskild företrädare för barn ska en särskild företrädare 
under	vissa	förutsättningar	förordnas	för	barnet.	Syftet	med	lagen	är	att	
stärka	möjligheterna	att	ta	till	vara	barnets	rätt,	när	en	vårdnadshavare	el-
ler	någon	som	vårdnadshavaren	står	i	ett	nära	förhållande	till	är	misstänkt	

3	 	Rikspolisstyrelsens	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	ledning	av	förundersökning	i	brottmål,	FAP	
403-5.
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för	brott	mot	barnet.	Den	särskilda	företrädaren	ska,	i	stället	för	barnets	
vårdnadshavare,	 ta	 till	vara	barnets	 rätt	under	 förundersökningen	och	 i	
rättegången.	Till	den	särskilda	företrädarens	uppgifter	hör	bland	annat	att	
ta	ställning	till	om	och	hur	barnet	ska	inställa	sig	för	polisförhör	och	vilka	
förutsättningar som finns för att genomföra läkarundersökning i brotts-
utredande	syfte.	En	ansökan	om	förordnande	ska	göras	av	åklagaren	hos	
tingsrätten.	 Domstolen	 kan	 förordna	 interimistiskt	 om	 särskild	 företrä-
dare	utan	vårdnadshavarens	vetskap,	om	det	kan	antas	vara	nödvändigt	
för att barnets rätt ska kunna tas till vara (1, 3, 4 och 6 §§).

I	de	fall	en	särskild	företrädare	inte	förordnas	bör	som	regel	ett	målsä-
gandebiträde, enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde förordnas. 
Ett	målsägandebiträde	ska	förordnas	bland	annat	i	mål	om	brott	enligt	6	
kap.	BrB,	om	det	inte	är	uppenbart	att	målsäganden	saknar	behov	av	biträ-
de.	Ett	målsägandebiträde	ska	också	förordnas	i	mål	om	brott	enligt	3	eller	
4	kap.	BrB	på	vilket	fängelse	kan	följa,	om	det	med	hänsyn	till	målsägan-
dens	personliga	relation	till	den	misstänkte	eller	andra	omständigheter	kan	
antas att målsäganden har behov av biträde. Målsägandebiträdets allmänna 
uppgift	är	att	vara	ett	stöd	för	målsäganden,	både	juridiskt	och	personligt.	
Målsägandebiträdet får dock, till skillnad från en särskild företrädare, inte 
överta	någon	uppgift	som	ankommer	på	vårdnadshavaren.	

Om	ett	barn	under	�5	år	åberopas	som	vittne	ska	domstolen	pröva	om	
omständigheterna är sådana att barnet ska få höras som vittne (36 kap. 4 
§ RB). Bestämmelsen tillämpas på motsvarande sätt när det gäller målsä-
gande	som	är	under	�5	år.	I	förarbetena	motiverades	bestämmelsen	med	
att	ett	hörande	av	barn	ofta	kan	vara	till	allvarligt	men	för	barnet.	I	prak-
tiken	innebär	detta	att	förhör	med	barn	under	�5	år	regelmässigt	spelas	in	
på	video.

Enligt	riksdagens	justitieutskott4	bör	förhör	med	barn	som	gäller	sexu-
albrott	alltid	spelas	in	på	videoband,	vilket	också	görs	regelmässigt.	Om	
barnet	inte	kan	höras	vid	huvudförhandlingen	kan	åklagaren	i	stället	åbe-
ropa videoförhöret, som då spelas upp vid huvudförhandlingen (35 kap. 
14 § RB). Om varken videoupptagning eller ljudbandsinspelning har ägt 
rum	kan	en	utskrift	av	förhöret	åberopas	och	läsas	upp	i	rätten.

3.4 Social utredning
Kommunen	har	det	yttersta	ansvaret	för	att	de	som	vistas	 i	kommunen	
får	det	stöd	och	den	hjälp	de	behöver.	Socialtjänstlagen	har	karaktären	av	
en målinriktad ramlag. Lagen innehåller allmänna riktlinjer, men också 

4  1993/94:JuU 25 s. 20.
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mer	preciserade	mål	för	vissa	grupper,	 till	exempel	barn	och	unga.	So-
cialnämnden	ska	verka	för	att	barn	och	ungdom	växer	upp	under	trygga	
och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Vidare ska socialnämnden i nära 
samarbete	med	hemmen	sörja	för	att	barn	och	ungdom	som	riskerar	att	
utvecklas	ogynnsamt	får	det	skydd	och	stöd	som	de	behöver.	

Av 5 kap. 11 § SoL framgår även att till socialnämndens uppgifter hör 
att	verka	för	att	den	som	utsatts	för	brott	och	dennes	närstående	får	stöd	
och	hjälp.	Särskilt	ska	socialnämnden	beakta	att	barn	som	har	bevittnat	
våld	eller	andra	övergrepp	av	eller	mot	någon	närstående	vuxen	kan	vara	
i	behov	av	stöd	och	hjälp.	

Socialnämnden	ska	utan	dröjsmål	inleda	en	utredning	av	vad	som	ge-
nom	ansökan	eller	på	annat	sätt	har	kommit	till	nämndens	kännedom	och	
som kan föranleda någon åtgärd från nämnden (11 kap. 1 § första stycket 
SoL). Hur en utredning till skydd eller stöd för ett barn ska bedrivas regle-
ras närmare i 11 kap. 2 § SoL. Där framgår bland annat att den som berörs 
ska	underrättas	om	att	en	utredning	har	inletts,	att	utredningen	ska	bedrivas	
skyndsamt	och	vara	slutförd	senast	inom	fyra	månader.	Finns	det	särskilda	
skäl	får	socialnämnden	besluta	att	förlänga	utredningen	med	viss	tid.

Utredningen	är	central	 i	det	sociala	barnavårdsarbetet.	Den	 ligger	 till	
grund	för	bedömningen	av	behovet	av	insatser	till	barnet	och	familjen	och	
bedömning	av	lämplig	insats.	Utredningen	ligger	också	till	grund	för	ett	
eventuellt beslut att ansöka hos länsrätten om vård enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är ett komple-
ment till SoL och syftar till att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet 
att	tillgodose	barns	och	ungdomars	behov	av	skydd,	vård	och	behandling.

När åtgärder rör barn ska man särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med 
barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). När åtgärder rör 
barn ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Man ska ta 
hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (3 kap. 
5 § SoL).

Misstanke om brott mot ett barn bör, om det är till barnets bästa, skynd-
samt polisanmälas (SOSFS 2006:12). I regel görs polisanmälan innan el-
ler samtidigt med att socialtjänstens utredning enligt SoL påbörjas. I vissa 
fall krävs det dock ett visst övervägande för att bedöma om det finns 
grund	för	att	polisanmäla.	Nämnden	bör	samråda	med	polis	eller	åklagare	
innan	vårdnadshavare	underrättas	om	att	socialtjänsten	har	 inlett	en	ut-
redning (SOFS 2006:12).

Socialnämnden	har	alltså	det	yttersta	ansvaret	för	att	barn	som	far	illa	
får	stöd	och	skydd.	För	att	detta	ansvarstagande	ska	vara	möjligt	har	myn-
digheter	vars	verksamhet	berör	barn	och	ungdomar	samt	andra	myndig-
heter,	bland	annat	inom	hälso-	och	sjukvård	och	socialtjänst,	anmälnings-	
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och	uppgiftsskyldighet	till	socialnämnden.	Dessa	myndigheter	och	deras	
anställda	har	en	lagstadgad	skyldighet	att	genast	anmäla	till	socialnämn-
den,	när	de	i	sin	verksamhet	får	kännedom	om	något	som	kan	innebära	att	
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (14 kap. 1 § SoL). Den 
som	är	skyldig	att	anmäla	har	också,	enligt	samma	paragraf,	en	uppgifts-
skyldighet,	det	vill	säga	skyldighet	att	lämna	uppgifter	som	kan	vara	av	
betydelse	för	en	utredning	om	barns	behov	av	skydd.	

3.5 Medicinsk utredning
3.5.1 Rättsintyg
Läkarundersökningar fyller en viktig funktion när det gäller att upptäcka, 
utreda	och	 lagföra	brott,	men	också	 för	att	kunna	utesluta	att	brott	har	
blivit begångna. Genom läkares undersökningar av målsäganden och den 
misstänkte	kan	polis	och	åklagare	få	kunskap	om	huruvida	de	medicin-
ska	fynden	talar	för	eller	emot	ett	påstått	händelseförlopp.	Om	åklagaren	
väcker	 åtal	kan	det	 som	 framkommit	vid	 läkarundersökningen	vara	ett	
viktigt	bevis	i	domstolen.	

Läkarundersökningen kan dokumenteras i form av ett rättsintyg. Med 
rättsintyg	avses	i	detta	sammanhang	sådana	skriftliga	medicinska	utlåtan-
den	av	 läkare	som	 inhämtas	av	polismyndighet	eller	åklagarmyndighet	
i	 syfte	att	 användas	 i	 en	brottsutredning	eller	 som	bevis	 i	 en	 rättegång	
enligt 1 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Det före-
kommer	att	man	endast	begär	in	kopior	av	patientjournaler	utan	ytterli-
gare bedömningar eller kommentarer från läkarens sida. Journalkopior 
betraktas	emellertid	inte	som	rättsintyg,	även	om	de	kan	ligga	till	grund	
för	sådana	intyg.	

Rättsmedicinalverket	har	huvudansvaret	för	att	utfärda	rättsintyg	med	
anledning	av	brott.	Ett	rättsintyg	ska	som	huvudregel	hämtas	in	från	rätts-
läkare	vid	en	rättsmedicinsk	avdelning	inom	Rättsmedicinalverket	eller	
från	läkare	som	enligt	avtal	med	verket	har	åtagit	sig	att	utfärda	rättsintyg	
(2 §). Så ska ske om skador, sjukdomar eller andra förhållanden, som 
intyget	ska	avse,	bedöms	kunna	vara	av	betydelse	bland	annat	vid	utred-
ning	om	brott	som	kan	antas	föranleda	en	annan	påföljd	än	böter.	Detta	
innebär	att	rättsintyg	som	huvudregel	ska	utfärdas	av	läkare	med	speciell	
kompetens	för	uppgiften.	

Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg inhämtas även av annan 
legitimerad	läkare	med	tillräcklig	kompetens.	Särskilda	skäl	kan	förelig-
ga	i	bland	annat	följande	situationer:
•	 sexualbrott	–	då	undersökning	för	att	säkra	spår	krävs	omedelbart,
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•	 brott	mot	barn	–	barnmedicinsk	eller	barnkirurgisk	specialitet	är	önsk-
värd.	Enligt	Rättsmedicinalverkets	uppfattning	är	det	dock	ofta	lämp-
ligt	att	en	undersökning	av	barn	genomförs	av	läkare	inom	Rättsme-
dicinalverket	 tillsammans	 med	 en	 barnmedicinsk	 eller	 barnkirurgisk	
specialist,

•	 akuta	situationer	där	vårdande	insatser	krävs	omedelbart	och	där	insat-
serna	omöjliggör	eller	försvårar	undersökning	i	efterhand,	till	exempel	
fall	där	skadan	undersökts	och	eventuellt	opererats,	eller

•	 situationer	 när	 ingen	 läkare	 inom	 Rättsmedicinalverket	 eller	 läkare	
med avtal med verket finns tillgänglig, och undersökning eller rättsin-
tyg	omöjligen	kan	vänta.

Som	huvudregel	krävs	det	samtycke	från	den	som	rättsintyget	avser	för	
att	det	ska	få	utfärdas.	 	Rättsintyg	får	dock,	när	det	gäller	målsägande,	
utfärdas	utan	samtycke	i	följande	fall:
•	 vid	misstanke	om	brott	för	vilket	inte	är	föreskrivet	lindrigare	straff	än	

fängelse	i	ett	år	eller	försök	till	brott	för	vilket	inte	är	stadgat	lindrigare	
straff	än	fängelse	i	två	år,

•	 vid	misstanke	om	försök	till	brott	för	vilket	inte	är	föreskrivet	lindrigare	
straff	än	fängelse	i	ett	år	om	gärningen	innefattat	försök	till	överföring	
av	sådan	allmänfarlig	sjukdom	som	avses	i	�	kap.	3	§	smittskyddslagen	
(2004:168),

•	 vid	misstanke	om	brott	enligt	3,	4	eller	6	kap.	BrB	eller	brott	som	avses	
i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, mot 
någon	som	inte	har	fyllt	arton	år,	eller	

•	 om	uppgifter,	för	vilka	gäller	sekretess	enligt	7	kap.	�	c	§	sekretessla-
gen (1980:100, SekrL) eller tystnadsplikt enligt 2 kap. 8 § LYHS har 
lämnats	ut	till	polismyndighet	eller	åklagarmyndighet	efter	samtycke	
från	målsäganden.	

Rättsintyg	när	det	gäller	den	som	är	misstänkt	för	brott	får	utfärdas	utan	
samtycke	i	samband	med	kroppsbesiktning,	enligt	�8	kap.	RB,	eller	om	
annan	undersökning	än	kroppsbesiktning	har	ägt	rum	och	det	föreligger	
misstanke	om	sådant	brott	som	beskrivs	i	de	tre	första	punkterna	ovan	om	
målsägande.

3.5.2 Undersökning inom ramen för den sociala utredningen
Även om polis eller åklagare inte bedömer att det finns skäl att begära en 
läkarundersökning kan det finnas ett värde, dels för barnet och föräldrarna, 
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dels	för	socialtjänstens	utredning,	att	en	läkarundersökning	görs.	För	en	
sådan	läkarundersökning	krävs	vårdnadshavarnas	medgivande,	såvida	inte	
barnet är omhändertaget enligt LVU eller den unge uppnått en sådan ålder 
och	mognad	att	det	är	tillräckligt	att	han	eller	hon	lämnar	samtycke.	

Inom ramen för en utredning där vård enligt LVU övervägs kan social-
tjänsten,	oberoende	av	vårdnadshavarens	samtycke,	fatta	ett	särskilt	beslut	
om en poliklinisk läkarundersökning av ett barn (32 § första stycket LVU). 

3.6 Uppgiftslämnande med hänsyn till sekretess
3.6.1 Sekretessen inom respektive verksamhet
I	 den	 brottsbekämpande	 verksamheten	 råder	 sekretess	 för	 uppgift	 som	
hänför	sig	till	förundersökning	i	brottmål.	Det	framgår	av	5	kap.	�	§	Se-
krL. Sekretessreglerna gäller till skydd för det allmännas brottsförebyg-
gande	och	brottsbeivrande	verksamhet.	Sekretess	gäller	om	det	kan	an-
tas	att	syftet	med	beslutade	eller	förutsedda	åtgärder	motverkas	eller	den	
framtida	verksamheten	skadas	om	uppgiften	röjs.

När	det	gäller	 intresset	att	skydda	enskilda	under	förundersökningen	
inom	polis-	och	åklagares	verksamhetsområde	blir	i	allmänhet	9	kap.	�7	
§ SekrL tillämplig. Där anges att sekretess gäller för uppgifter om en-
skildas	personliga	och	ekonomiska	 förhållanden	–	med	vissa	undantag	
–	i	utredning	enligt	bestämmelserna	om	förundersökning	i	brottmål,	om	
det	inte	står	klart	att	uppgiften	kan	röjas	utan	att	den	enskilde	eller	någon	
närstående	till	den	enskilde	lider	skada	eller	men.

Inom	hälso-	och	sjukvården	gäller	som	huvudregel	sekretess	för	upp-
gift	om	enskilds	hälsotillstånd	eller	andra	personliga	förhållanden,	om	det	
inte	står	klart	att	uppgiften	kan	röjas	utan	att	den	enskilde	eller	någon	när-
stående till den enskilde lider men (7 kap. 1 c § SekrL). Detsamma gäller 
enligt	bestämmelsen	i	annan	medicinsk	verksamhet,	såsom	vid	rättsmedi-
cinsk	och	rättspsykiatrisk	undersökning.

Även	inom	socialtjänsten	är	huvudregeln	att	sekretess	gäller	för	upp-
gift	om	enskilds	personliga	förhållanden,	om	det	inte	står	klart	att	uppgif-
ten	kan	röjas	utan	att	den	enskilde	eller	någon	närstående	till	den	enskilde	
lider skada eller men (7 kap. 4 § SekrL).

3.6.2 Uppgiftsutbyte mellan myndigheter
Enligt 14 kap. 1 § SekrL hindrar sekretessen inte att uppgift lämnas till 
en	annan	myndighet	om	uppgiftsskyldigheten	följer	av	lag	eller	förord-
ning. Det finns åtskilliga bestämmelser om sådan uppgiftsskyldighet. Ett 
exempel	är	den	tidigare	nämnda	anmälnings-	och	uppgiftsskyldigheten	i	
14 kap. 1 § SoL.
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Bestämmelserna i 14 kap. 2 § SekrL möjliggör i många fall uppgifts-
lämnande	mellan	myndigheter,	när	syftet	är	att	exempelvis	bekämpa	eller	
beivra	brott.	

Av fjärde stycket i 14 kap. 2 § SekrL framgår att sekretess inte hindrar 
att	uppgift	som	angår	misstanke	om	brott	lämnas	till	åklagarmyndighet,	
polismyndighet	eller	 annan	myndighet	 som	har	att	 ingripa	mot	brottet,	
om	fängelse	är	föreskrivet	för	brottet	och	brottet	kan	antas	föranleda	an-
nan	påföljd	än	böter.

I	 femte	stycket	förtydligas	dock	att	 fjärde	stycket,	såvitt	avser	bland	
annat	socialtjänstsekretessen	och	hälso-	och	sjukvårdssekretessen,	endast	
gäller	misstanke	om	
•	 brott	för	vilket	det	inte	är	föreskrivet	lindrigare	straff	än	fängelse	ett	

år,

•	 försök	 till	 brott	 för	 vilket	 det	 inte	 är	 föreskrivet	 lindrigare	 straff	 än	
fängelse	i	två	år,	eller	

•	 försök	 till	 brott	 för	 vilket	 det	 inte	 är	 föreskrivet	 lindrigare	 straff	 än	
fängelse	i	ett	år,	om	gärningen	innefattat	försök	till	överföring	av	sådan	
allmänfarlig	sjukdom	som	avses	i	�	kap.	3	§	smittskyddslagen.	

Femte	stycket	gäller	de	allvarligaste	brotten,	till	exempel	mord,	dråp,	
grov	misshandel,	våldtäkt	och	grovt	rån.	Stadgandet	medför	till	exempel	
att	sekretessen	inom	socialtjänsten	inte	hindrar	att	uppgift	som	angår	
misstanke	om	grov	misshandel,	som	har	ett	straffminimum	på	ett	år,	
lämnas	till	polismyndighet.	Sekretessen	hindrar	dock	att	uppgift	som	
angår	misstanke	om	försök	till	grov	misshandel	lämnas,	såvida	försöket	
inte	innefattat	försök	att	sprida	till	exempel	HIV.

Av	särskilt	intresse	för	verksamhet	rörande	barn	är	sjätte	stycket,	som	
gäller	 sekretessen	 inom	 socialtjänsten	 och	 hälso-	 och	 sjukvården.	 Det	
framgår	att	sekretessen	inte	hindrar	att	uppgift	som	angår	misstanke	om	
brott	enligt	3,	4	eller	6	kap.	BrB	eller	som	avses	i	lagen	om	förbud	mot	
kvinnlig	könsstympning,	mot	någon	som	inte	har	fyllt	�8	år,	lämnas	till	
åklagarmyndighet	eller	polismyndighet.

Möjligheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att polisan-
mäla	misstankar	om	brott	gäller	 således	uppgifter	om	dels	grova	brott,	
dels	vissa	brott	mot	den	som	är	under	�8	år.

För	att	underlätta	samarbetet	mellan	socialtjänsten	och	hälso-	och	sjuk-
vården	när	barn	och	ungdomar	behöver	vård,	behandling	eller	annat	stöd	
finns undantag från sekretessen i 14 kap. 2 § nionde stycket SekrL. Be-
stämmelsen	innebär	att	sekretessen	inom	hälso-	och	sjukvården	samt	inom	
socialtjänsten	inte	hindrar	att	uppgifter	om	enskilda	lämnas	mellan	myn-
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digheter	inom	dessa	områden	om	det	behövs	för	att	barn	under	�8	år	får	
nödvändig	vård,	behandling	eller	annat	stöd.	Samråd	kan	alltså	ske	mellan	
hälso-	och	sjukvård	och	socialtjänst	för	att	kunna	ge	barnet	rätt	stöd.

3.6.3 Eftergivande av sekretess och vårdnadshavarens roll
Enligt 14 kap. 4 § första stycket SekrL gäller sekretess till skydd för en-
skild	som	huvudregel	inte	i	förhållande	till	den	enskilde	själv	och	sekre-
tessen	 kan	 helt	 eller	 delvis	 efterges	 av	 den	 enskilde.	 Detta	 innebär	 att	
uppgifter	 alltid	kan	 lämnas	mellan	myndigheter	 efter	 samtycke	 av	den	
enskilde.	

När	sekretessen	gäller	till	skydd	för	en	underårig	är	frågan	vem	som	
förfogar	över	sekretessen.	När	det	gäller	mindre	barn	 tillkommer	befo-
genheten	att	disponera	över	sekretesskyddet	vårdnadshavaren.	Vårdnads-
havaren	ska	dock,	i	takt	med	barnets	stigande	ålder	och	utveckling,	ta	allt	
större	hänsyn	 till	barnets	 synpunkter	och	önskemål.	Någon	 fast	ålders-
gräns finns inte för denna bedömning, eftersom barn mognar och utveck-
las	olika.	Har	den	underårige	nått	en	sådan	ålder,	mognad	och	utveckling	
i	övrigt	att	han	eller	hon	själv	kan	ta	ställning	till	sekretessfrågan	ska	i	
princip	samtycke	lämnas	av	både	vårdnadshavaren	och	barnet.	När	barnet	
kommit	upp	i	tonåren	får	det	emellertid	anses	ha	ett	visst	skydd	för	sin	
integritet	 i	 förhållande	 till	 sina	vårdnadshavare.5	Detta	 innebär	att	hans	
eller	hennes	eget	samtycke	många	gånger	torde	vara	tillräckligt.

Huvudregeln	 är	 att	 vårdnadshavaren	 ska	 ha	 insyn	 i	 sekretesskyddat	
material	 för	 att	 kunna	 fullgöra	 sina	 skyldigheter	 enligt	 föräldrabalken	
(1949:381). Det finns dock vissa situationer där uppgifter om barnet kan 
undanhållas vårdnadshavaren.  I 14 kap. 4 § andra stycket SekrL sägs att 
sekretess	för	uppgift	till	skydd	för	en	underårig	gäller	även	i	förhållande	
till	vårdnadshavaren	och	får	inte	efterges	av	denne	oavsett	barnets	ålder,	
om	det	kan	antas	att	den	underårige	lider	betydande	men	om	uppgiften	
röjs	för	vårdnadshavaren.

3.6.4 Partsinsyn
Regler om parts rätt till insyn finns bland annat i förvaltningslagen och 
rättegångsbalken. I 14 kap. 5 § SekrL regleras konflikten mellan sekretes-
slagens	bestämmelser	och	den	rätt	 till	 insyn	 i	mål	och	ärende	som	kan	
följa	av	andra	bestämmelser.	Enligt	bestämmelsen	hindrar	inte	sekretess	
att	en	sökande,	klagande	eller	annan	part	i	ärende	hos	domstol	eller	annan	
myndighet	tar	del	av	handling	eller	annat	material	i	målet	eller	ärendet.

5  Prop. 1988/99, s. 464.
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Det	framgår	dock	av	paragrafen	att	handling	eller	annat	material	inte	
får	lämnas	ut	i	den	mån	det	av	hänsyn	till	allmänt	eller	enskilt	intresse	är	
av	synnerlig	vikt	att	sekretessbelagd	uppgift	i	materialet	inte	röjs.	Detta	
kan	till	exempel	vara	handlingar	som	är	skyddade	av	förundersöknings-
sekretess enligt 5 kap. 1 § SekrL. I sådana fall ska myndigheten på annat 
sätt	 lämna	 parten	 upplysning	 om	 vad	 materialet	 innehåller,	 i	 den	 mån	
det	 behövs	 för	 att	 denne	 ska	kunna	 ta	 tillvara	 sin	 rätt	 och	det	 kan	 ske	
utan	allvarlig	skada	för	det	intresse	som	sekretessen	ska	skydda.	Sekre-
tess	hindrar	dock	aldrig	att	part	tar	del	av	dom	eller	beslut	i	målet	eller	
ärendet	och	sekretessen	innebär	inte	heller	någon	begränsning	av	partens	
rätt,	enligt	RB,	att	få	del	av	alla	omständigheter	som	läggs	till	grund	för	
ett	avgörande.
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4. Aktörerna 

4.1 Uppgifter och ansvarsfördelning
När	en	anmälan	om	misstänkt	misshandel	eller	 sexuellt	övergrepp	mot	
ett	barn	har	inkommit	till	socialtjänsten	respektive	till	polis	eller	åklagare	
startar	som	regel	parallella	utredningar.	Dels	inleds	en	förundersökning,	
som i de allra flesta fall leds av åklagare och utförs av polisen, dels inleds 
en	utredning	om	barnets	behov	av	skydd	och	stöd,	som	genomförs	av	so-
cialtjänsten.	Polis	eller	åklagare	kan	begära	ett	rättsmedicinskt	utlåtande	
och	barnet	kan	ha	behov	av	kontakt	med	sjukvården,	bland	annat	BUP,	för	
undersökning	och	behandling.	

Antalet	aktörer	kan	vara	betydande.	Förutom	ovannämnda	myndighets-
företrädare	kan	under	förundersökningen	förekomma	särskild	företrädare,	
målsägandebiträde	samt	försvarare	för	den	misstänkte.	Särskild	företrädare	
utses	när	en	vårdnadshavare,	eller	någon	som	står	vårdnadshavaren	nära,	
är	misstänkt	för	brott	mot	ett	barn.	Denne	ska,	i	vårdnadshavarens	ställe,	
ta	tillvara	barnets	rätt	och	önskemål	under	förundersökning	och	rättegång.	
Målsägandebiträdet har motsvarande uppgifter, men övertar inte vårdnads-
havarens	roll.	Vid	en	eventuell	domstolsförhandling	respektive	ansökan	till	
länsrätten om vård enligt LVU utökas antalet aktörer ytterligare.

Det	är	uppenbart	att	ärenden	som	rör	misstanke	om	misshandel	eller	
sexuella	övergrepp	kräver	en	väl	utvecklad	samverkan	för	att	bemötan-
det	av	barnet	och	familjen	samt	resultatet	som	helhet	ska	bli	tillfredsstäl-
lande.	Sådan	samverkan	förutsätter	att	varje	yrkesverksam	aktör	agerar	
inom	sitt	 ansvars-	och	kompetensområde	och	att	myndigheternas	olika	
roller	är	tydliga	och	respekteras.	Varje	myndighet	genomför	självständigt	
sina	utredningar	och	ansvarar	för	sina	beslut.	

I	huvudsak	är	de	olika	myndigheternas	ansvar	fördelat	som	följer.

4.1.1 Socialtjänstens uppgifter

• Inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

•	 Bedöma	och	tillgodose	barnets	behov	av	omedelbart	skydd	eller	stöd.		

•	 Ta	ställning	till	om	en	polisanmälan	ska	göras.

•	 Samordna	arbetet	med	andra	myndigheter.

•	 Stödja	barnet	och	familjen	som	helhet	både	under	utredningstiden	och	
mer	långsiktigt.

•	 Bedöma	föräldrarnas	omsorgsförmåga	och	barnets	behov	av	insatser.	
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4.1.2 Polisens uppgifter

•	 Upprätta	polisanmälan	och	färdigställa	förundersökningsprotokoll.

•	 Planera,	förbereda,	genomföra	och	dokumentera	förhör	med	barn	och	
andra	bevispersoner.

•	 Planera	och	genomföra	övriga	utredningsåtgärder,	exempelvis	inhämta	
rättsintyg.

•	 Verkställa	 eventuella	 tvångsmedelsbeslut,	 till	 exempel	 kroppsbesikt-
ning,	hämtning	till	förhör	och	husrannsakan.	

•	 Hantera	och	följa	upp	eventuella	besöksförbud.

4.1.3 Åklagarens uppgifter

•	 Värdera	misstanken	och	besluta	om	en	förundersökning	ska	inledas.

•	 Vid	behov	ansöka	hos	tingsrätten	om	en	särskild	företrädare	eller	målsä-
garbiträde	för	barnet	samt	om	offentlig	försvarare	för	den	misstänkte.

•	 Bestämma	hur	förundersökningen	skall	bedrivas,	till	exempel	besluta	
om	rättsmedicinsk	undersökning,	och	lämna	direktiv	till	polisen.	

•	 Besluta	om	eventuella	tvångsmedel	och	besöksförbud.

•	 Besluta	i	åtalsfrågan.

•	 Driva	processen	i	domstol.

4.1.4 Hälso- och sjukvårdens uppgifter

•	 Utreda	barnets	somatiska	status,	bedöma	förekomsten	av	skador.	

•	 Utreda,	bedöma	och	tillgodose	barnets	behov	av	somatisk	och	psykia-
trisk	medicinsk	behandling.

•	 Bedöma	och	tillgodose	barnets	behov	av	krisbearbetning,	psykotera-
peutisk	eller	psykologisk	insats.

•	 Bedöma	och	tillgodose	de	vuxnas	behov	av	krisbearbetning	och	annan	
behandling (vuxensjukvården).

4.1.5 Rättsläkarens uppgifter
På	uppdrag	av	polis	eller	åklagare:
•	 Utreda	hastiga	och	oväntade	samt	onaturliga	dödsfall.

•	 Undersöka	personer	 som	misstänks	ha	blivit	 utsatta	 för	 fysisk	miss-
handel	eller	sexuella	övergrepp	och	i	vissa	fall	misstänkt	gärningsman	
samt	dokumentera	skador	och	utfärda	rättsintyg	utifrån	undersöknings-
resultatet.
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•	 Utfärda	rättsintyg	utifrån	journalhandlingar	upprättade	av	andra	läkare.

• Medverka vid rekonstruktioner.

• Medverka som sakkunnig vid domstolsförhandling (på uppdrag av 
åklagare eller domstol).

4.2 Riktlinjer för handläggning
Det finns på flera håll i landet både myndighetsspecifika och gemensamt 
utarbetade	länsövergripande	riktlinjer,	som	beskriver	ansvarsfördelning-
en,	den	rättsliga	regleringen	och	rutiner	för	myndigheternas	samverkan	
kring	barn	som	misstänks	vara	utsatta	för	misshandel	eller	sexuella	över-
grepp. Däremot finns inga motsvarande nationella rekommendationer 
som	vänder	sig	till	samtliga	berörda	yrkesgrupper.	

Socialstyrelsen	gav	år	�006	ut	Allmänna	råd6	och	en	kompletterande	
handbok7.	Ett	kapitel	i	denna	handbok	behandlar	socialtjänstens	handlägg-
ning	av	ärenden	om	misstänkt	barnmisshandel	och	sexuella	övergrepp	mot	
barn	och	unga.	Här	konstateras	att	socialtjänsten	har	en	möjlighet,	men	
inte	en	skyldighet,	att	göra	polisanmälan.	Vid	en	polisanmälan	från	soci-
altjänstens	sida	är	det	ofta	nödvändigt	att	polisen	har	den	första	kontakten	
med	barnet	och	barnets	föräldrar.	En	förutsättning	för	att	socialtjänsten	
ska	kunna	avvakta	med	att	underrätta	 familjen	om	en	 inledd	utredning	
är att förundersökningen inleds omgående och att det inte finns något 
omedelbart	skyddsbehov	för	barnet.	Hur	länge	socialtjänsten	kan	avvakta	
med	sin	kontakt	får	bedömas	utifrån	varje	enskilt	fall	och	i	samråd	med	
polis	och	åklagare.	I	ett	längre	perspektiv	är	det	viktigt	att	socialtjänsten	
snabbt	kan	etablera	en	kontakt	med	familjen,	göra	en	skyddsbedömning	
och	erbjuda	krisstöd	och	andra	 insatser	 till	barnet	och	 föräldrarna.	Det	
framhålls	vidare	att	socialtjänsten	i	sin	utredning	inte	primärt	ska	fokuse-
ra	på	brottsmisstanken	utan	istället	klarlägga	barnets	behov,	föräldrarnas	
förmåga	och	faktorer	i	familj	och	miljö	utifrån	en	helhetssyn.

Rikspolisstyrelsens	 håller	 för	 närvarande	 på	 att	 utarbeta	 en	 metod-
handbok för brott i nära relationer där brott mot barn också ingår. Metod-
handboken	syftar	till	att	utredningarna	av	brott	i	nära	relation	ska	ha	hög	
kvalitet	och	bli	så	likartade	som	möjligt,	oavsett	var	i	landet	brottsoffret	
bor.	Denna	metodhandbok	kommer	att	ingå	både	i	polisens	grundutbild-
ning och fortbildning. Metodhandboken beräknas vara klar vid halvårs-
skiftet	�008.

6	 SOSFS	�006:��.	
7 Socialstyrelsen (2006).
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Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg gav år 2006 ut en 
handbok.	I	denna	betonas	bland	annat	att	misstänkta	övergrepp	mot	barn	
ska	speciallottas	på	ett	begränsat	antal	åklagare,	som	bör	ha	genomgått	
viss	 intern	utbildning.	Vidare	betonas	att	åklagaren	ska	vara	aktiv	 i	sin	
ledning	av	förundersökningen	och	att	 fokus	ska	 ligga	på	förhören	med	
barn,	som	bör	hållas	inom	två	veckor	från	det	att	åklagaren	beslutat	att	in-
leda	förundersökning	eller	att	överta	förundersökningen	från	polisen.	Det	
uttalas	också	i	handboken	att	åklagaren	bör	vara	närvarande	vid	förhör	
med	 barn.	Vidare	 framhålls	 att	 möjligheten	 att	 anlita	 barnpsykologisk,	
barnpsykiatrisk	 eller	 annan	 expertis	 under	 förundersökningen	bör	 upp-
märksammas	mer.	

Det finns inga nationella rekommendationer inom hälso- och sjukvår-
dens	område,	när	det	gäller	misstänkt	misshandel	eller	sexuella	övergrepp.	
I ovannämnda gemensamt framtagna riktlinjer, som finns i vissa län, har 
dock	även	hälso-	och	sjukvården	medverkat.	Vidare	har	några	landsting	
och	 regioner	 särskilda	 vårdprogram	 vid	 misstanke	 om	 misshandel	 och	
lokala	handböcker	när	det	gäller	misstanke	om	sexuella	övergrepp.8	Vissa	
barn-	och	ungdomspsykiatriska	kliniker	och	barn-	och	ungdomsmedicin-
ska	kliniker	har	egna	vårdprogram	och	skriftliga	rutiner	för	misstanke	om	
barnmisshandel	och	sexuella	övergrepp.9

4.3 Vidareutbildning och specialisering 
4.3.1 Gemensam utbildning
Socialstyrelsen har finansierat utformningen av en vidareutbildning för 
yrkesverksamma	om	barnmisshandel	och	sexuella	övergrepp	och	bidra-
git	med	projektmedel	för	tre	kursomgångar	under	perioden	�997	–	�00�,	
förlagda till Linköping, Kristianstad och Uppsala. 

Från och med vårterminen 2002 ger Hälsouniversitet i Linköping mot-
svarande	utbildning,	 i	 form	av	en	fristående	kurs	”Barnmisshandel	och	
sexuella	övergrepp”,	som	omfattar	7,5	högskolepoäng.	Denna	grundkurs	
vänder sig till alla berörda yrkesgrupper. Med vissa intervall anordnas 
fördjupningskursen	”Barnmisshandel	och	sexuella	övergrepp”,	som	om-
fattar	�5	högskolepoäng.	Den	har	två	inriktningar,	en	för	socialsekrete-
rare	och	en	för	behandlare.	Sistnämnda	inriktning	har	haft	deltagare	från	

8	 Exempel:	Region	Skånes	”Handlingsprogram	vid	misstänkta	fall	av	barn	som	far	illa”;	Örebro	
läns	 landstings	 ”Vårdriktlinjer	 vid	 barnsjukdomar	 –	 Barnmisshandel,	 Sexuella	 övergrepp	 och	
Skalltrauma”.

9	 Exempel:	Barn-	och	ungdomspsykiatrin	i	Östergötlands	läns	landstings	”Vårdprogram	vid	barn-
misshandel”; Karolinska Universitetssjukhuset, Mio-gruppens ”Vårdprogram vid barnmisshan-
del”.
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BUP,	 socialtjänstens	öppenvård,	behandlingshem,	ungdomsmottagning,	
vuxenpsykiatri, kriminalvård med flera.

Antagning	 till	 fördjupningskursen	 förutsätter	 att	 man	 har	 högskole-
kompetens,	 har	 genomgått	 grundkursen	 och	 har	 tre	 års	 erfarenhet	 från	
relevant	yrkesområde.	Den	genomförs	för	närvarande	för	andra	gången	
sedan	�00�.	Kursen	för	socialsekreterare	omfattar	bland	annat	metoder	
för	bedömning	och	utredning,	barnsamtal,	socialt	behandlingsarbete	samt	
nätverkets	betydelse.	I	kursen	för	behandlare	ingår	till	exempel	moment	
om	kris-	och	 traumaintervention,	 individuell	behandling,	gruppbehand-
ling	och	familjeterapeutiska	förhållningssätt.	

4.3.2 Socionomer
Socionomutbildningen	är	en	generalistutbildning	i	socialt	arbete.	I	vissa	
grundutbildningar finns särskilda valbara kurser om barn och ungdomar 
i	utsatta	situationer,	 i	andra	utbildningar	 ingår	 frågor	som	rör	barn	och	
ungdomar	i	olika	teman.	

Ett	 fåtal	 socionomutbildningar	 har	 vidareutbildning	 inom	 barn-	 och	
ungdomsvård. Endast ovannämnda utbildning vid Hälsouniversitet i Lin-
köping	erbjuder	 fördjupade	kurser	 för	 socionomer	 inom	området	barn-
misshandel	och	sexuella	övergrepp.	

I flertalet kommuner finns handläggare som är specialiserade på barn 
och	ungdomar,	det	vill	säga	socialsekreterare	som	utreder,	bedömer	och	
följer	upp	insatser.	Däremot	är	det	mycket	ovanligt	att	socialsekreterare	
enbart handlägger utredningar specifikt om misstänkt barnmisshandel 
och sexuella övergrepp. I medelstora och stora kommuner finns särskild 
personal	inom	socialtjänstens	öppenvård,	som	arbetar	med	stöd-	och	be-
handlingsinsatser	till	barn,	ungdomar	och	deras	familjer.

Socialstyrelsen	har	nyligen	gett	ut	Allmänna	råd	om	personalens	kom-
petens	vid	handläggning	och	uppföljning	av	ärenden	som	rör	barn	och	
unga (SOSFS 2006:14).

4.3.3 Poliser  
Enligt	 en	 inventering	 som	 Rikspolisstyrelsen	 genomförde	 våren	 �007	
fanns	det	cirka	�00	barnutredare	inom	polisen.	Det	framkom	vidare	att	
det	fanns	för	få	utbildningsplatser	för	den	personal	som	utsetts	för	upp-
giften	och	behov	av	fortbildning.

Barnutredarutbildningen	 för	 polisen	 har	 därför	 omformats	 och	 kva-
litetsutvecklats.	 Rikspolisstyrelsen	 har	 gett	 de	 tre	 polisutbildningarna,	
Polishögskolan	 i	 Solna,	 polisutbildningen	 i	 Umeå	 respektive	 Växjö	 i	
uppdrag	 att	 ta	 fram	 kursplaner	 för	 barnutredarutbildningarna.	 Den	 nya	
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utbildningen	 kommer	 att	 genomföras	 tillsammans	 med	 universiteten	 i	
Uppsala, Umeå, Växjö samt Linköping. Utbildningen ges i två steg och 
med	en	fortbildning	för	redan	utbildade	och	verksamma	barnutredare.	Ut-
bildningen omfattar utredningsmetodik (steg 1) respektive intervju- och 
förhörsmetodik med barn och ungdomar (steg 2).

Syftet	med	den	nya	utbildningen	är	dels	att	ge	barnutredare	särskild	
kompetens	att	rättssäkert	och	med	barnets	bästa	i	åtanke	utreda	brott	mot	
barn,	dels	att	säkerställa	att	erhållen	kompetens	inte	bara	bibehålls	utan	
även	vidareutvecklas.	För	helhetssyn	och	ökad	förståelse	för	brott	i	nära	
relationer	innehåller	kursen	även	ämnet	brott	mot	kvinnor	och	närstående.	
Ett	moment	avseende	förhör	med	misstänkt	ingår	också.	Antagningen	till	
utbildningens	steg	�,	sker	efter	ett	prövnings-	och	antagningsförfarande,	
med	bland	annat	intervju,	för	att	säkerställa	att	alla	barnförhörsledare	är	
lämpliga	 för	uppgiften.	Arbete	pågår	med	att	 ta	 fram	en	metod	och	ett	
underlag	för	bedömning	av	avgörande	förmågor	som	till	exempel	kom-
munikation,	bemötande	och	empati.

Den	obligatoriska	och	återkommande	fortbildningen	med	kompetens-
kontroll	kommer	att	regleras	genom	allmänna	råd	för	polisen	med	krav	
på	genomgången	kurs	vart	tredje	år.	Kursdeltagare	som	examineras	i	fort-
bildningens	alla	delar	rekommenderas	av	Rikspolisstyrelsen	att	genom-
föra	barnförhör.

4.3.4 Åklagare
De allra flesta åklagarkammare har särskilt utsedda åklagare som hand-
lägger	ärenden	rörande	misstänkta	övergrepp	mot	barn.	Enligt	den	tidi-
gare	nämnda	handboken	bör	dessa	ha	genomgått	Åklagarmyndighetens	
interna	utbildning. 

Samtliga	åklagare	genomgår	under	sina	första	år	i	yrket	en	grundutbild-
ning.	Under	denna	ägnas	ett	särskilt	avsnitt	åt	misshandel	och	sexuella	
övergrepp	mot	barn.	Avsnittet	behandlar	bland	annat	rubriceringsfrågor,	
utredningsmetodiska	problem	och	bevisvärdering	för	den	här	kategorin	
av	mål.	Även	särskilda	problem	som	uppkommer	när	målsäganden	lider	
av	någon	funktionsnedsättning	behandlas.	

Utöver grundutbildningen finns en särskild utbildning i tre delar rö-
rande	 övergrepp	 mot	 barn,	 som	 bara	 vissa	 åklagare	 går.	 Sammantaget	
behandlas	under	kurserna	bland	annat	barns	utveckling,	barn	med	funk-
tionsnedsättning,	 förhörsmetodik	vid	barnförhör,	 skadebilder,	 förunder-
sökning,	 bevisvärdering,	 huvudförhandling,	 påföljds-	 och	 sekretessfrå-
gor.	Det	ingår	också	avsnitt	rörande	socialtjänstens	ansvar	för	unga	som	
utsatts	för	misshandel	och	sexuella	övergrepp	samt	ett	avsnitt	om	unga	
som	förövare	av	sexuella	övergrepp.
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4.3.5 Rättsläkare 
Rättsläkarna	är	anställda	på	Rättsmedicinalverket	och	arbetar	på	någon	
av de sex rättsmedicinska avdelningar som finns i landet. Avdelningarna 
i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund täcker in 
hela	Sverige	 i	 sina	upptagningsområden.	För	att	bli	 rättsläkare	genom-
går	man	en	5–7	år	lång	specialistutbildning	i	rättsmedicin,	efter	avslutad	
läkarexamen	och	 legitimering.	 I	 specialistutbildningen	 ingår	utbildning	
i	 skadedokumentering,	 skadebedömning	 och	 utfärdande	 av	 rättsintyg.	
Även	utbildning	för	att	uppträda	som	sakkunnig	vid	domstol	ingår.	Under	
specialistutbildningen	genomgår	läkaren	minst	ett	tiotal	kurser,	anordnade	
av	Rättsmedicinalverket,	och	därutöver	ofta	så	kallade	randutbildningar	
inom	andra	för	rättsmedicin	intressanta	områden,	såsom	barnmedicin	el-
ler	gynekologi.	Även	kurser	utomlands	inom	till	exempel	ämnet	sexuella	
övergrepp på barn ingår ofta i utbildningen. Läkaren handleds kontinuer-
ligt	av	erfarna	rättsläkare	där	man	undersöker	barn	som	utsatts	för	olika	
typer	av	våld.

4.3.6 Läkare med avtal för att utfärda rättsintyg 
Så kallade kontrakterade rättsintygsläkare är specialister från ett flertal 
olika	områden	eller	läkare	med	läkarlegitimation	som	är	kontraktsanställ-
da	av	Rättsmedicinalverket	för	att	utfärda	rättsintyg	på	begäran	av	polis	
och	 åklagare.	 De	 kontrakterade	 läkarna	 har	 genomgått	 en	 tvådagarsut-
bildning	 i	 skadebedömning	och	 rättsintygsskrivande	och	 får	 årligen	en	
dags	utbildning	av	Rättsmedicinalverket.	

4.3.7 Barnläkare och gynekologer
Barnläkare	är	läkare	som	efter	avslutad	läkarexamen	och	legitimation	har	
genomgått	en	5-7	års	specialistutbildning	inom	barnmedicin	eller	barnki-
rurgi.	Dessa	specialister	har	stora	kunskaper	om	barnets	normala	utveck-
ling	och	dess	sjukdomar.	I	barnläkarnas	utbildning	ingår	dock	ingen	eller	
mycket	 liten	utbildning	 i	 rättsmedicinska	 skadebedömningar	och	utfär-
dande	av	rättsintyg.	

Gynekologer är specialister på kvinnors underlivssjukdomar och har 
efter	avslutad	läkarexamen	och	legitimation	genomgått	en	5–7	års	spe-
cialistutbildning	inom	sitt	område.	I	gynekologers	utbildning	ingår	dock	
ingen	eller	mycket	liten	utbildning	i	rättsmedicinsk	skadebedömning	och	
utfärdande	av	rättsintyg.	
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4.3.8 Psykologer
Psykologutbildningen	omfattar	5	års	studier	och	ger	bland	annat	kunska-
per	om	barns	utveckling,	utredning	och	psykologisk	behandling.	Däremot	
finns inga specifika obligatoriska moment i utbildningen som rör miss-
handel	och	sexuella	övergrepp	mot	barn.	Som	tidigare	nämnts	anordnar	
Hälsouniversitet i Linköping en generell grundkurs och en fördjupnings-
kurs,	vilka	bland	annat	riktar	sig	till	personal	inom	BUP.	
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5. Samverkan

5.1 Generellt om samråd och samordning 
I många kommuner finns sedan lång tid så kallade samrådsgrupper för 
konsultation i avidentifierade ärenden respektive samordning, planering 
och	arbetsfördelning	i	ärenden,	där	en	anmälan	om	brott	har	gjorts	eller	
kommer	att	göras	i	anslutning	till	samrådet.	I	barnahusen	utgör	ofta	denna	
samrådsgrupp	navet	i	verksamheten.

I	 en	 lokal	 samrådsgrupp	eller	 i	barnahusens	 forum	 för	 samråd	 ingår	
som	regel	representanter	från	socialtjänsten,	rättsväsendet	och	hälso-	och	
sjukvården.	 Vissa	 samrådsgrupper	 har	 en	 fast	 mötestid,	 medan	 andra	
sammankallas med kort varsel när det finns behov. I akuta fall diskuteras 
ärenden	per	telefon	med	någon	eller	några	av	representanterna	i	samråds-
gruppen.	

Samrådsgruppen	samlas	som	regel	med	viss	regelbundenhet	för	över-
gripande	diskussioner	och	återkoppling	av	hur	 samverkan	 fungerar.	På	
vissa håll finns en sammanhållande länsövergripande grupp med uppgift 
att	arbeta	med	utbildningsfrågor	och	gemensamma	riktlinjer.	

5.2 Aktörernas roller i barnahus
Som kommer att framgå längre fram i rapporten finns ganska avsevärda 
lokala skillnader mellan barnahusen. Med den reservationen kan man 
ändå	tala	om	en	svensk	”modell”	och	beskriva	en	sådan	på	följande	sätt.

I	barnahus	samverkar	polis,	åklagare,	socialtjänst,	barnmedicin,	rätts-
medicin	och	BUP	när	misstanke	har	uppkommit	om	misshandel	eller	sex-
uella övergrepp mot ett barn. I den gemensamma lokalen finns bland an-
nat	samtalsrum,	förhörsrum,	rum	för	medhörning	och	läkarundersökning,	
kombinerat lek- och väntrum samt kontor. I lokalen finns en samordnare, 
i	 regel	 anställd	 av	 socialtjänsten,	 och	 beroende	 på	 upptagningsområde	
eventuellt ytterligare socionomer. I ett av barnahusen finns även perma-
nent placerade poliser och på flera barnahus finns tillgång till barnpsykia-
trisk	kompetens	dagligen,	alternativt	på	vissa	tider.

Samordnaren	organiserar	och	leder	möten	för	samråd.	Som	regel	på-
kallar	socialtjänsten	samråd,	vilket	är	en	naturlig	följd	av	andra	myndig-
heters	anmälningsskyldighet	till	socialtjänsten,	då	barn	befaras	fara	illa.	
Oftast finns fasta samrådstider. Det kan även finnas särskilda möten för 
policyfrågor,	metoddiskussioner	och	liknande.	
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Vid	samrådet	sker	en	arbetsfördelning	och	planering	av	hur	aktörerna	
ska	samordna	sitt	arbete.	Om	polisanmälan	görs	innan	eller	i	anslutning	
till	samrådet	planeras	förhör	och	eventuell	läkarundersökning	av	barnet.	
Flera	samråd	kan	behövas	i	samma	ärende	och	uppföljande	samråd	efter	
avslutad	förundersökning	kan	bli	aktuellt.	Åklagare,	särskild	företrädare	
för	barnet	i	föräldrarnas	ställe,	socialtjänst	och	BUP	deltar	i	varierande	
utsträckning i medhörning. Medhörning innebär att yrkesföreträdare, som 
behöver	höra	barnets	berättelse,	kan	följa	förhöret	via	video	i	ett	angräns-
ande	rum.	Även	den	misstänktes	försvarare	kan	delta	i	medhörning.

Den	socialsekreterare	som	är	handläggare	för	ärendet	och	ansvarar	för	
den	sociala	utredningen	deltar	 i	 samråd	och	som	regel	 i	 förhör,	genom	
medhörning.	Socialtjänstens	utredning	i	övrigt	bedrivs	inte	i	barnahusen.	
Däremot	kan	socialsekreteraren	få	stöd	i	sin	utredning	av	samordnaren,	
exempelvis	med	barnsamtal.	

Socialtjänsten	eller	BUP	erbjuder	krisstöd	till	barn	och	föräldrar.	Detta	
stöd	kan	vara	av	varierande	omfattning.	Om	barnet	behöver	psykotera-
peutisk	behandling	äger	den	rum	på	BUP.	Om	barnet	och	familjen	behö-
ver	andra	insatser	genom	socialtjänsten	än	krisstöd	sker	även	det	utanför	
barnahusen.	

Om	polis	eller	åklagare	begär	läkarundersökning	kan	rättsläkare	kopp-
las in, som samarbetar med barnläkare, alternativt gynekolog (barn i 
puberteten). De undersöker oftast barnet tillsammans. Rättsläkaren do-
kumenterar	skadorna	och	utfärdar	rättsintyget	medan	barnläkaren,	alter-
nativt	gynekologen,	utreder	barnets	somatiska	status	och	bedömer	even-
tuellt	behov	av	medicinsk	vård	och	uppföljning.	

Det	kan	också	bli	aktuellt	med	läkarundersökning	inom	ramen	för	soci-
altjänstens	utredning	och	då	görs	den	av	barnläkare.	Se	vidare	3.5.�.

5.3 Några fallbeskrivningar 
Det	är	självfallet	inte	möjligt	att	beskriva	något	”typfall”	som	förekom-
mer	inom	barnahusverksamheten.	Några	situationer	ska	dock	återges	som	
kan	 levandegöra	barnen	 som	kommer	 till	 barnahus.	Syftet	med	 fallbe-
skrivningarna	är	även	att	visa	på	spännvidden	och	komplexiteten	i	ären-
dena.	En	kort	kommentar	följer	på	varje	exempel.	

Fallbeskrivningarna	från	olika	barnahus	är	ändrade	för	att	inte	kunna	
identifieras, men utan att det påverkar innehållet i sak.
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Exempel 1:
En 9-årig pojke med ett yngre syskon berättar för sin lärare att hans 
pappa slår honom när han gjort något fel. Han säger att pappan slagit 
honom på armarna, men det syns inga märken. Pojken hävdar att även 
det yngre syskonet blir slaget. 

Läraren anmäler till socialtjänsten, som kallar till samråd och vid mö-
tet överlämnar en polisanmälan. Socialtjänsten inleder utredning, men 
familjen blir inte informerad eftersom polisen först vill kunna hålla för-
hör med barnet. Även en förundersökning inleds och förhöret planeras 
till veckan därpå. Förhöret ställs dock in på grund av andra akuta ären-
den, som måste prioriteras. Socialsekreteraren avvaktar ytterligare en 
tid, men måste sedan kontakta föräldrarna och prata enskilt med barnen 
för att fullgöra sin utredningsskyldighet och bedöma behovet av skydd 
och stöd. Vid socialtjänstens samtal med barnen bekräftar de inte att de 
blivit slagna.

I och med att socialsekreteraren informerat föräldrarna samt pratat 
enskilt med barnen beslutar åklagaren att avskriva ärendet, utan att hålla 
förhör. Åklagaren, som har tillgång till socialtjänstens uppgifter om vad 
barnen har sagt, anser inte att det går att bevisa att brott har begåtts.

 I de fortsatta samtalen som socionomen i barnahuset har med barnen 
framkommer inga uppgifter om hur barnen eventuellt blir slagna, varken 
före eller efter att ärendet avskrevs. Samtalen har istället fokus på att det 
ofta är ”bråk” i familjen.

Exemplet	illustrerar	nödvändigheten	av	samordning	mellan	socialtjänsten	
och	polisen,	när	det	gäller	den	inledande	kontakten	med	barn	och	föräld-
rar	efter	en	anmälan.	Även	om	samplanering	har	skett	kan	den	situation	
som	beskrivs	uppstå.	Socialtjänsten	kan	enligt	socialtjänstlagen	inte	av-
vakta	någon	längre	tid	med	att	informera	föräldrarna	om	att	en	anmälan	
inkommit	och	att	en	utredning	har	inletts.	

Exempel 2:
En 14-årig flicka, som bor med båda sina biologiska föräldrar, berät-
tar för skolkuratorn att hon utsatts för sexuella övergrepp av fadern se-
dan hon var 10 år gammal. Skolkuratorn anmäler till socialtjänsten, som 
kallar till omedelbart samråd i barnahuset. Det beslutas att förhör ska 
hållas med flickan två dagar senare och att flickan och hennes mamma 
ska erbjudas samtalskontakt. Särskild företrädare utses för flickan.

Förhöret leder till att fadern anhålls och sedan häktas. Samtalskontak-
ten påbörjas liksom socialtjänstens utredning. Flickan måste placeras i 
ett ungdomsboende under två veckor och hennes yngre syskon i ett jour-
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hem, eftersom modern inte orkar med situationen. Modern bestämmer 
sig därefter för att separera från mannen och flickan och hennes syskon 
flyttar hem igen. Även syskonen erbjuds nu samtalskontakt. Rättegång 
sker sex veckor efter anmälan. 

Exemplet	beskriver	en	snabb	och	effektiv	samverkan,	där	processen	mel-
lan	anmälan	och	dom	är	mycket	kort.	Det	illustrerar	också	att	många	per-
soner blir inblandade. I det här fallet har tonårsflickan under sex veckor 
kommit	i	kontakt	med	mer	än	sju	yrkesföreträdare.

Exempel 3:
En förskola anmäler till socialtjänsten att man är orolig för en 5-årig 
pojke, som leker sexlekar på förskolan. Bland annat vill han att andra 
barn ska suga på hans ”snopp”. Socialtjänsten inleder en  utredning. 
Förskolan har redan kontaktat mamman och berättat om sina iakttagel-
ser. Mamman reagerar med att beklaga pojkens olämpliga beteende och 
vill byta förskola.

Samordnaren i barnahus kallar den ansvarige socialsekreteraren och   
BUP till samråd. Rättsväsendet inbjuds inte, eftersom innehållet i upp-
gifterna bedöms vara för tunt för att kunna bli föremål för någon straff-
rättslig process. Vid samrådet planeras för ett samtal med förskolläraren 
och pojken tillsammans och därefter samtal med mamman. Mamman in-
formeras om samtalet med pojken strax innan det genomförs och hon ger 
efter viss tvekan sitt samtycke. 

Exemplet	illustrerar	de	många	fall	där	misstankarna	är	alltför	diffusa	för	
att	resultera	i	en	polisanmälan	och	där	socialtjänsten	och	BUP	kan	behöva	
samarbeta	 i	 olika	 former	 för	 att	 klarlägga	 barnets	 situation	 och	 behov.	
Ofta finns ett stort motstånd från föräldrarna till kontakt i denna ”gråzon”. 
Vidare	illustreras	vikten	av	information	till	de	verksamheter	som	arbetar	
med	barn	om	hur	de	ska	agera	när	en	misstanke	om	övergrepp	uppstår.	

Exempel 4:
Socialtjänsten får en anmälan från en förskola om att en flicka på 3 år 
och en pojke på 6 år sagt att de blir slagna i hemmet. Familjen är tidigare 
känd inom socialtjänsten på grund av grava sociala missförhållanden 
och bristande omsorg om barnen. Det förekommer öppenvårdsinsatser i 
familjen sedan något år. Handläggande socialsekreterare kontaktar sam-
ordnaren i barnahus, som bedömer att polisanmälan måste göras omgå-
ende, utan föregående samråd. Det bokas tid för förhör och läkarunder-
sökning. En särskild företrädare utses, som hämtar barnen på förskolan 
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nästa dag. En förskollärare som känner barnen följer med till barnahus. 
Förhör genomförs med barnen med särskild företrädare, socialsekrete-
rare och BUP i medhörning. 6-åringen berättar att de ofta blir slagna, 
varje vecka, med något tillhygge. Systern instämmer. Det framkommer 
att det både är pappa och mamma som slår. I anslutning till förhöret 
görs läkarundersökning av barnläkare och rättsläkare tillsammans. Det 
konstateras bland annat skador på pojkens rygg som bekräftar hans be-
rättelse. Socialsekreteraren kontaktar sin chef och därefter ordföranden i 
nämnden, som beslutar om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. 
Barnen placeras samma dag i ett jourhem, där de ska vara under utred-
ningstiden. Under tiden som barnen transporteras till jourhemmet infor-
merar polis och socialtjänst gemensamt föräldrarna i deras hem. Pappan 
gör vissa medgivanden. Åklagaren väcker efter en tid åtal. Båda föräld-
rarna döms till tre månaders samhällstjänst. Socialtjänstens utredning 
leder fram till att barnen behöver placeras i familjehem. Föräldrarna 
samtycker till placeringen. 

Exemplet	illustrerar	ett	allvarligt	ärende,	som	dock	är	relativt	okomplice-
rat i utredningsskedet, i och med att det finns en berättelse från barnen och 
skador	 som	överensstämmer	med	 lämnade	uppgifter.	Samverkan	 fung-
erar	därigenom	effektivt	och	snabbt.	Samordnaren	har	en	viktig	roll	att	
koordinera	de	olika	åtgärderna.	
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6. Försöksverksamheterna

6.1 Barnhuset i Göteborg
6.1.1 Övergripande mål och målgrupp
Barnhuset	har	följande	mål	för	verksamheten:
•	 Bedriva	barnvänligt	utredningsarbete.

•	 Sätta	in	snabb	krisbearbetning	vid	behov.

•	 Åklagare	ska	vara	närvarande	vid	alla	barnförhör.

• Specialutbildad personal ska finnas inom alla professioner.

•	 Förkorta	handläggningstiderna.

• Kvalificerad utredningsmetodik för målgruppen ska utarbetas.

•	 Rutiner	kring	läkarundersökning	ska	utvecklas.

•	 Samarbetet	 ska	 förbättras	 och	 samsynen	 öka	 mellan	 alla	 inblandade	
parter.

• Kompetensutveckling ska finnas för alla som handlägger dessa ärenden.

•	 Fler	åtal	och	fällande	domar	vid	brott	mot	barn.

Målgruppen är barn under 18 år som misstänks ha utsatts för sexuella 
övergrepp,	fysisk	misshandel	eller	kvinnlig	könsstympning.	

6.1.2 Upptagningsområde och bemanning
Upptagningsområdet för Barnhuset är främst Göteborgs stad. Befolk-
ningsunderlaget	utgörs	av	cirka	493	000	personer.�0	Verksamheten	star-
tade	i	provisoriska	lokaler	på	Bryggans	behandlingshem,	intill	det	nuva-
rande	Barnhuset.	Först	hösten	�006	invigdes	den	permanenta	lokalen.	

Barnhuset	 har	 en	 projektledare,	 som	 är	 samordnare	 för	 Barnhusets	
verksamhet.	Projektledaren	är	samtidigt	arbetsledare	för	de	tre	socialse-
kreterare	som	är	anställda	på	Barnhuset.	Barnhuset	har	även	poliser	i	sin	
fasta bemanning. Från början arbetade två barnutredare från Länskrimi-
nalpolisen	på	Barnhuset.	Under	�007	skedde	en	utökning	med	ytterligare	
en	polis,	som	handlägger	ärenden	för	närpolisen	och	utreder	brott	med	
lägre straffskala. Eftersom det finns flera yrkesgrupper på Barnhuset har 
varje	myndighet	en	egen	avdelning	 i	 lokalen.	Poliserna	som	arbetar	på	

�0	 www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.
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Barnhuset	har	tillgång	till	samma	utrustning	och	datasystem	som	på	po-
lishuset.	 Barnpsykiater	 har	 från	 början	 medverkat	 i	 Barnhuset	 med	 ett	
visst	antal	 timmar	per	vecka.	Barnpsykologresurs	motsvarande	två	hel-
tidstjänster	 ingår	 från	 och	 med	 hösten	 �007.	 De	 tre	 åklagarkamrarna	 i	
Göteborg, som arbetar med Barnhuset, deltar med åklagare vid samråd 
och	förhör	enligt	ett	rullande	schema.	

6.1.3 Finansiering
Enligt	en	överenskommelse	från	december	�005	skulle	varje	part	bidra	
med	de	resurser	och	på	det	sätt,	som	säkerställer	att	intentionerna	bakom	
Barnhuset	efterlevs.	Kostnader	för	lokalen	skulle	fördelas	proportioner-
ligt	mellan	parterna	och	var	och	en	skulle	bekosta	sin	utrustning.	Polisen	
har	 till	 exempel	 bekostat	 en	 utbyggnad	 av	 sin	 del	 av	 Barnhuset	 under	
�007.	Hälso-	och	sjukvården,	liksom	åklagarkamrarna,	har	dock	haft	upp-
skov	med	att	betala	sin	del	av	kostnaderna.	Först	för	år	�007	har	samtliga	
parter	fakturerats.	

6.1.4 Samverkan
Formell samverkan
Samarbetsparterna	har	ett	skriftligt	avtal.	De	parter	som	slöt	överenskom-
melsen var Polismyndigheten i Västra Götaland, Göteborgs stad (stads-
delsnämnden Linnéstaden), Åklagarmyndigheten genom 1:a, 2:a och 3: e 
åklagarkamrarna i Göteborg, och Västra Götalandsregionen Göteborg 
(hälso- och sjukvården).

Barnhuset	har	en	styrgrupp,	där	en	representant	från	varje	part	ingår.	
Dessutom finns en arbetsgrupp, som tar fram flödesscheman och rutiner 
för	samordning	samt	arbetar	med	metodutveckling.

Samverkansformer i praktiken
Barnhuset	har	fasta	tider	för	samråd	två	dagar	i	veckan.	Alla	professioner	
är	som	huvudregel	representerade	och	socialtjänstens	handläggare	före-
drar ett ärende identifierat eller oidentifierat.

Socialtjänsten	fattar	beslut	om	polisanmälan	och	om	inledning	av	so-
cial	utredning.	En	bedömning	görs	om	det	är	aktuellt	med	krisbearbet-
ning.	Vidare	görs	en	bedömning	om	barnet	är	skyddat	från	nya	övergrepp	
och	påtryckningar	eller	om	det	är	aktuellt	med	placering	av	barnet.	Akuta	
heldygnsplaceringar	av	barn	kan	ske	på	Bryggans	behandlingshem,	som	
ligger i nära anslutning till Barnhuset. Genom en överenskommelse kan 
även	äldre	barn,	som	normalt	inte	ingår	i	behandlingshemmets	målgrupp,	
erbjudas plats. Möjligheten till placeringar har utnyttjats flera gånger. 
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Samrådet	resulterar	i	en	utredningsplan	kring	vem	som	gör	vad	och	i	
vilken	ordning.	Uppföljande	samråd	samt	avslutande	samråd,	sedan	den	
straffrättsliga	processen	avslutats,	kan	också	ske.

Samtal	 med	 barn	 och	 föräldrar	 i	 Barnhuset	 ligger	 till	 grund	 för	 det	
fortsatta	sociala	utredningsarbetet.	Socionomerna	på	Barnhuset	utvecklar	
en	ny	yrkesroll,	som	kan	beskrivas	som	en	konsultroll,	där	bland	annat	
medhandläggning	erbjuds.	Ett	nära	samarbete	med	respektive	stadsdel-
nämnds	socialtjänst	innebär	att	Barnhuset	ofta	kan	bidra	i	någon	del	av	
den	sociala	utredningen.	Utredningsuppdrag	kan	också		i	sin	helhet	utfö-
ras	vid	behov.

Om	en	förundersökning	inleds	hålls	polisförhör	med	barnet	på	Barn-
huset.	Barn	mellan	�5	och	�8	år	hörs	dock	som	huvudregel	inte	på	Barn-
huset.	Åklagarna	är	närvarande	vid	samråd	och	förhör	i	mycket	stor	ut-
sträckning,	enligt	uppgift	från	projektledaren	i	nio	fall	av	tio.	

Krisbearbetning	erbjuds	i	Barnhuset	för	de	barn	och	ungdomar	som	är	
i behov av detta. I första hand ansvarar BUP för det arbetet. De flesta barn 
som	har	behov	av	kontakt	med	BUP	fortsättningsvis	får	en	sådan	kontakt.	
Socionomerna	i	Barnhuset	kan	ha	stödjande	samtal	med	barn.	Barnhuset	
behåller	kontakten	med	barnen	tills	ordinarie	BUP	eller	socialtjänst	kan	
ta	över.	

Det	har	endast	 skett	en	 läkarundersökning	på	Barnhuset	och	den	ut-
fördes	av	rättsläkare.	Barnhuset	har	nyligen	etablerat	kontakt	med	rätts-
läkarna i Göteborg. Barnläkare har endast varit närvarande vid ett fåtal 
samråd.	Frånvaron	av	barnläkare	vid	samråden	har	inte	upplevts	som	ett	
stort	 problem.	Barnhuset	 har	 ett	 avtal	med	 landstinget	 som	 innebär	 att	
man	har	en	kontaktväg	för	att	få	till	stånd	snabba	undersökningar,	vilka	
görs på sjukhus. Målsättningen är dock att läkarundersökningar ska göras 
på Barnhuset. En barnläkare ska finnas tillgänglig för undersökningar en 
halv	dag	per	vecka	och	därutöver	kunna	kontaktas	när	behov	uppstår.	

6.1.5 Vad är utmärkande för Barnhuset?
Barnhuset	är	den	enda	försöksverksamheten	som	har	poliser	 i	sin	fasta	
bemanning.	Tre	poliser	arbetar	på	Barnhuset	och	de	har	tillgång	till	sam-
ma utrustning och datasystem som på polishuset. Åklagarna i Göteborg är 
närvarande	vid	i	stort	sett	samtliga	samråd	och	förhör.

Barnhuset	har	som	enda	barnahus	 tillgång	 till	barnpsykiater	ett	visst	
antal	timmar	per	vecka.	Barnhuset	har	vidare	beredskap	för	heldygnspla-
ceringar	av	barn	och	unga	på	ett	näraliggande	behandlingshem.
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6.2 Barnahus Linköping 

6.2.1 Övergripande mål och målgrupp
Målsättningen med Barnahus Linköping är att erbjuda barnet en mot-
tagning som är barnanpassad, multidisciplinär och där flera myndigheter 
samverkar	under	samma	tak	för	att	utföra	barnförhör,	rättsliga,	sociala,	
barnpsykiatriska	 och	 medicinska	 utredningar	 samt	 krisinterventioner.	
Verksamheten	ansvarar	också	för	utbildning	samt	metod-	och	kompetens-
utveckling.	

Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar som misstänks 
ha	varit	utsatta	 för	 fysisk	misshandel	eller	sexuella	övergrepp	och	som	
faller inom ramen för anmälningsskyldigheten till socialtjänsten (14 kap. 
1 § SoL). Målgruppen är personer under 18 år, såväl brottsoffer som gär-
ningsmän.	

6.2.2 Upptagningsområde och bemanning
Barnahusets upptagningsområde är kommunerna Linköping, Motala, 
Mjölby, Ödeshög, Vadstena, Boxholm, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. Be-
folkningsunderlaget	utgörs	sammanlagt	av	cirka	�5�	000	personer.��

Barnahusets	lokal	ligger	nära	Rättscentrum	och	Barn-	och	ungdoms-
medicinska	kliniken	vid	Universitetssjukhuset.	Den	 fasta	bemanningen	
består	av	en	teamledare,	som	är	socionom,	ytterligare	två	socionomer,	en	
psykolog	och	en	assistent.	Övriga	yrkesgrupper	kommer	till	Barnahuset	
vid	behov.	

6.2.3 Finansiering
Barnahuset	har	under	försökstiden	fått	projektbidrag	från	World	Child-
hood	Foundation,	men	detta	kommer	att	upphöra	halvårsskiftet	�008.	Be-
rörda	kommuner	och	landstinget	kommer	då	att	stå	för	hela	kostnaden	för	
lokalhyran	och	för	den	personal	som	har	sin	placering	i	Barnahuset.	För	
övrigt	står	varje	part	för	sina	kostnader,	som	främst	avser	personal.	

6.2.4 Samverkan
Formell samverkan
Avtal om samverkan finns för 2005–2008 och verksamheten är perma-
nentad. Enligt avtalet samverkar Åklagarkammaren i Linköping, Polis-
myndigheten i Östergötlands län, Landstinget i Östergötland (Barn- och 

��	 	www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.
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ungdomsmedicinska kliniken och BUP-klinikerna i Linköping, Motala 
och Mjölby), Rättsmedicinska avdelningen i Linköping, Länsstyrelsen 
i	Östergötlands	 län	samt	de	nio	ovan	nämnda	kommunerna	 i	Östergöt-
land.	

Samverkan	är	organiserad	i	en	styrgrupp	med	sammanlagt	åtta	chefs-
personer	från	de	samverkande	parterna,	med	teamledaren	som	adjunge-
rad. Det finns även en arbetsgrupp, som består av teamledaren, den övriga 
fasta	personalen	i	Barnahuset	och	representanter	från	alla	aktörer.	Team-
ledaren	är	länken	mellan	styrgruppen	och	arbetsgruppen.

Samverkansformer i praktiken
I Linköping finns en tradition av arbete med den aktuella gruppen av ut-
satta	 barn.	 I	 regeringsuppdraget	 framhålls	 samarbetet	 mellan	 BUP	 och	
socialtjänsten genom BUP-Elefanten och BAMSE-teamet. BUP-Elefan-
ten	är	en	specialiserad	enhet	inom	psykiatrin	för	behandling	av	barn	och	
ungdomar	som	utsatts	för	sexuella	övergrepp	och	misshandel	och	deras	
familjer. BAMSE-teamet var benämningen på ett specialiserat utred-
ningsteam,	som	hade	till	uppgift	att	förbättra	kvaliteten	på	socialtjänstens	
utredningar	vid	misstänkta	sexuella	övergrepp	och	misshandel	samt	att	
utveckla	samverkan	mellan	berörda	aktörer	och	att	utföra	utredningsin-
satser. BAMSE-teamet har  upphört och ingår numera i Barnahus Linkö-
ping.	Flera	i	den	nuvarande	personalen	på	Barnahuset	har	sin	bakgrund	i	
BUP-Elefanten och BAMSE-teamet. 

Barnahuset	 har	 två	 fasta	 samrådstider	 per	 vecka.	 Polis	 och	 åklagare	
deltar	inte	alltid	i	samråden.	Samråd	där	polis	och	åklagare	inte	medver-
kar	kallas	behandlingssamråd.	Antalet	samråd	har	ökat,	även	de	som	inte	
leder	till	polisanmälan.	

Videokonferensutrustning	införskaffades	hösten	�007,	delvis	i	syfte	att	
polis	ska	kunna	medverka	via	länk	vid	samråd.	Andra	tänkbara	använd-
ningsområden	för	utrustningen	är	att	förhör	med	barn	ska	kunna	direkt-
sändas	till	åklagarkammaren	under	förundersökning	eller	till	rättegångs-
salen	vid	huvudförhandling.	Vidare	ska	utrustningen	kunna	användas	för	
konsultation	och	utbildning.	

När	 ett	 barnförhör	hålls	deltar	 socialsekreterare,	BUP,	 eventuell	 sär-
skild	företrädare	eller	målsägandebiträde,	en	person	från	Barnahuset	och	
ibland	även	den	misstänktes	försvarare,	i	medhörning.	De	inblandade	yr-
kesverksamma	har	innan	förhöret	påbörjas	ett	förmöte,	där	de	stämmer	av	
vad	som	hänt	i	ärendet	sedan	det	inledande	samrådet.	Efter	förhöret	hålls	
ett	möte	för	fortsatt	planering.

Två	poliser,	från	någon	av	de	tre	centralorterna,	genomför	som	regel	
förhöret. Åklagare är sällan närvarande. Åklagare i Linköping har uttryckt 
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en	tvekan	till	värdet	av	att	alltid	närvara	vid	barnförhör,	men	medverkar	
när de bedömer att det finns behov. Personal från BUP är däremot i prin-
cip	alltid	närvarande	vid	förhören.		

En	läkarundersökning	är	oftast	inplanerad	i	direkt	anslutning	till	polis-
förhöret.	Undersökningarna	sker	som	regel	på	Barnahuset.	Om	undersök-
ningen	sker	på	begäran	av	polis	och	åklagare	utförs	den	av	en	barnläkare	
och	en	rättsläkare	i	samarbete,	varpå	rättsläkaren	skriver	rättsintyget.	Vi-
dare	medverkar	ofta	även	uroterapeuter,	som	är	vana	att	bemöta	barn	 i	
känsliga	undersökningssituationer.	Vid	undersökning	av	barn,	som	miss-
tänks	ha	varit	utsatta	för	sexuella	övergrepp,	används	videokolposkop	för	
att	dokumentera	undersökningen.	Detta	möjliggör	bland	annat	inhämtan-
de	av	en	så	kallad	second	opinion.	

På	Barnahuset	försöker	man	numera	undersöka	alla	barn	som	aktuali-
seras,	oavsett	om	rättsväsendet	anser	det	vara	påkallat	eller	inte.	Trots	att	
arbetssättet	med	rutinmässiga	läkarundersökningar	är	resurskrävande,	an-
ser	läkarna	att	de	kvalitetsmässiga	fördelarna	med	arbetssättet	överväger.	
Det framhålls dock som viktigt att det finns en tydlighet kring vem som är 
”beställare”,	föräldrarna,	socialtjänsten	eller	rättsväsendet.	

Efter förhöret finns BUP-personal tillgänglig för kris- och behandlings-
samtal.	BUP	har	uppfattningen	att	insatser	från	dem	bör	ske	omedelbart.	
Socionomerna	 i	 Barnahus	 arbetar	 på	 uppdrag	 av	 kommunernas	 social-
tjänst,	med	bland	annat	utredningssamtal	och	krisstöd.	

Om behandling inte är aktuell inom BUP finns olika stöd- och behand-
lingsinsatser	inom	socialtjänsten.	

6.2.5 Vad är utmärkande för Barnahus Linköping?
I Linköping finns en tradition av samverkan mellan socialtjänsten och 
BUP,	när	det	gäller	den	aktuella	målgruppen.	BUP	är	också	i	hög	grad	
närvarande	 i	 verksamheten.	Tre	 BUP-mottagningar	 turas	 om	 att	 vara	 i	
Barnahuset	för	krisstöd,	samråd	och	förhör.

En fördel i Linköping är den geografiska närheten mellan merparten av 
de	inblandade	yrkesverksamma	aktörerna.	

Läkarundersökningarna sker som regel på Barnahuset och ett tvålä-
karförfarande	tillämpas	vid	undersökningar	på	begäran	av	polis	och	åkla-
gare. Man försöker ha som rutin att läkarundersöka alla barn. 

Åklagarna i Linköping är sällan närvarande vid videoförhör med barn. 
De	prioriterar	att	medverka	vid	samråd

Verksamheten har under projekttiden delvis varit finansierad av en ex-
tern	aktör,	World	Childhood	Foundation.	
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6.3 Kriscentrum för barn och ungdomar i Malmö 
6.3.1 Övergripande mål och målgrupp
Barnkriscentrum	har	följande	fyra	övergripande	mål:
•	 Etablera	samverkan	mellan	myndigheter.

•	 Reducera	 antal	 personer	 och	 platser	 som	 barnet	 kommer	 i	 kontakt	
med.

•	 Erbjuda	krisstöd	och	behandling.

•	 Samla	kunskap	för	att	kunna	ge	rådgivning	och	handleda.

Målgruppen är barn under 18 år som misstänks ha varit utsatta för miss-
handel	i	nära	relationer	eller	sexuella	övergrepp	samt	deras	familjer.	Både	
barnet	och	 familjen	 ska	erbjudas	krisbehandling.	 I	vissa	 fall	 remitteras	
ärendet	 till	BUP	för	nödvändig	behandling.	Detta	gäller	unga	förövare,	
barn	under	fem	år	och	andra	komplicerade	ärenden.	Vid	misshandel	er-
bjuds	den	förälder	som	inte	är	misstänkt	krissamtal	och	den	misstänkte	
förövaren	 behandling.	Om	 saken	 rör	 misstanke	om	 sexuella	 övergrepp	
lämnas	däremot	inget	erbjudande	om	behandling	till	den	misstänkte	förö-
varen.	Vid	övergrepp	mellan	syskon	hänvisas	hela	familjen	till	BUP.	

När	det	gäller	barn	som	bevittnat	våld	ligger	ansvaret	på	Kriscentrum	
för	kvinnor.	Sedan	en	tid	tillbaka	sker	dock	alla	samtal	med	dessa	barn	på	
Barnkriscentrum.

6.3.2 Upptagningsområde och bemanning
Upptagningsområdet för verksamheten är hela Malmö stad och lokalen 
ligger centralt i Malmö. Befolkningsunderlaget utgörs av cirka 280 000 
personer.��

Den	fasta	bemanningen	på	Barnkriscentrum	består	av	tre	socionomer,	
varav	en	är	samordnare.	Polis,	åklagare,	BUP	och	rättsläkare	är	inte	per-
manent	stationerade	på	Barnkriscentrum,	utan	kommer	dit	för	att	förhöra	
barnen,	 undersöka	 dem,	 respektive	 samråda	 med	 övriga	 myndigheter.	
Rättsläkaren	kommer	bara	på	uppdrag	av	åklagare	eller	polis.	Socialse-
kreterarna	på	Barnkriscentrum	kan,	på	uppdrag	av	utredande	socialsekre-
terare,	ta	med	barn	till	Barn-	och	ungdomscentrum	på	Universitetssjuk-
huset MAS för undersökning.

��	 www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.
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6.3.3 Finansiering
Verksamheten på Barnkriscentrum finansieras av Malmö stad. Härutö-
ver	har	polisen	bidragit	med	kostnader	för	förhörs-	och	medhörningsrum	
och	betalar	hyra	för	de	rum	som	nyttjas	av	polisens	familjevåldsutredare.	
Polisen	betalar	även	rättsläkarens	omkostnader	för	att	ta	sig	till	Barnkris-
centrum.	Härutöver	står	varje	part	för	kostnaden	för	sin	personals	med-
verkan.

6.3.4 Samverkan
Formell samverkan
Verksamheten	på	Barnkriscentrum	har	från	början	ingått	i	ett	större	hand-
lingsprogram	om	våld	mot	kvinnor,	kallat	Kvinnofridsprogrammet,	som	
Malmö kommun antog i november 1999. Verksamheten består av ett 
Kriscentrum	 för	 våldutsatta	 kvinnor	 och	deras	 barn,	 vilket	 startade	 sin	
verksamhet	i	december	�000,	ett	Kriscentrum	för	män,	vilket	startade	i	
november	�00�,	och	Barnkriscentrum,	vilket	startade	i	april	�004.	Verk-
samheten	på	Barnkriscentrum	har	från	början	varit	permanent.

Barnkriscentrum är en kommungemensam verksamhet för Malmö stad. 
Det finns inte något samverkansavtal särskilt för Barnkriscentrum. Det 
finns en styrgrupp för hela Kvinnofridsprogrammet och en referensgrupp 
endast	för	Barnkriscentrum.	Referensgruppen	träffas	regelbundet	tillsam-
mans	med	personalen	på	Barnkriscentrum	för	att	utveckla	metoder	och	
diskutera	 samarbetet.	De	aktörer	 som	samverkar,	 i	 skilda	 sammanhang	
och	i	olika	utsträckning,	när	det	gäller	verksamheten	på	Barnkriscentrum	
är socialtjänsten från de tio stadsdelarna i Malmö stad, Polismyndigheten 
i Skåne, Åklagarkammaren i Malmö (tidigare 1:a och 3:e åklagarkam-
rarna i Malmö), Landstinget i Skåne län (hälso- och sjukvården och BUP) 
och Rättsmedicinska avdelningen i Lund.

Samverkansformer i praktiken
Den	stora	merparten	av	barn	som	kommer	 i	kontakt	med	Barnkriscen-
trum	är	remitterade	från	någon	av	de	stadsdelar	som	utgör	underlaget	för	
verksamheten,	men	ärenden	uppkommer	också	genom	att	polisen	eller	en	
familj	vänder	sig	direkt	till	Barnkriscentrum.	

När	en	anmälan	om	barnmisshandel	eller	sexuella	övergrepp	inkom-
mer	till	socialtjänsten	tar	socialsekreterare	inom	respektive	stadsdel	ställ-
ning	till	om	ärendet	ska	aktualiseras	på	Barnkriscentrum.	Om	så	sker	är	
huvudprincipen	att	samråd,	per	telefon	eller	personligt	möte,	ska	hållas	
för	planering.	I	praktiken	har	emellertid	antalet	samråd	i	mötesform	varit	
mycket	lågt,	i	förhållande	till	antalet	aktuella	barn,	och	ett	begränsat	an-
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tal	aktörer	har	medverkat.	Samarbetsparterna	är	nu	överens	om	att	fasta	
samrådstider ska införas, där identifierade ärenden behandlas, och man 
har	börjat	arbeta	utifrån	detta.	

Olika	myndigheter	kan	vara	 representerade	vid	 samråd,	 till	 exempel	
ansvarig	 socialsekreterare,	 polis,	 åklagare	 och	 BUP.	Vid	 samrådsmötet	
bestämmer	polis	och	åklagare	när	barnet	och	den	misstänkte	ska	förhöras	
och	om	och	när	barnet	ska	läkarundersökas.	Det	bestäms	också	om	och	
när	personalen	på	Barnkriscentrum	ska	påbörja	behandling.	Samverkan	
sker	 ibland	också	med	övriga	kriscentrum	som	ingår	 i	Kvinnofridspro-
grammet.	

Inledningsvis	 hade	 Barnkriscentrum	 stora	 problem	 med	 att	 uppfylla	
målsättningen	att	socialtjänstens	och	polisens	utredningar	skulle	löpa	pa-
rallellt.	Det	tog	lång	tid	innan	barnen	hördes	av	polis	och	ännu	längre	tid	
innan	övriga	utredningsåtgärder	kom	till	stånd.	För	att	komma	till	rätta	
med	problemet	organiserade	polis	och	åklagare	om	sig	i	fyra	utrednings-
team.	Arbetssättet	har	medfört	att	en	åklagare	alltid	har	jour	och	att	polis	
och	åklagare	träffas	varje	morgon	och	går	igenom	ärenden.	Detta	har	lett	
till	en	snabbare	och	effektivare	handläggning,	där	aktörerna	lär	känna	var-
andra.	Särskilda	möten	kan	hållas	i	akuta	ärenden,	där	åklagaren	snabbt	
kan	 lämna	 direktiv.	 Ett	 kvarstående	 problem	 är	 dock	 att	 åklagarna,	 på	
grund	av	sin	höga	arbetsbelastning,	inte	hinner	vara	med	vid	så	många	
förhör	med	barn	som	de	skulle	önska.

Om	åklagaren	vid	misstanke	om	fysisk	misshandel	begär	rättsläkarun-
dersökning,	genomförs	undersökningen	på	Barnkriscentrum	av	rättsläkare	
från Lund. I övrigt sker undersökningar när det gäller fysisk misshandel 
på	Barn-	och	ungdomscentrum,	där	någon	av	tre	särskilda	kontaktperso-
ner (kuratorer) bokar tid för undersökning. Om åklagaren vid misstanke 
om	sexuella	övergrepp	begär	rättsläkarundersökning,	genomförs	under-
sökningen på Barn- och ungdomscentrum eller barnkirurgen i Lund. Om 
det gäller en flicka i puberteten görs undersökningen på kvinnokliniken, 
där	Barnkriscentrum	också	har	särskilda	kontaktpersoner.	Vid	undersök-
ning	av	små	barn,	på	initiativ	från	socialtjänsten	eller	föräldrarna,	under-
söks	barnet	på	Barn-	och	ungdomscentrum.	Där	tar	man	ställning	till	om	
barnkirurgen i Lund ska kontaktas. 

När	verksamheten	tillkom	bjöds	BUP	in	till	konkret	deltagande,	men	
ledningen	ansåg	sig	inte	kunna	prioritera	området.	På	grund	av	långa	köer	
har	det	varit	svårt	att	aktualisera	barn	hos	BUP	och	endast	de	allvarligaste	
fallen	har	remitterats	dit.	Socialtjänsten	har	skött	merparten	av	behand-
lingen.	BUP	prioriterar	dock	samråden	och	har	utsett	kontaktpersoner	till	
verksamheten.
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6.3.5 Vad är utmärkande för Barnkriscentrum?
Barnkriscentrums	verksamhet	bedrivs	 i	en	större	kontext	-	 inom	ramen	
för	ett	handlingsprogram	om	våld	mot	kvinnor	-	och	verksamheten	var	
igång	 redan	 innan	 regeringsuppdraget	 lämnades	 till	 de	 samverkande	
myndigheterna.

Utgångspunkten	på	Barnkriscentrum	är	att	både	barnet	och	familjen,	
med	undantag	för	misstänkta	sexualbrottsförövare,	ska	erbjudas	behand-
ling.	Det	krävs	inte	ett	särskilt	biståndsbeslut	för	att	barn	och	föräldrar	
ska	få	behandling.	Barnkriscentrums	verksamhet	ses	som	en	del	av	soci-
altjänstens	utredning.		

Hälso-	och	sjukvården	och	BUP	medverkar	inte	fullt	ut	i	verksamheten	
på	Barnkriscentrum.	BUP	prioriterar	att	medverka	vid	samråd.	Däremot	
är	det	på	grund	av	resursbrist	svårt	att	få	tillgång	till	behandling	hos	BUP.	
Hälso-	och	sjukvården	tar	emot	barnen	för	somatisk	undersökning,	men	
undersökningen	sker	som	regel	inte	på	Barnkriscentrum.

Som	regel	är	varken	socialtjänsten	från	stadsdelarna	eller	socionomer-
na	vid	Barnkriscentrum	närvarande	vid	polisförhör	med	barn.	Detta	 är	
framförallt	ett	utslag	av	att	de	inblandade	parterna	anser	att	det	föreligger	
en	sekretessproblematik.	

Genom att polis och åklagare under försöksperioden har samordnat sig 
i	utredningsteam	har	arbetet	på	Barnkriscentrum	underlättats.

6.4 Barncentrum i Stockholm 
6.4.1 Övergripande mål och målgrupp
Barncentrum	i	Stockholm	har	följande	övergripande	mål:
• Ge skydd mot fortsatt misshandel och upprepade övergrepp.

•	 Barnanpassa	omhändertagandet.

•	 Samordna	insatser	för	barnet	från	rättsväsendet,	hälso-	och	sjukvården	
samt	socialtjänsten.

•	 Hålla	hög	kvalitet	och	rättssäkerhet	för	barnet.	Fler	anmälningar	ska	
leda	till	åtal.

•	 Hålla	hög	tvärprofessionell	kompetens.

Målgruppen i Barncentrum är barn under 18 år som misstänks ha va-
rit utsatta för allvarliga brott i nära relationer. Med nära relationer avses 
inte	endast	personer	inom	familjen	eller	barnets	andra	nära	anhöriga.	Det	
kan	också	vara	andra	personer	som	barnet	står	i	ett	beroendeförhållande	
till,	exempelvis	personal	i	förskola	och	skola	eller	fritidsledare.	I	andra	
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fall	ska	Barncentrums	resurser	kunna	tas	i	anspråk,	om	de	samverkande	
parterna	 är	 överens	 om	 det.	 De	 brott	 som	 främst	 avses	 är	 misshandel,	
fridskränkning	och	sexualbrott.	

6.4.2 Upptagningsområde och bemanning
Upptagningsområdet	är	Stockholms	stad	samt	kommunerna	Solna,	Sund-
byberg, Ekerö och Lidingö. Befolkningsunderlaget utgörs sammanlagt av 
cirka	960	000	personer.�3

Den	 fasta	 bemanningen	 på	 Barncentrum	 består	 av	 fem	 socionomer,	
varav	en	är	projektanställd.	Samtliga	har	sin	anställning	hos	socialtjänst-
nämnden.	Två	 av	 de	 fast	 anställda	 socionomerna	 har	 sin	 huvudsakliga	
arbetsplats	 i	 Barncentrums	 lokal	 på	 Kungsholmen,	 men	 utför	 delar	 av	
samordningsåtgärderna	 i	polisens	 lokaler.	Övriga	är	placerade	 i	 lokaler	
vid	polismästardistrikten	Söderort	och	Västerort.

6.4.3 Finansiering
Uppbyggnaden av verksamheten har finansierats av Stockholms stad, 
som	också	i	socialtjänstens	budget	har	avsatt	resurser	för	kostnaden	för	
den fasta personalen och lokalen. En av anställningarna finansieras dock 
av	Solna,	Sundbyberg	och	Ekerö.	Härutöver	har	polisen	ansvarat	för	ut-
rustning	och	möblering	av	 förhörs-	och	medhörningsrum	och	BUP	har	
ansvarat	för	viss	utrustning.

6.4.4 Samverkan
Formell samverkan 
Det	fanns	från	början	inte	något	avtal,	men	i	ett	plandokument	gjorde	de	
medverkande	myndigheterna	åtaganden.	Arbetet	med	att	 ta	 fram	en	ny	
verksamhetsplan	pågår	i	början	av	�008.	De	samverkande	parterna	är	so-
cialtjänsten	i	Stockholm	stad	och	kommunerna	Solna,	Sundbyberg,	Ekerö	
och Lidingö, Polismästardistrikten i City, Västerort och Söderort, Åkla-
garkamrarna	i	City,	Västerort	och	Söderort,	Rättsmedicinska	avdelningen	
i	Stockholm	samt	barnmedicin	och	BUP	vid	Stockholms	läns	landsting.	
Verksamheten	inleddes	i	projektform,	men	övergick	�006	till	permanent	
verksamhet	med	ett	nytt	uppdrag.

Det finns en styrgrupp som har lett projektet och denna följer också 
verksamheten	 efter	 övergången	 till	 permanent	 verksamhet.	 Härutöver	
finns det en referensgrupp, med företrädare för alla samverkansparter.

�3	 www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.



5�

Konkreta samverkansformer
Barncentrum	City	byggdes	upp	med	tanken	att	alla	barnärenden	från	City	
(fem av Stockholms 18 stadsdelsförvaltningar) skulle kunna tas emot för 
samråd,	förhör	och	läkarundersökningar.	Dessutom	skulle	Barncentrum	
pröva	 att	 även	 ta	 emot	 ärenden	 från	 Söder-	 och	Västerortspolisen,	 där	
både förhör och rättsmedicinsk undersökning krävdes. Mot bakgrund av 
att de samverkande parterna har olika geografiska verksamhetsområden 
har  gränsdragningsproblem uppstått. Lokalen används huvudsakligen för 
barn	från	Cityregionen.	Diskussioner	har	förts	och	pågår	fortfarande	om	
hur	Barncentrum	ska	utformas	för	att	bäst	tillgodose	barnens	behov	och	
för att utveckla en tvärprofessionell kompetens. Man överväger alternati-
ven att skapa ett gemensamt fullt utrustat Barncentrum eller flera, inte helt 
fullskaliga,	centrum	med	anknytning	till	respektive	polismästardistrikt.

Nedan	kommer	samverkan	i	City	att	beskrivas	närmare.	Det	förtjänar	
dock	att	påpekas	att	samverkan	i	City,	bland	annat	på	grund	av	tillgången	
till	 en	gemensam	 lokal,	 fungerar	på	ett	 annat	 sätt	 än	 i	övriga	 regioner.	
Samordningsfunktionen	fungerar	i	Söderort,	medan	verksamheten	i	Väs-
terort	är	föremål	för	nya	utvecklingsdiskussioner	mellan	parterna.	

Citypolisen	 har	 en	 familjevåldsenhet	 och	 åklagarna	 har	 motsvarande	
organisation,	baserad	på	en	specialisering	av	personalen.	Åklagare	och	
socionom	från	Barncentrum	är	varje	morgon	närvarande	på	polisstatio-
nen för genomgång av anmälningar och informella samråd. De allra flesta 
ärenden	vid	Barncentrum	initieras	på	detta	sätt.	

Det	förekommer	även	att	det	vid	behov	hålls	mer	formaliserade	samråd	i	
ett	ärende,	där	alla	berörda	yrkesverksamma	kallas	till	Barncentrum.	Tele-
fonöverläggningar	mellan	berörda	aktörer	förekommer	också.	De	som	kan	
delta	i	samråd	är	handläggande	polis,	åklagare,	socialsekreterare	och	ar-
betsledare	från	stadsdelsförvaltning	samt	personal	från	BUP.		Beroende	på	
ärendets	karaktär	kan	även	företrädare	för	barnmedicin	delta.	Vid	samrådet	
utarbetas	en	gemensam	strategi	för	ett	ärendes	handläggning.	Det	innefat-
tar	att	man	bestämmer	tid	för	eventuella	förhör	och	läkarundersökning.	

Utöver	samråden	om	konkreta	ärenden	hålls	 regelbundet	möten	 i	en	
tvärprofessionell	samrådsgrupp	med	fasta	representanter	för	de	aktuella	
professionerna.	Då	diskuteras	utvecklingsfrågor	och	ärenden	följs	upp.

Förhör	med	barn	upp	till	�8	år	hålls	på	Barncentrum	City.	En	socionom	
från Barncentrum finns med vid förhören. Denne har en viktig funktion 
framförallt	i	att	informera	och	stödja	de	vuxna	som	följer	med	barnet	till	
förhöret.		Åklagarna	hade	från	början	målsättningen	att	närvara	vid	barn-
förhören,	men	det	åtagandet	kunde	inte	förverkligas	på	grund	av	resurs-
brist.	Detta	påtalades	av	styrgruppen	för	Åklagarmyndigheten	på	central	
nivå.	Numera	deltar	åklagarna	i	City	regelmässigt	vid	förhören.
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BUP	har	knutit	en	kontaktperson	till	Barncentrum	City	och	någon	från	
BUP finns med vid samråd och i viss uträckning även vid barnförhör.

Ansvaret	för	den	barnmedicinska	kompetensen	har	förts	över	från	Sö-
dersjukhuset till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och MIO-grup-
pen. En barnläkare med särskild erfarenhet inom området finns tillgänglig 
på	Barncentrum	en	dag	i	veckan.	Det	är	dock	endast	en	begränsad	del	av	
läkarundersökningarna	som	genomförs	på	Barncentrum,	eftersom	under-
sökningar ofta kräver medicinsk utrustning som inte finns i lokalen (till 
exempel provtagningar och röntgen). Läkaren medverkar även vid kon-
sultationer	och	samrådsmöten.

En	bestämd	dag	i	veckan	kan	Barncentrum	samordna	rättsläkarunder-
sökning	 med	 en	 undersökning	 av	 barnläkare	 på	 Barncentrum.	 I	 övrigt	
hänvisas	barnen	till	rättsmedicinska	avdelningen	eller	barnakuten.

De	socionomer	som	arbetar	på	Barncentrum	har	en	utpräglad	samord-
ningsfunktion. I de flesta fall kan detta ha avgörande betydelse för att 
handläggningen	inom	de	berörda	myndigheterna	kommer	i	gång	snabbt.	
Barncentrum	 bedriver	 inte	 någon	 behandlingsverksamhet	 och	 persona-
len	har	 inte	övertagit	 stadsdelsförvaltningarnas	uppgifter.	Vikten	av	ett	
bra	omhändertagande	av	medföljande	vuxna	liksom	stödet	till	barnet	har	
dock	uppmärksammats	vid	Barncentrum.	Syftet	med	ett	bra	bemötande	är	
att	i	ett	längre	perspektiv	motivera	familjen	att	ta	emot	stöd	och	behand-
ling	från	socialtjänst	eller	BUP	och	att	stödja	den	förskole-	eller	skolper-
sonal	som	eventuellt	följer	med	barnet.

6.4.5 Vad är utmärkande för Barncentrum?
Socialtjänstens	verksamhet	på	Barncentrum	fyller	en	samordnande	funk-
tion	och	man	prioriterar	också	bemötandet	av	barn,	föräldrar	och	medföl-
jande.

Det	bedrivs,	inom	ramen	för	Barncentrum,	ett	nära	praktiskt	samarbete	
mellan	 åklagare,	 polis	 och	 socialtjänst.	 Åklagare	 och	 socialsekreterare	
är	varje	morgon	närvarande	på	polisstationen	vid	genomgång	av	anmäl-
ningar.	

Verksamhetens	 upptagningsområde	 har	 sedan	 starten	 skapat	 gräns-
dragningsproblem.	Det	beror	inte	minst	på	att	de	samverkande	parterna	
har olika geografiskt avgränsade verksamhetsområden. 

En	fråga	som	diskuteras	vid	Barncentrum	är	behovet	av	tydligare	struk-
tur	och	ansvarsfördelning	mellan	de	inblandade	aktörerna.	Arbete	med	att	
utveckla	ett	nytt	samarbetsavtal	har	pågått	sedan	sommaren	�007.
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6.5 Stödcentrum för barn och ungdomar i Sundsvall 
6.5.1 Övergripande mål och målgrupp
Målsättningen med Stödcentrums verksamhet är följande:
• Ge möjlighet för barn som misstänks ha utsatts för allvarliga brott att 

träffa	alla	berörda	myndigheter	under	ett	tak.

• Ge barn kvalificerad hjälp genom lämpliga stödinsatser.

• Göra kontakten med de olika instanserna tryggare och enklare.

•	 Förbättra	stödet	till	barnen	och	deras	familjer.

•	 Förbättra	rättsväsendets	möjligheter	att	göra	bra	förundersökningar.

•	 Samla	in	kunskap	om	våld	och	övergrepp.

• Minska mörkertalet genom att fler vågar anmäla.

Målgruppen är personer under 18 år som misstänks ha utsatts för miss-
handel	eller	bevittnat	våld	i	nära	relationer	samt	barn	som	misstänks	ha	
utsatts	för	sexuella	övergrepp.

6.5.2 Upptagningsområde och bemanning
Upptagningsområdet	är	Sundsvalls	kommun	och	befolkningsunderlaget	
utgörs	av	cirka	94	000	personer.�4	

Den	fasta	bemanningen	består	av	två	socialsekreterare,	som	båda	ar-
betar	halvtid	på	Stödcentrum.	De	båda	socialsekreterarna	är	gemensamt	
samordnare	för	verksamheten	och	samordnar	utrednings-	och	stödinsat-
ser	i	de	enskilda	fallen.	Representanter	från	polis,	åklagare,	socialtjänst,	
barnkliniken	och	BUP	kallas	till	Stödcentrum	vid	behov.

6.5.3 Finansiering
Verksamheten	ingår	i	socialtjänstens	ordinarie	budget	och	socialtjänsten	
bekostar	 lokalhyra	 och	 möblering	 av	 gemensamma	 utrymmen.	 Utrust-
ning	av	förhörsrum,	så	kallade	medhörningsrum	och	rum	för	läkarunder-
sökning	har	bekostats	av	respektive	myndighet	eller	verksamhet.

6.5.4 Samverkan
Formell samverkan
Verksamheten	är	ett	samarbete	mellan	socialtjänsten	i	Sundsvall,	Polis-
myndigheten	i	Västernorrlands	län,	Åklagarkammaren	i	Sundsvall	samt	
Barnkliniken	och	BUP	på	Sundsvalls	sjukhus.	Ett	muntligt	avtal	mellan	

�4	 www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.
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berörda parters chefer ingicks hösten 2005. Det finns en styrgrupp som 
består	av	chefer	för	de	berörda	parterna	och	en	arbetsgrupp	som	består	av	
företrädare	från	respektive	part.	

Samverkansformer i praktiken
Tanken	med	verksamheten	på	Stödcentrum	är	att	den	ska	vara	en	förstärk-
ning	av	stödet	till	barnet.	De	båda	halvtidsanställda	socialsekreterarna	har	
delat	upp	ansvaret,	genom	att	den	ena	ansvarar	för	barn	upp	till	��	år	och	
den	andra	för	barn	mellan	�3	och	�8	år.	Deras	arbete	består	bland	annat	
av	samordning,	barnsamtal	och	stödsamtal.	En	stor	del	av	socialsekrete-
rarnas	tid	läggs	på	samtal	med	barn,	varvid	metoden	Trappansamtal	an-
vänds.	Ibland	har	socialsekreterarna	samtal	med	barnet	tillsammans	med	
BUP.	Den	fasta	personalen	på	Stödcentrum	svarar	för	behandlingsinsat-
ser,	men	har	ingen	uppgift	i	den	sociala	utredningen.	Den	genomförs	i	sin	
helhet	av	handläggande	socialsekreterare.

Personal från BUP finns på Stödcentrum en förmiddag per vecka. Cirka 
20 procent av en heltid finns till förfogande. BUP är inte med på förhören 
och	om	ett	barn	behöver	mer	tid	eller	längre	behandlingar	får	barnet	re-
mitteras	till	BUP:s	egen	mottagning.	BUP:s	uppdrag	upplevs	som	något	
oklart	och	metodutveckling	anses	behövas	för	att	BUP:s	tid	på	Stödcen-
trum	ska	kunna	utnyttjas	på	ett	bättre	sätt.	Från	BUP:s	sida	anser	man	att	
mycket	skulle	kunna	utvecklas	om	mer	resurser	fanns.	Bland	annat	skulle	
misshandlade	barn	kunna	ägnas	mer	uppmärksamhet.

Samverkan	 sker	 i	 form	 av	 fasta	 samråd	 varje	 torsdag.	Vid	 behov	 är	
ärendena avidentifierade. Flera ärenden hanteras vid varje tillfälle. Vid 
samråden	närvarar	polis,	åklagare,	Barnahusets	socionomer,	BUP	och	ib-
land	barnläkare.	Konsultation	kan	utöver	samråden	ske	per	telefon.	Sam-
verkan	gör	att	man	kan	prioritera	bland	pågående	ärenden.

Förhör	med	barn	upp	till	�5	år	hålls	på	Stödcentrum.	Äldre	ungdomar	
förhörs	i	polishuset,	men	de	kan	ändå	erbjudas	stödsamtal	på	Stödcentrum.	
Förhören	på	Stödcentrum	utförs	som	regel	av	någon	av	de	fyra	barnut-
redare som finns i Sundsvall. Det finns ingen särskild familjevåldsenhet. 
Polisen	har	ingen	datauppkoppling	till	Stödcentrum.	Vissa	förhörsledare	
tycker	att	det	är	en	fördel	att	genomföra	barnförhören	på	Stödcentrum,	
men	det	krävs	mycket	planering	för	att	alla	yrkesgrupper	ska	kunna	vara	
med.		På	grund	av	bristande	resurser	är	dock	inte	åklagarna	med	vid	så	
många	förhör,	trots	att	de	har	en	önskan	att	vara	närvarande,	eftersom	det	
skulle	gagna	utredningen.

Läkarundersökningar görs sällan på Stödcentrum. Oftast görs de på 
sjukhuset.	Det	beror	bland	annat	på	att	de	fall	som	varit	aktuella	inkom-
mit	 akut	 till	 sjukhuset	 på	 jourtid.	 Ett	 annat	 skäl	 är	 att	 avancerade	 fall	
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kräver utrustning som bara finns på sjukhuset. Om det finns misstanke 
om sexuella övergrepp samarbetar läkarna med gynekolog, och flickor i 
puberteten	undersöks	alltid	av	gynekolog.	

Det finns inga rättsläkare i Västernorrland. Vid behov konsulteras rätts-
läkare i Umeå eller MIO- gruppen i Stockholm. Läkarundersökningar ge-
nomförs	inte	rutinmässigt	som	en	del	i	en	barnavårdsutredning.

6.5.5 Vad är utmärkande för Stödcentrum?
Stödcentrum	har	från	början	i	sin	målgrupp	haft	med	barn	som	bevittnat	
våld	 i	 nära	 relation.	Effekten	har	bland	 annat	blivit	 att	 polisen	 i	 större	
utsträckning	uppmärksammat	dessa	barn.

Utmärkande	för	verksamheten	är	att	krisstödet	från	socialtjänstens	sida	
till	barn	och	unga	är	väl	utvecklat.	Flera	av	de	samverkande	yrkesgrup-
perna	har	dock	inte	kunnat	medverka	fullt	ut	på	grund	av	bristande	re-
surser.	Bland	annat	har	åklagarkammaren	tidigare	varit	underbemannad.	
Även	 hälso-	 och	 sjukvården	 har	 upplevt	 att	 deras	 arbete	 försvårats	 av	
resursbrist, trots att det finns intresse hos ledningen att medverka i verk-
samheten.	Berörda	yrkesgrupper	är	 ändå	nöjda	med	samverkan	och	de	
möjligheter	som	Stödcentrum	ger.

Det finns inga rättsläkare i Västernorrland och vid behov får exempel-
vis	rättsläkare	i	Umeå	anlitas.

6.6 Barnahus i Umeå
6.6.1 Övergripande mål och målgrupp
Målen för Barnahuset är följande:
•	 Barn	och	ungas	rätt	ska	tas	tillvara	och	deras	behov	tillgodoses	under	

utredningstiden.

•	 Kvaliteten	 på	 utredningsarbetet	 ska	 öka	 genom	 ett	 gemensamt	 och	
starkare		barnperspektiv.

•	 Barn	och	unga	ska	få	rätt	vård,	stöd-	och	skyddsinsatser	när	de	varit	
utsatta	för	brott.

•	 Fler	brott	mot	barn	och	unga	ska	lagföras.

•	 Samverkan	mellan	myndigheter	ska	effektiviseras.

Målgruppen är barn under 18 år som misstänks ha varit utsatta för brott 
riktat	mot	liv	och	hälsa	enligt	3	kap.	BrB,	brott	riktat	mot	frihet	och	frid	
enligt	4	kap.	BrB,	sexualbrott	enligt	6	kap.	BrB	och	brott	mot	lagen	med	
förbud	 mot	 könsstympning	 av	 kvinnor.	 Till	 målgruppen	 räknas	 också	
barn	under	�8	år	som	bevittnat	brott	mot	en	nära	anhörig.
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6.6.2 Upptagningsområde och bemanning
Barnahusets	upptagningsområde	har	från	början	utgjorts	av	Umeå	kom-
mun,	 men	 länets	 övriga	 kommuner	 har	 inbjudits	 till	 samverkan	 kring	
Barnahus.	Dessa	kommuner	har	ännu	inte	varit	intresserade	av	att	delta.	
Befolkningsunderlaget	i	Umeå	utgörs	av	cirka	���	000	personer.�5	

Barnahusets	 lokal	delas	numera	med	en	kvinnofridsmottagning.	Den	
fasta	bemanningen	på	Barnahuset	bestod	ursprungligen	av	en	samordnare	
och	en	socialsekreterare,	 som	var	anställda	på	halvtid.	Socialsekretera-
rens	tjänst,	som	var	tänkt	att	fungera	som	ett	stöd	till	de	socialsekreterare	
som	 har	 huvudansvaret	 för	 ärendena,	 har	 dock	 dragits	 in	 på	 grund	 av	
bristande	efterfrågan.	Vid	behov	kommer	polis,	åklagare,	BUP-personal,	
läkare	och	övriga	externa	konsulter	till	Barnahuset.	BUP	har	successivt	
utökat	sin	tid	i	Barnahus	för	samråd,	konsultation	och	krisstöd	till	barnen.	
Tre	psykologer	medverkar	vid	behov	enligt	ett	roterande	schema.	

6.6.3 Finansiering
Det	 är	 Umeå	 kommun	 och	 Västerbottens	 läns	 landsting	 som	 delar	 på	
kostnaden	för	lokal	och	driftbudget	och	kostnaden	är	inarbetad	i	respek-
tive	verksamhets	budget.	För	övrigt	har	varje	aktör	bidragit	med	kostna-
den	för	den	utrustning	som	är	nödvändig	för	respektive	verksamhet	och	
står	för	fasta	kostnader	för	sin	personal,	inklusive	de	extra	kostnader	som	
följer	av	att	personalen	arbetar	i	Barnahuset.	Vidare	beviljade	Brottsof-
ferfonden	300	000	kr	till	Barnahus	i	Umeå	när	verksamheten	startade.	

6.6.4 Samverkan
Formell samverkan
Verksamheten	var	från	början	tänkt	att	ingå	i	ett	större	projekt,	nämligen	
ett samarbetscentrum mot våld. I skilda delar skulle finnas mottagning, 
rådgivning,	utredning	och	behandling	av	våldsutsatta	kvinnor	och	barn	
respektive	mottagning,	rådgivning	och	behandling	av	förövare.	Verksam-
heten skulle även omfatta förebyggande insatser i olika former. Genom 
medverkan	i	barnahusprojektet	kom	barndelen	att	etableras	först.	I	okto-
ber	�007	har	även	en	kvinnofridsmottagning	öppnats	i	lokalen.	Samlings-
namnet	är	numera	Centrum	mot	våld.	

Barnahuset	bygger	på	samverkan	mellan	Västerbottens	läns	landsting,	
Polismyndighet	i	Västerbottens	län,	Åklagarkammaren	i	Umeå,	Rättsme-
dicinska avdelningen i Umeå samt Umeå kommun. Målsättningen är att 
verksamheten	i	framtiden	ska	omfatta	andra	kommuner	i	länet.	Huvud-

�5	 www.scb.se.	Kommunfolkmängd	den	�	november	�007.
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männen	är	landstinget	och	kommunen.	Barnahus	i	Umeå	är	organiserat	
i	en	styrgrupp,	samråds-	och	planeringsmötesgrupp,	en	arbetsgrupp	och	
en	samordnarfunktion.	Samordnaren	är	även	projektledare	och	är	länken	
mellan	de	olika	grupperna.	

Samverkan i praktiken
Ursprungligen	hölls	samrådsmöten	en	gång	per	vecka,	varvid	insatserna	
som	var	 aktuella	 för	 ett	 enskilt	 barn	och	dess	vårdnadshavare	 samord-
nades.	Det	var	som	huvudregel	samordnaren	som	tog	emot	ärenden	och	
sammankallade	till	samråd.

En	utveckling	av	arbetsmetoderna	har	dock	skett,	som	innebär	att	man	
börjat	göra	skillnad	på	samråd	och	planeringsmöten.		Samråd	hålls	i	ären-
den	där	polisanmälan	 inte	gjorts	och	vid	dessa	deltar	BUP,	socialtjänst	
och	barnläkare.	Samråden	kan	till	exempel	resultera	i	utredning,	krissam-
tal	eller	barnsamtal.	Planeringsmöten	hålls	i	ärenden	där	polisanmälan	har	
gjorts	eller	ska	göras.	Vid	dessa	möten	medverkar	även	polis	och	åklagare	
och	mötena	kan	således,	utöver	de	åtgärder	som	nämnts	ovan,	resultera	i	
polisförhör	och	läkarundersökningar.	Vid	behov	kan	även	rättsläkare	vara	
med	vid	planeringsmöten.

Om	ett	planeringsmöte	leder	till	att	förhör	med	ett	barn	ska	hållas,	ge-
nomförs	det	som	regel	av	polis,	varvid	åklagare	är	närvarande.	Förhör	med	
barn	upp	till	�5	år	utförs	på	Barnahuset	och	barn	mellan	�5	och	�8	år	hörs	
som	regel	i	polisens	lokaler.	Polisen	har	fyra	barnutredare	i	Umeå.	Det	är	
endast	undantagsvis	som	representanter	från	andra	yrken	än	polis	och	åkla-
gare	är	med	vid	förhör	eller	vid	medhörning.	Utbyte	av	information	om	vad	
som	förevarit	vid	ett	förhör	sker	inte	heller	i	övrigt	i	någon	större	utsträck-
ning.	Detta	beror	på	sekretessproblematiken.	Vilka	för-	och	nackdelar	det	
skulle	medföra	att	låta	andra	än	polis	och	åklagare	vara	med	vid	barnförhör	
ska analyseras. Personal från BUP samt socialtjänst finns dock tillgängliga 
i	lokalen	när	det	hålls	förhör,	bland	annat	för	stödjande	samtal	med	eventu-
ellt	medföljande	förälder.	Som	ett	led	i	metodutvecklingen	av	förhören	med	
barn	ska	alla	aktörer	som	varit	inblandade	i	ärendet	också	vara	med	och	titta	
på	inspelningen	av	förhör	och	bidra	med	synpunkter	i	efterhand.	

BUP	ansvarar	för	de	behandlingsmetoder	som	används	på	Barnahuset	
och	tanken	är	att	BUP	ska	bidra	med	stöd	i	krissituationer	till	barn,	ung-
domar	och	 föräldrar.	Personal	 från	BUP	och	socialtjänsten	kan	också	 i	
vissa	ärenden	träffa	barn	och	föräldrar	tillsammans.	BUP	träffar	ofta	bar-
nen	som	är	aktuella	på	Barnahuset	och	personalen	upplever	att	det	genom	
Barnahuset	blivit	lättare	att	fånga	upp	barn	i	behandling.	

På Barnahuset finns rum för läkarundersökning, som stod klart runt 
årsskiftet 2006/2007. Trots att rummet är utrustat med videokolposkop 
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utförs de flesta läkarundersökningarna på sjukhusets barnmottagning. En-
dast	ett	fåtal	har	utförts	på	Barnahuset.	Rättsläkare	har	vid	två	tillfällen	
varit	närvarande	vid	läkarundersökning	på	Barnahus.		

Den	socialsekreterare	som	är	knuten	till	Barnahus	sitter	med	på	sam-
råds-	och	planeringsmöten	och	kan	ge	konsultativa	insatser	i	förhållande	
till	de	socialsekreterare	som	handlägger	ärendena.

6.6.5 Vad är utmärkande för Barnahus i Umeå?
Barnahusets	målgrupp	omfattar,	 utöver	vad	 som	 framgår	 av	 regerings-
uppdraget,	barn	som	utsatts	 för	könsstympning	och	barn	som	bevittnat	
brott	mot	en	nära	anhörig.	

Sedan	oktober	�007	är	verksamheten	samlokaliserad	med	en	kvinno-
fridsmottagning.	Verksamheten	är	tänkt	att	ingå	i	ett	större	samarbetscen-
trum	mot	våld,	vilket	nu	är	på	väg	att	realiseras.

Det	 har	 funnits	 en	 ambition	 att	Barnhuset	 skulle	 omfatta	 hela	 länet,	
men	det	har	ännu	inte	kommit	till	stånd.	En	del	av	problemet	är	de	sto-
ra geografiska avstånden. Från vissa orter i länet är det cirka 40 mil till 
Umeå.

BUP	har	avsatt	resurser	och	deltar	i	arbetet	i	stor	utsträckning.	Bland	
annat finns BUP på plats vid de flesta förhör, medverkar i samråds- och 
planeringsmöten	samt	har	i	stor	utsträckning	kontakt	med	aktuella	barn.	
Den	somatiska	sjukvården	medverkar	däremot	i	liten	utsträckning	i	Bar-
nahuset,	trots	att	verksamheten	är	lokaliserad	nära	sjukhuset.	
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7. Uppföljning 

Denna	uppföljning	bygger	på	kontinuerlig	dialog	med	försöksorterna	un-
der	försöksperioden	och	på	resultatet	av	den	utvärdering,	som	genomförts	
av Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet, på uppdrag av de 
samverkande	myndigheterna.	Utvärderingen	redovisas	i	en	slutrapport�6.	
Den	är	 författad	av	Karsten	Åström	och	Annika	Rejmer	och	 	bygger	 i	
sin	tur	på	sex	delrapporter.	En	sammanfattning	av	utvärderingen	bifogas	
(bilaga 2). 

I avsnittet görs en avstämning mot de syften (nedan kursiverade) som 
var	 formulerade	 i	 uppdraget.	 Därefter	 diskuteras	 behovet	 av	 nationell	
samverkan,	fortsatt	uppföljning	och	utvärdering.	

7.1 Det dubbla syftet
…”bättre underlag för rättsprocessen och för samhällets fortsatta 
insatser.”

Försöksverksamheten	med	barnahus	har	två	övergripande	målsättningar.	
En	målsättning	 är	 att	 rättsvårdande	myndigheter	 ska	kunna	bedriva	 ett	
effektivt	och	korrekt	utredningsarbete,	som	i	förlängningen	leder	till	att	
fler gärningsmän lagförs. En annan är att verksamheten ska innebära ett 
skydd	och	stöd	för	barnet.	En	gemensam	utgångspunkt	är	intentionerna	i	
barnkonventionen, som Sverige har ratificerat. Vid alla åtgärder som rör 
barn,	vare	sig	de	vidtas	av	offentliga	eller	privata	sociala	välfärdsinstitu-
tioner,	domstolar,	administrativa	myndigheter	eller	lagstiftande	organ	ska	
barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3).

I	utvärderingen	analyseras	de	två	regelsystem	som	möts	i	barnahusens	
verksamhet,	nämligen	straffrätten	och	socialrätten.	Dessa	regelsystem	har	
olika	syften	och	följer	olika	struktur	i	sitt	beslutsfattande.	Straffrätten	ska	
reglera beteenden och den tillämpas när någonting har hänt. Lagstiftarens 
normer	styr	beslutsfattandet	och	anger	också	konsekvensen,	det	vill	säga	
vilket	straff	som	ska	utdömas.	Socialrätten	är	istället	huvudsakligen	mål-
styrd	och	beslut	fattas	med	utgångspunkt	från	vad	som	bedöms	vara	bäst	
för	den	enskilda	individen,	i	det	här	fallet	barnet.	Den	enskilde	kan	också	
ha	lagstadgad	rätt	till	vissa	insatser.	

Regelsystemens	 olika	 karaktär	 och	 den	 sekretess	 som	 råder	 mellan	
verksamheterna	 påverkar	 samverkan	 i	 barnahus,	 enligt	 utvärderingens	

�6 Lunds Universitet (2008).
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analys. Det finns bland annat normkonflikter mellan barnets bästa och 
en	rättssäker	och	effektiv	rättsprocess.	Psykosociala	insatser	och	kontakt	
med	föräldrar	kan	exempelvis	inkräkta	på	möjligheten	att	”säkra	bevis”	
i	en	förundersökning,	vilket	för	övrigt	illustreras	i	den	första	fallbeskriv-
ningen under 5.3. Vidare nämns det spänningsförhållande som finns mel-
lan	förundersökningssekretessen	och	partsinsynen	vid	en	socialtjänstut-
redning.  Utvärderarna menar också att det finns en oklarhet när det gäller 
vem som ska företräda barnet i olika situationer. Normkonflikten har inte 
uppstått	genom	barnahus.	Däremot	har	vissa	 inbyggda	dilemman	blivit	
tydligare	genom	den	nära	samverkan	i	barnahus.

7.2 Samverkan under gemensamt tak
…”nära samverkan skapar förutsättningar för kontinuerligt utbyte 
av information och kunskap – i varje enskilt ärende men också på en 
övergripande nivå ”

Som	tidigare	har	nämnts	uppställdes	tre	kriterier	för	försöksverksamhe-
ten: berörda verksamheter skulle finnas tillgängliga på en och samma 
plats	under	den	inledande	utredningsprocessen,	målgruppen	skulle	vara	
personer	under	�8	år	som	misstänktes	ha	blivit	utsatta	 för	ett	allvarligt	
brott	och	försöksverksamheten	skulle	vara	påbörjad	senast	den	�	januari	
�006.	

I	den	tidigare	nämnda	Strategin	för	samverkan�7	uppges	styrning,	struk-
tur och	samsyn	vara	grundläggande	förutsättningar	för	effektiv	och	stabil	
samverkan.	Hindren	för	samverkan	beror	på	olikheter	när	det	gäller	re-
gelverk,	 organisation	och	kunskap.	Dessa	olikheterna	 är	 själva	 styrkan	
i	samverkan,	men	kan	bli	till	hinder	om	de	inte	kan	hanteras	och	om	de	
grundläggande	förutsättningarna	för	samverkan	saknas.�8

Styrning,	struktur	och	samsyn	har	varit	utgångspunkten	vid	nedanstå-
ende	uppföljning	av	samverkan	i	barnahus. 

7.2.1 Starten – en process
Ett	tydligt	resultat	av	försöksverksamheten	är	att	det	tar	lång	tid	att	eta-
blera	en	stabil	samverkan.	Samverkan	på	försöksorterna	har	en	förhisto-
ria som ser olika ut och som förklarar en del av de skillnader som finns 
och hur olika snabbt man kunde komma igång. För flertalet barnahus 
kan	starttiden	närmast	betecknas	som	en	process	som	fortfarande	pågår.	

�7 Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007).
�8 Danermark, B. (2000).
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Framförallt	gäller	det	hur	de	olika	aktörerna	involverades	i	verksamhe-
ten, men även hur ändamålsenliga lokaler iordningställdes. I Göteborg, 
Stockholm,	 Sundsvall	 och	 Umeå	 började	 barnförhör	 hållas	 i	 lokalerna	
först	under	hösten	�006.	Anledningen	till	dröjsmålet	var	att	det	uppstod	
problem	med	förhörsrummen	när	de	väl	var	inredda.	Problemen	var	bland	
annat	av	teknisk	art	såsom	att	få	till	stånd	inspelningar	av	godtagbar	kva-
litet	och	fungerande	ljudisolering	av	förhörsrummen.

7.2.2 Styrning – ledningssamverkan och aktörernas  
medverkan
Styrningen	från	nationellt	håll	har	inte	varit	av	formell	karaktär	eftersom	
inga	 bindande	 avtal	 har	 ingåtts	 och	 inga	 medel	 har	 utgått	 till	 försöks-
orterna.	Regeringsuppdraget	har	emellertid	 i	praktiken	verkat	styrande,	
bland	annat	genom	den	fortlöpande	uppföljningen.	

Styrningen	av	samverkan	förutsätter	enligt	Strategin	för	samverkan	or-
ganiserad	 ledningssamverkan	 och	 ett	 gemensamt	 övergripande mål för 
samverkan,	förutom	den	styrning	som	utgår	från	respektive	huvudman.	

Samtliga	orter	har	 ledningssamverkan	 i	någon	 form,	genom	en	styr-
grupp	eller	motsvarande,	men	alla	har	inte	formaliserat	sin	samverkan	i	
barnahus. I styrdokument har man formulerat flera syften med verksam-
heten	snarare	än	ett	gemensamt	övergripande	mål	för	samverkan.	

Med vissa undantag verkar inte styrgrupperna ha spelat samma aktiva 
roll	i	genomförandefasen	som	i	den	inledande	fasen.	Det	kan	vara	en	av	
anledningarna till att det i vissa avseenden finns en diskrepans mellan 
målsättningarna	i	styrdokumenten	och	verkligheten.	Enligt	Strategin	för	
samverkan	betonas	vikten	 av	 att	 ledningarna	kontinuerligt	 och	gemen-
samt	efterfrågar	uppföljning och utvärdering	 av	 samverkan.	När	 inten-
tionerna	inte	efterlevs	kan	styrningen	behöva	förbättras	eller	ledningarna	
överväga	att	omvärdera	någon	del	i	avtalet.	Tillämpat	på	barnahusen	gäl-
ler	det	framförallt	formerna	för	olika	aktörers	medverkan	och	målgrup-
pen (se 7.2.3).

Orsakerna	 till	 att	 inte	 alla	 aktörer	medverkar	 fullt	 ut	 enligt	 intentio-
nerna uppfattas vara flera: resursbrist, bristande förankring och stöd hos 
ledningen	eller	att	man	inte	efterfrågats	på	ett	tydligt	sätt.	Vidare	kan	det	
finnas olika syn på behovet av medverkan i vissa delar. 

Vid	försöksperiodens	slut	är	det	framförallt	rättsmedicin,	barnmedicin	
och	BUP,	som	inte	är	involverade	i	arbetet	i	lokalen	på	alla	orter.		När	det	
gäller	rättsmedicin	är	orsaken	framförallt	att	verksamheten	endast	bedrivs	
vid	sex	avdelningar	i	landet.	Se	vidare	7.4.5.	Barnläkare	hänvisar	till	att	
utrustning	för	provtagning,	röntgen	med	mera	saknas	i	barnahusen	samt	
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att	barnet	i	akuta	situationer	kommer	till	sjukhuset.	BUP:s	medverkan	har	
förbättrats avsevärt på flera orter under försöksperiodens gång.  

En	faktor	som	generellt	sett	kan	ha	betydelse	för	de	yrkesverksammas	
medverkan,	men	också	för	barn	och	föräldrar,	är	lokalens	placering.	Den	
beror	i	sin	tur	på	upptagningsområdets	storlek.	Tre	av	försöksorterna	är	
storstadskommuner	med	viss	service	till	några	kranskommuner,	en	för-
söksort	betjänar	nio	kommuner	och	resterande	 två	orter	har	endast	den	
egna kommunen som upptagningsområde. Det finns delade meningar om 
det	 ideala	upptagningsområdet,	 beroende	på	vilket	perspektiv	 som	är	 i	
fokus. Mycket talar dock för att det utanför storstäderna krävs ett län för 
att	alla	parter	ska	kunna	avsätta	tillräckliga	resurser.

7.2.3 Struktur och tydlighet
När	det	gäller	vikten	av	struktur	nämns	i	Strategin	för	samverkan	bland	
annat	tydliga	yrkesroller,	gemensamma	begrepp	och	en	tydlig	målgrupp	
som	viktiga	faktorer.	Enligt	utvärderingen	är	yrkesrollerna	generellt	sett	
tydliga	i	barnahusen.	Däremot	framförs	i	några	av	utvärderingens	inter-
vjuer att otydlighet finns mellan samordnaren, som representerar social-
tjänsten på flertalet orter, i förhållande till utredande socialsekreterare. 

Vidare framkommer i uppföljningen att det inte finns någon tydlig 
arbetsfördelning	mellan	socialtjänsten	och	BUP,	vad	gäller	krisstöd	 till	
barnen och fortsatt behandlingsarbete med familjen som helhet. Det finns 
också	en	otydlighet	i	begrepp	som	krisstöd,	krisbearbetning,	behandling	
med flera. 

En	begränsning	av	målgruppen som görs på flertalet försöksorter är att 
brottet	ska	ha	begåtts	i	en	nära	relation,	vilket	man	däremot	inte	verka	till-
lämpa	strikt.	Framförallt	har	man	velat	göra	en	avgränsning	i	förhållande	
till	misshandel,	där	gärningsmannen	är	någon	jämnårig.	Dessa	barn	ingår	
i	praktiken	inte	i	målgruppen	på	någon	ort.		

I	 såväl	uppföljning	 som	utvärdering	har	uppmärksammats	att	 förhör	
med	barn	mellan	�5	och	�8	år	som	regel	inte	äger	rum	i	barnahusen,	trots	
att	de	ingår	i	målgruppen	utifrån	styrdokumenten.	Orsaken	uppges	vara	
att det inte finns något behov av att hålla förhören i ett rum med videoför-
hörsutrustning.	Barnen	hörs	oftast	personligen	vid	en	eventuell	huvudför-
handling	i	domstol.	Ett	annat	skäl	är	att	det	ofta	är	skilda	förhörsledare,	
som	utreder	barn	under	respektive	över	�5	år.		

I	två	av	barnahusen	ingår	även	barn	som	har	bevittnat	våld	i	målgrup-
pen.	På	övriga	orter	får	denna	grupp	av	barn	stöd	inom	ramen	för	andra	
verksamheter. I Linköping ingår unga som misstänks ha begått en sexuell 
handling	mot	ett	barn	i	målgruppen.	Den	misstänkte	förövaren	kan	vara	
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såväl	under	som	över	�5	år.	Oftast	begränsar	sig	samverkan	till	ett	så	kall-
lat	behandlingssamråd,	men	ibland	deltar	även	polis	och	åklagare.		

Även	om	målgruppen	barn	och	ungdomar	är	densamma	i	barnahusen	
finns skillnader i vad som erbjuds, till exempel vilket stöd som barnets 
familj får. Endast vid Kriscentrum i Malmö erbjuds föräldrarna, även den 
förälder	som	misstänks	för	misshandel,	stöd	och	behandling.

I	Strategin	för	samverkan	talas	vidare	om	behovet	av	verktyg för struk-
tur,	exempelvis	genom	avtal,	riktlinjer	eller	samordnare.	Det	kan	konsta-
teras	att	vissa	orter	har	tecknat	formella	avtal,	andra	inte.	I	utvärderingen	
påtalas att det finns en otydlighet i ansvars- och kostnadsfördelningen. 

Den	huvudsakliga	 skillnaden	 jämfört	med	 tiden	 före	barnahus	 är	 att	
samverkan	 underlättas	 genom	 lokalen	 och	 samordnaren.	 Samordnaren	
har	bidragit	till	att	samråden	har	kunnat	bli	mer	strukturerade.	Det	fram-
går	av	utvärderingen	att	samråden	prioriteras	och	kännetecknas	av	hög	
närvaro.	Förutsättningarna	för	en	kontinuerlig	metodutveckling	har	också	
ökat	genom	möten	för	policydiskussion	och	uppföljning.	

7.2.4 Samsyn
I	intervjuerna	i	utvärderingen	framför	många	yrkesföreträdare	att	det	nya	
arbetssättet	i	barnahus	lett	till	ökad	samsyn,	vilket	är	det	tredje	benet	som	
stabil	och	uthållig	samverkan	måste	vila	på,	enligt	Strategin	för	samver-
kan.	Samsyn	 förutsätter	 kontaktytor	 mellan	de	 samverkande	 aktörerna,	
vilket	barnahus	bidrar	till.	Samsynen	förutsätter	också	tydliga	yrkesroller	
och	ett	tydligt	mål	för	samverkan,	samtidigt	som	det	behövs	en	gemen-
sam	problemförståelse.

Samsyn	uppnås	bland	annat	med	hjälp	av	gemensam kompetens- och 
metodutveckling.	

Många intervjupersoner menar att kunskapen och förståelsen för an-
dras	arbetsuppgifter	och	lagstiftning	har	ökat	genom	barnahus	och	att	det	
blivit	 en	 större	 öppenhet	 i	 samverkan.	 I	 utvärderingen	 påtalas	 behovet	
av såväl gemensam som yrkesspecifik fortbildning. Av genomgången i 
avsnitt 4.3 framgår att det finns ett begränsat utbud av gemensam utbild-
ning	och	att	vissa	yrkesgruppers	vidareutbildning	inom	detta	område	är	
otillräcklig.	

Det finns delade meningar bland de intervjuade om hur mycket arbets-
sättet	har	förändrats.	Vissa	intervjupersoner	påtalar	också		att	verksamhe-
ten	i	barnahus	är	fokuserad	på	det	straffrättsliga	förfarandet.	

Samtliga	försöksorter	ger	i	uppföljningen	exempel	på	hur	samverkan	i	
barnahus	inneburit	en	fortlöpande	metodutveckling,	inte	minst	genom	att	
nära	samverkan	synliggör	brister.	En	bidragande	faktor	har	varit	de	möten	
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för	övergripande	frågor	som	förekommit,	där	man	gemensamt	granskat	
resultatet	av	sitt	arbete	och	sina	rutiner.	På	vissa	orter	har	samråden	blivit	
mer	formaliserade	och	på	andra	har	en	tydlig	åtskillnad	gjorts	mellan	sam-
råd	respektive	planeringsmöten,	beroende	på	om	en	polisanmälan	gjorts	
eller	inte.	Särskilda	blanketter	för	samrådet	har	tagits	fram.	Åklagare	har	
även	övervägt	nya	beslutsformuleringar	för	att	underlätta	socialtjänstens	
fortsatta	arbete	vid	nedläggning	av	förundersökningar.	Uppföljande	sam-
råd	och	återkoppling	till	barn	och	föräldrar	har	förekommit.	Kompeten-
sen	att	samtala	med	barn	i	utsatta	situationer	har	fortlöpande	utvecklats	
inom	ramen	för	barnahusen.

7.3 Barnanpassade utredningar 
…”att de utredningar som görs i samband med misstankar om att ett 
barn har utsatts för brott ska vara anpassade till barnen. Barnen ska 
bara behöva komma till ett ställe och inte i onödan utsättas för uppre-
pade förhör och intervjuer av olika personer och för olika syften.”

7.3.1 Lokalernas utformning
Uppföljningen	har	visat	att	de	barnahus	som	ingår	i	försöksverksamheten	
på ett mycket konkret sätt har anpassat miljön till barnen. Man har en 
gemensam	lokal	med	rum	för	förhör,	läkarundersökning	och	samtal.	På	
samtliga	barnahus	är	miljön	trivsam	och	barnvänlig	genom	färgsättning,	
tillgång till leksaker och så vidare. Man har i olika grad tagit hänsyn till 
att barnen är i varierande ålder. På några av barnahusen finns skilda vänt-
rum	för	mindre	barn	respektive	tonåringar.	I	utvärderingen	framkommer	
dock	synpunkter	från	äldre	barn	att	miljön	är	”barnslig”	och	att	ordet	bar-
nahus	associerar	till	verksamheter	för	små	barn,	till	dagis	eller	ett	ställe	
att	bo	och	få	hjälp	på.	

7.3.2 Barn och föräldrars upplevelser
De	barn	och	föräldrar	som	har	intervjuats	i	utvärderingen	utgör	inte	något	
representativt	urval	men	deras	synpunkter	är	ändå	tänkvärda	för	att	bred-
da	perspektiven.	Sammanfattningsvis	förmedlas	synpunkten	att	miljön	är	
”fin och trygg”. Personalens bemötande i barnahus omnämns i positiva 
ordalag.	De	fåtal	barn	som	har	erfarenhet	av	att	höras	även	på	polisstatio-
nen	menar	att	förändringen	är	till	det	bättre.	

Av	föräldraintervjuerna	framgår	att	möjligheten	till	stöd	och	behand-
ling	för	egen	del	är	mycket	uppskattade.	Föräldrarna	efterfrågar	dock	mer	
information och återkoppling. Misstänkta förövare känner sig utestängda 
och	har	svårt	att	förstå	vad	som	händer.	
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Barnahusen	blir	positivt	omnämnda,	men	många	föräldrar	framför	kri-
tik	mot	socialtjänstens	utredare	och	BUP.	Kritiken	handlar	om	bristande	
kontinuitet	i	kontakten	och	svårtillgänglighet.	

I	övrigt	framförs	synpunkter	som	mer	knyter	an	till	situationen	än	till	
barnahusens	verksamhet.	Det	framkommer	att	förhöret	ofta	är	kopplat	till	
skuld	och	rädsla	och	att	vissa	yngre	barn	har	svårt	att	förstå	innebörden	
i	ett	polisförhör.	Andra	uttrycker	att	videokameran	orsakar	obehag	och	
stress.

7.3.3 Många kontakter för barnet
I	uppdraget	uttrycktes	målsättningen	att	barnen	i	mindre	utsträckning	än	
tidigare	 skulle	 behöva	 utsättas	 för	 upprepade	 förhör	 och	 intervjuer	 av	
olika	personer	och	 för	olika	 syften.	Det	 är	 svårt	 att	bedöma	om	denna	
målsättning	har	uppnåtts	och	frågan	har	också	kommit	att	problematise-
ras.	Diskussionen	gäller	framförallt	huruvida	det	är	en	nackdel	att	barnet	
hörs flera gånger, men också om det går att undvika att barnet talar med 
många	olika	yrkesföreträdare.	

När	det	gäller	frågan	om	antalet	förhör	är	det	en	viktig	aspekt	att	ett	
förhör	inte	bör	pågå	för	länge.	Det	är	vidare	en	orimlig	målsättning	att	
bara	hålla	några	enstaka	förhör,	om	exempelvis	misstanken	gäller	uppre-
pade övergrepp under en längre tid. En annan faktor som kan leda till fler 
kontakter	är	att	polis	och	åklagare	gör	upprepade	försök	att	hålla	förhör	
med	ett	barn,	om	de	inte	lyckas	etablera	någon	kontakt	med	barnet	vid	det	
första	förhöret.

Samordningen till en lokal har på vissa ställen inneburit att fler yrkes-
verksamma	är	engagerade	jämfört	med	tidigare,	vilket	rimligen	är	posi-
tivt, samtidigt som det innebär fler kontakter för barnet. 

Metoden att använda sig av medhörning vid förhör leder till att flera 
personer	är	närvarande,	även	om	de	 inte	har	direktkontakt	med	barnet.	
Barnet	informeras	alltid	om	vilka	som	följer	förhöret	via	video.	På	vissa	
orter	är	endast	åklagare,	särskild	företrädare	och	andra	aktörer	i	den	straff-
rättsliga	processen	närvarande.	På	andra	orter	deltar	även	socialtjänst	och	
BUP rutinmässigt. Det finns delade meningar huruvida det uppstår sekre-
tessproblem vid medhörning eller ej. Vidare finns anledning att reflektera 
över	vikten	av	socialtjänstens	och	BUP:s	närvaro	 i	 förhållande	 till	den	
eventuella	belastning	på	barnet,	som	många	personer	i	medhörning	kan	
innebära.	Värdet	av	att	 socialtjänsten	är	närvarande	uppges	vara	att	 en	
skyddsbedömning	i	så	fall	kan	göras	snabbare.	Detaljer	om	brottet	behö-
ver	inte	heller	beröras	i	samtal	med	barnet	som	genomförs	inom	ramen	
för	den	sociala	utredningen.	BUP	kan	vidare	vara	en	konsultativ	resurs	
för	förhörsledaren	när	det	gäller	att	anpassa	förhållningssättet	efter	bar-
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nets	utvecklingsnivå	och	mognad.	BUP:s	närvaro	kan	också	syfta	till	att	
bedöma	barnets	behov	av	behandling.	En	fördel	som	framförts	med	med-
hörning	är	att	den	gör	processerna	snabbare.	

7.4 Underlag för rättsprocessen 
…”att genom metodutveckling höja kvaliteten i utredningarna. …På 
så sätt skapas bättre underlag för rättsprocessen”

I	delrapporten	betonades	ett	antal	frågor	av	betydelse	för	att	höja	kvalite-
ten	på	förundersökningarna,	nämligen	vikten	av	skyndsam	handläggning,	
framförallt	förhören	med	barn,	aktiv	förundersökningsledning,	metodut-
veckling av barnförhören och fler läkarundersökningar. Uppföljningen 
nedan	knyter	an	till	dessa	frågor.	

Det	 bör	 noteras	 att	 den	 handbok	 som	 gavs	 ut	 av	 Åklagarmyndighe-
ten	�006	innehåller	 rekommendationer,	som	ligger	 i	 linje	med	de	ovan	
angivna	punkterna.	Det	kan	därför	vara	 svårt	att	 fastslå	hur	mycket	av	
eventuella	 förändringar	 i	 utredningsmetodiken	 som	 beror	 på	barnahus-
verksamheten	eller	som	är	en	effekt	av	handboken.	Även	inom	polisen	
pågår	ett	utvecklingsarbete	på	området.	Som	tidigare	nämnts	kommer	en	
metodhandbok	att	utarbetas	som	syftar	till	att	höja	kvaliteten	i	utredning-
arna	när	det	gäller	bland	annat	brott	mot	barn.	

7.4.1 Förundersökning
Enligt utvärderingen finns det tendenser till positiva förändringar, inte 
minst	vid	en	 jämförelse	mellan	�006–�007	när	det	gäller	 förundersök-
ningarna,	även	om	det	inte	går	att	säga	att	verksamheten	i	barnahusen	lett	
till fler åtal eller kortare utredningstid. Framförallt är barnet mer i fokus. 

Granskningen av förundersökningar visar också att fler förhör med 
barnen har hållits på barnahusorterna och fler läkarundersökningar har 
genomförts,	jämfört	med	jämförelsekommunerna.

Det	innebär	sannolikt	att	underlaget	för	rättsprocessen	blir	bättre,	även	
om	det	inte	medför	några	omedelbara	effekter	på	antalet	åtal.	Utvärdering-
en	visar	också	att	en	större	andel	av	barnen	på	barnahusorterna	än	i	jämfö-
relsekommunerna	har	tilldelats	särskild	företrädare	och	målsägandebiträde.	
Det	tyder	på	att	barnen	har	ett	bättre	stöd	i	rättsprocessen.	

Det	framkommer	i	utvärderingen	att	det	är	ovanligare	att	polisanmäl-
ningar	leder	till	att	förundersökningar	inte	inleds	på	barnahusorterna.	En	
tänkbar	förklaring	till	skillnaden	i	förhållande	till	jämförelsekommunerna	
är	att	anmälningarna	på	barnahusorterna	är	bättre	underbyggda,	tack	vare	
den	utökade	samverkan.	
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7.4.2 Skyndsamhetskrav
Orsakerna	till	att	förhör	med	barn	bör	ske	så	snabbt	som	möjligt	är	främst	
att	barn	glömmer	fortare	än	vuxna	och	att	risken	för	att	barnets	uppgif-
ter påverkas av andra ökar ju längre tid som förflyter. Barnet ska också 
kunna	påbörja	eventuell	terapeutisk	behandling,	utan	att	detta	riskerar	att	
påverka	förundersökningen.	

Åklagare	verksamma	på	försöksorterna	har	uttryckt	att	de	upplever	att	
det	 generellt	 sett	 går	 snabbare	 att	 komma	 igång	 med	 utredningen	 i	 ett	
barnahusärende,	eftersom	utredningen	planeras	vid	samråd.	De	så	kallade	
ingångsuppgifterna	har	blivit	bättre	och	kontaktvägarna	har	blivit	kortare.	
Det faktum att flera aktörer gemensamt planerar sin handläggning med-
för	också	att	det	har	hög	prioritet	att	följa	den	uppgjorda	planen.	Det	går	
emellertid	inte,	med	utvärderingen	som	underlag,	att	säga	om	förhör	med	
barnen	hålls	snabbare.	

Det finns inte heller några resultat i utvärderingen som tyder på att 
utredningsprocessen	generellt	 skulle	ha	blivit	 snabbare	 i	barnahuskom-
munerna. Malmö är den ort som utmärker sig i fråga om förändrade hand-
läggningstider.	 Under	 försöksperioden	 har	 en	 tydlig	 minskning	 av	 den	
genomsnittliga	utredningstiden	skett,	såväl	avseende	vålds-	som	sexual-
brott. Minskningen kan hänga samman med att Malmö under denna tid 
har	genomfört	en	organisatorisk	förändring	i	samarbetet	mellan	polis	och	
åklagare	genom	att	bilda	utredningsteam.	

7.4.3 Förundersökningsledning
Åklagaren	bör	regelmässigt	närvara	vid	samråd	och	förhör	med	barnet.	
Förundersökningen	kan	då	bedrivas	snabbt	och	effektivt.	Förhörens	värde	
som	bevismedel	kan	säkerställas	genom	att	 åklagare	är	närvarande	vid	
barnförhör	 och	 kan	 ställa	 kompletterande	 frågor.	Vidare	 kan	 åklagaren	
omgående	fatta	beslut	om	eventuella	tvångsmedel	eller	lämna	nya	direk-
tiv till polisen. Givetvis är det av vikt att de som handlägger de aktuella 
ärendena	är	specialiserade	och	har	utbildning	för	uppgiften.	Enligt	upp-
gifter	lämnade	av	de	åklagarkammare	som	har	tillgång	till	barnahus,	är	
det	 särskilt	 utsedda	 åklagare	 som	 handlägger	 barnärenden	 på	 samtliga	
åklagarkammare.	I	utvärderingen	konstateras	att	utbildningsnivån	varie-
rar	mellan	orterna	och	inom	kamrarna.	Sammantaget	har	drygt	hälften	av	
de	åklagare	som	samarbetat	med	barnahusen	genomgått	vidareutbildning	
om	övergrepp	mot	barn.	

Hur	ofta	åklagare	är	närvarande	vid	förhör	med	barn	varierar	mellan	de	
olika	försöksorterna.	En	majoritet	av	åklagarna	på	försöksorterna	verkar	
dock	vara	 av	uppfattningen	att	 det	 är	önskvärt	 att	 vara	närvarande	vid	
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barnförhören.	De	förklaringar	som	ges	till	att	de	inte	är	närvarande	i	högre	
utsträckning	är	främst	tids-	och	resursbrist.	Enligt	vad	åklagarkamrarna	
själva	uppgivit	och	vad	som	framkommit	i	kontakten	med	försöksorterna	
är åklagarna i Göteborg och i Stockholm City i princip alltid närvarande, 
medan de i Sundsvall och Linköping sällan är det. I Sundsvall åberopas 
tidsbrist. Åklagare i Linköping anser att deras närvaro inte alltid är nöd-
vändig,	utan	att	vissa	ärenden	bör	prioriteras.

7.4.4 Barnförhör
Förhöret	med	barnet	och	på	vilket	sätt	det	har	genomförts	är	många	gång-
er avgörande när åklagaren bedömer om det finns tillräckliga skäl för att 
väcka	åtal.	Samtidigt	kan	det	vara	ytterst	svårt	för	barnet	att	berätta	om	ett	
övergrepp,	i	synnerhet	om	den	misstänkte	är	en	nära	anhörig	till	barnet.	
Med hänsyn till hur viktiga förhören är och då barnärenden generellt sett 
är	svårutredda	är	det	viktigt	att	de	åklagare	och	poliser	som	arbetar	med	
ärendena	och	håller	förhör	med	barn	är	specialiserade.

Inom	ramen	för	utvärderingen	har	det	genomförts	en	undersökning	rik-
tad	till	ansvarig	på	familjevåldsrotlarna	i	respektive	polisdistrikt.	Av	un-
dersökningen framkommer att de allra flesta barnutredare har genomgått 
någon	form	av	utbildning,	men	att	omfattningen	och	innehållet	varierar.	

En	utveckling	av	förhören,	som	har	nämnts	av	vissa	åklagare	på	för-
söksorterna, är att sakkunskap finns tillgänglig vid förhören i de fall ex-
empelvis	BUP	har	personal	närvarande.	Det	förekommer	också	att	BUP	i	
konsultationssyfte	tittar	på	förhören	i	efterhand.

Frågan	om	andra	än	poliser,	till	exempel	psykologer	eller	andra	beteen-
devetare,	skulle	ha	bättre	kompetens	för	att	intervjua	barnen	har	diskuterats	
under	försöksperioden.	Noteras	bör	att	möjligheten	att	använda	andra	yr-
kesgrupper redan finns och utnyttjas. Samtidigt saknar beteendevetare ge-
nerellt	sett	den	kompetens	som	krävs	för	att	intervjua	barn	inom	ramen	för	
en	förundersökning.	Det	viktigaste	är	att	en	lämplig	person	med	rätt	kun-
skap	håller	förhöret.	I	detta	sammanhang	bör	nämnas	att	polisens	barnutre-
darutbildning	genomgått	en	översyn	och	utvecklats	kvalitetsmässigt.

En	annan	aspekt	av	förhören	med	barn	lyfts	fram	i	utvärderingen,	där	
man	konstaterar	att	barnens	vårdnadshavare	sällan	är	närvarande	vid	för-
hör	med	barn.	Enligt			�3	kap.	�0	§	4	stycket	RB	bör	de	vara	det	när	barn	
under	�5	år	hörs,	om	det	kan	ske	utan	men	för	utredningen.	En	förklaring	
till	att	vårdnadshavare	inte	är	närvarande	är	att	det	ofta	bedöms	vara	till	
men	för	utredningen,	eftersom	vårdnadshavare	kan	komma	att	åberopas	
som	 vittnen.	 Försöksorterna	 framför	 också	 i	 uppföljningen	 att	 det	 inte	
skett	någon	förändring	i	detta	avseende	till	följd	av	försöksverksamheten.	
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7.4.5 Läkarundersökning
Läkarundersökningar fyller en viktig funktion när det gäller att utreda och 
lagföra	brott,	men	de	kan	också	ha	andra	syften.	Se	vidare	7.5.�.

I	delrapporten	framfördes	att	få	läkarundersökningar	hade	genomförts	
i	 barnahusen	 under	 den	 inledande	 försöksperioden.	 Av	 utvärderingen	
framgår	att	en	större	andel	av	barnen	i	barnahuskommunerna	genomgår	
medicinska	undersökningar	än	i	jämförelsekommunerna.

I Linköping och Stockholm är barnläkare med vid samråd och finns 
tillgängliga	 för	undersökningar	 i	barnahuset	 i	viss	utsträckning.	På	öv-
riga	 orter	 har	 det	 varit	 svårt	 att	 involvera	 barnmedicin	 i	 verksamheten	
på	barnahusen.	Samverkan	har	där	främst	bestått	i	att	man	via	etablerade	
kontakter	har	skapat	tillgång	till	undersökningar	med	förtur.	De	barnlä-
kare	som	uttalat	sig	i	uppföljningen	menar	att	sjukvårdens	medverkan	är	
viktig.	De	anser	att	de	kvalitetsmässiga	fördelarna	med	att	delta	i	samråd	
och att göra fler läkarundersökningar överväger, trots att arbetssättet är 
resurskrävande.

Det	framfördes	i	delrapporten	att	ytterligare	ansträngningar	borde	gö-
ras	för	att	alla	delar	av	landet	skulle	ha	tillgång	till	läkare	med	kompetens	
att utfärda rättsintyg. Med hänsyn till att de rättsmedicinska avdelning-
arna	är	placerade	på	sex	orter	kan	avståndet	till	vissa	barnahus	ibland	leda	
till	att	rättsläkare	inte	kan	medverka.	Samarbetet	underlättas	naturligtvis	
när de rättsmedicinska avdelningarna finns på samma ort som barnahu-
set. Det bör också påpekas att de kontrakterade läkare som finns oftast 
har	mycket	 liten	erfarenhet	 inom	området	barnmisshandel	och	sexuella	
övergrepp	 mot	 barn.	 I	 stället	 för	 att	 vända	 sig	 till	 dessa	 kontrakterade	
läkare	bör	polis	och	åklagare	därför	ofta	överväga	att	anlita	barnläkare	
eller	gynekologer.		

7.5 Underlag för samhällets fortsatta insatser
…”att genom metodutveckling höja kvaliteten i utredningarna… På 
så sätt skapas bättre underlag för samhällets fortsatta insatser.”

Den	sociala	utredningen	syftar	 till	att	bedöma	om	barnet	har	behov	av	
skydd	eller	stöd.	Som	en	allmän	bakgrund	kan	sägas	att	Socialstyrelsen	
under	många	år	har	arbetat	för	att	förbättra	kvaliteten	i	barnavårdsutred-
ningarna.	Dels	har	ett	system	för	utredning	och	uppföljning,	Barns	behov	
i centrum (BBIC) utvecklats, vilket för närvarande sprids i landet, dels 
har	allmänna	råd	och	en	tillhörande	handbok	tagits	fram.	
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7.5.1 Socialtjänstens utredning 
Socialtjänstens	personal	i	barnahus	genomför	inte	de	sociala	utredning-
arna,	men	har	en	viktig	roll	genom	att	vara	länken	till	den	egna	organisa-
tionen.	Syftet	med	socialtjänstens	roll	i	barnahus	är	att	ta	huvudansvaret	
för	att	samverkan	verkligen	kommer	till	stånd.	Syftet	är	också	att	bidra	
till	snabb	handläggning	och	förbättrad	kvalitet	i	de	sociala	utredningarna	
och	bidra	till	att	barn	och	föräldrar	får	adekvata	insatser.

Varken	i	utvärderingen	eller	i	uppföljningen	av	barnahusverksamheten	
har	de	socialsekreterare	kommit	till	tals	som	genomför	utredningarna	och	
som	har	ansvar	för	att	barnet	får	skydd	och	nödvändiga	insatser.	Det	är	en	
brist	att	det	perspektivet	helt	saknas. I	uppföljningen	har	socionomerna	
i	barnahusen	framhållit	att	de	handläggande	socialsekreterarna	upplever	
medhandläggning,	 samtal	 med	 barnen	 och	 andra	 erbjudanden	 som	 ett	
stöd.	Det	kan	rimligen	på	sikt	även	påverka	kvaliteten	 i	utredningarna.	
Det	framgår	emellertid	av	uppföljningen	att	den	konsultroll	som	sociono-
merna	har	i	barnahusen	skiljer	sig	åt.	

I	 en	 av	utvärderingens	delstudier	har	de	 sociala	utredningarna	gran-
skats.	Utredningarna	uppfyllde	i	stort	sett	de	kvalitetskriterier	som	upp-
ställdes i utvärderingen. I flertalet av de granskade utredningarna fanns 
ett	 tydligt	barnfokus	och	ett	barnperspektiv.	Resultatet	bekräftar,	enligt	
utvärderingen,	 den	 pågående	 utvecklingen	 mot	 allt	 bättre	 kvalitet	 i	 ut-
redningarna	som	i	olika	studier	har	satts	i	samband	med	kvalitetsförbätt-
rande projekt. Det finns inte några genomgående mönster i försökskom-
munerna	när	det	gäller	handläggning,	utredningstider	eller	insatser	efter	
utredningen.		

7.5.2 Läkarundersökning på uppdrag av socialtjänsten
Under	försöksperioden	har	frågan	uppkommit	om	man	borde	sträva	efter	
att läkarundersökningar ska ske mera rutinmässigt. Motivet har framfö-
rallt	varit	att	utesluta	att	barnet	har	skador.	Ett	annat	skäl	till	rutinmässiga	
undersökningar	är	de	kan	behöva	ingå	i	den	sociala	utredningen.	I	senare	
tids	barnavårdsforskning	och	under	utvecklandet	av	ovannämnda	system	
för	 handläggning	 och	 dokumentation,	 BBIC,	 har	 påtalats	 vikten	 av	 att	
uppmärksamma	barns	hälsa.

Vid försöksverksamhetens slut är det endast Barnahus Linköping som 
försöker	 tillämpa	 rutinmässiga	 undersökningar.	 Erfarenheterna	 är	 posi-
tiva, men arbetssättet förutsätter att det finns en tydlighet kring huruvida 
undersökningen är beställd av åklagare/polis eller av socialtjänsten.
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7.5.3 Insatser som ett resultat av utredningen
Socialtjänsten	har	ofta	kontakt	med	berörda	familjer	under	 lång	 tid	 för	
utredning	och	olika	former	av	insatser.	I	drygt	hälften	av	de	utredningar	
som	 utgjorde	 underlaget	 för	 utvärderingen	 var	 familjerna	 kända	 sedan	
tidigare.	Det	framgår	också	att	insatserna	under	utredningstiden	varierar	
till	innehåll	och	omfattning	mellan	försöksorterna.	När	det	gäller	antalet	
barn	som	får	insatser	efter	avslutad	utredning	visar	utvärderingen	att	sex	
av	 tio	 utredningar	 leder	 till	 någon	 form	 av	 insats,	 vilket	 överensstäm-
mer	med	tidigare	forskning.	Under	utredningen	förekom	stödsamtal	i	vart	
femte	fall,	kontaktperson	eller	annat	personligt	stöd	i	mindre	än	vart	ti-
onde	och	behandling	eller	psykoterapi	i	mindre	än	vart	femte	fall.	Nästan	
vart	femte	barn	placerades	utanför	hemmet	under	utredningstiden.	

7.5.4 Krisstöd och behandling 
Det	är	viktigt	att	barn	som	misstänks	ha	varit	utsatta	för	misshandel	eller	
sexuella	övergrepp	får	stöd	i	omedelbar	anslutning	till	sin	berättelse	eller	
avslöjandet.	När	det	pågår	en	förundersökning	är	det	dock	viktigt	att	sam-
råd	sker	med	polis	och	åklagare	i	samband	med	att	behandling	planeras.

Det	förekommer	allmänt	en	viss	förvirring	när	det	gäller	hur	begrepp	
som	 krisbemötande,	 krisstöd	 och	 krisbearbetning	 används.	 Här	 avses	
med	 krisbemötande	 ett	 empatiskt	 och	 praktiskt	 gott	 omhändertagande.	
Med krisstöd avses	att	i	samtalsform	hjälpa	ett	barn	eller	en	förälder	att	
förstå	vad	det	har	utsatts	för,	ge	information	om	vanliga	reaktioner	vid	
kriser,	praktiska	frågor	om	vad	som	kommer	att	hända	i	nästa	steg	och	så	
vidare.	I	krisstöd	ingår	att	göra	en	bedömning	av	barnets	eller	förälderns	
behov	av	ytterligare	stöd	och	behandling.	

Med krisbearbetning	avses	terapeutisk	bearbetning,	inklusive	trauma-
bearbetning,	för	de	barn	eller	vuxna	som	är	traumatiserade.	Bearbetning	
krävs	när	man	plågas	av	minnen	och	ständigt	påminns	om	traumat.	Syftet	
med	trauma-	eller	krisbearbetning	är	att	i	lugn	takt	gå	igenom	upplevel-
serna	och	på	sikt	kunna	integrera,	det	vill	säga	stå	ut	med,	det	man	upp-
lever	har	hänt.		Terapi	med	ett	barn	kan	ta	olika	lång	tid.	Krisbearbetning	
är	en	uppgift	för	barn-	och	ungdomspsykiatrin,	såvida	inte	socialtjänsten	
förfogar	över	personal	med	psykoterapeutisk	kompetens.

Enligt	 intervjuerna	 i	utvärderingen	uppger	sig	barn	och	medföljande	
förälder	ha	fått	ett	gott	krisbemötande	i	kontakten	med	barnahus.	Upp-
följningen	visar	vidare	att	en	utveckling	skett	under	försöksperioden	och	
att flertalet barn numera erbjuds krisstöd. I Malmö är krisstöd en central 
och väl inarbetad del i verksamheten och även i Linköping, Göteborg, 
Sundsvall	och	Umeå	får	barnen	krisstöd.	I	Stockholm	kan	socionomerna	
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på	uppdrag	av	stadsdelarna	och	i	mån	av	utrymme	ha	barn-	och	föräldra-
samtal	under	den	inledande	fasen	av	förundersökningen,	men	i	huvudsak	
har	socionomerna	endast	en	samordnande	roll.

Det	framgår	inte	vilken	omfattning	krisstödet	har	och	vilken	uppfölj-
ning	som	sker.	En	modell	för	krisstöd	som	nämns	är	Trappan.	Den	inne-
bär	en	serie	så	kallad	jagstödjande	samtal	där	man	arbetar	med	situatio-
nen	här	och	nu	och	undviker	att	fokusera	på	känslomässiga	upplevelser		
av	det	misstänkta	övergreppet.	Antalet	samtal	kan	vara	mellan	tre	och	nio	
och	innehåller	även	information.

I	delrapporten	framhölls	att	man	på	vissa	försöksorter	inte	hade	lyck-
ats	 involvera	barn-	och	ungdomspsykiatrin	 i	barnahusen	 i	önskvärd	ut-
sträckning.	 Det	 konstaterades	 att	 den	 huvudman	 som	 erbjuder	 stöd	 el-
ler	behandling	kan	vara	socialtjänsten	eller	BUP,	beroende	på	 resurser,	
kompetens och om det redan finns en etablerad relation till familjen. Det 
kan noteras att det skett en positiv utveckling på flera håll när det gäller 
BUP:s	engagemang	i	barnahusen.	BUP	tar	huvudansvar	för	det	generella	
krisstödet till barn och unga i Linköping, Umeå och Göteborg, medan 
socialtjänsten tar motsvarande ansvar i Malmö och Sundsvall. 

7.5.5 Stöd och behandling till föräldrarna
Det	är	viktigt	att	även	familjen	som	helhet	erbjuds	stöd,	både	kortsiktigt	
och i ett längre perspektiv, liksom att det vid behov finns möjlighet till 
ett	socialt	eller	familjeterapeutiskt	arbete	för	att	förändra	de	förhållanden	
som	barnet	lever	under.	I	viss	utsträckning	tillgodoser	socialtjänsten	be-
hovet	av	stöd	och	behandling	för	familjen	som	helhet	genom	sina	öppna	
insatser. Det förekommer emellertid få insatser som är specifikt utfor-
made	för	dessa	familjer.

Föräldrarnas	motivation	att	medverka	i	utredning	och	insatser	är	erfa-
renhetsmässigt störst när de befinner sig i en akut kris. Det är därför en 
brist	att	föräldrar	i	mycket	begränsad	utsträckning	erbjuds	insatser	i	bar-
nahusen. Kriscentrum i Malmö erbjuder behandling till föräldrar. I Linkö-
ping	kan	föräldrar	få	visst	stöd	inom	ramen	för	barnahus	och	behandling	
genom	BUP	Elefanten.	Det	kan	konstateras	 att	 arbetet	med	misstänkta	
förövare är eftersatt. Endast vid Kriscentrum i Malmö erbjuds misstänkta 
förövare	behandling	och	endast	vid	misstanke	om	barnmisshandel.

De	föräldrar	och	barn	som	har	fått	tillgång	till	stöd	och	behandling	och	
som	har	intervjuats	i	utvärderingen	är	i	allmänhet	mycket	positiva	till	det	
stöd	de	 fått.	Även	om	föräldrarna	överlag	är	positiva	 till	barnfokuset	 i	
verksamheten	så	framkommer	hos	vissa	en	osäkerhet	huruvida	barnahu-
sen	även	har	till	uppgift	att	stödja	föräldrarna.	
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7.6 Rättsliga hinder 
…”inventera eventuella rättsliga hinder, till exempel sekretess mel-
lan myndigheter”

I	uppdraget	framhålls	att	det	är	angeläget	att	berörda	myndigheter	upprätt-
håller	sina	roller	och	ansvarsområden.	I	det	sammanhanget	är	det	centralt	
hur	de	gällande	sekretessbestämmelserna	tillämpas.	Det	är	framförallt	vid	
samrådsmöten	och	under	medhörning	som	osäkerhet	kan	uppstå	kring	den	
information	som	utbyts	 inom	ramen	 för	barnahus.	Sekretessfrågorna	har	
hanterats	olika	på	försöksorterna.	Även	frågan	om	underrättelse	till	vård-
nadshavare	när	parallella	utredningar	inleds	och	dokumentationsskyldighe-
ten	har	diskuterats.	En	annan	fråga	som	både	är	juridisk	och	praktisk	och	
som	löses	på	olika	sätt	är	vem	som	transporterar	ett	barn	till	ett	polisförhör.	

7.6.1 Sekretess vid samråd
Samma	sekretess	gäller	vid	samrådsmöten	som	om	myndighetsrepresen-
tanterna	befann	sig	inom	sin	egen	verksamhet	och	övervägde	att	lämna	
ut	 viss	 information.	 Sekretesslagstiftningen	 kan	 vara	 svår	 att	 tillämpa	
vid	sådan	nära	samverkan	i	sammanträdesform	som	samrådet	är.	Den	är	
framförallt	utformad	för	uppgiftslämnande	i	skriftlig	form	vid	bilaterala	
kontakter	mellan	myndigheter.	

Att	lagstiftningen	främst	är	utformad	för	skriftligt	uppgiftsutbyte	fram-
går	bland	annat	i	förarbetena.	Inför	en	ändring	i	sekretesslagstiftningen,	
som	innebar	en	utvidgning	av	möjligheterna	att	lämna	uppgifter	om	miss-
tankar	om	allvarliga	brott	till	polis	och	åklagare,	uttalades	det	att	uppgifts-
lämnande	om	brott	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	bör	ske	i	skriftlig	
form.	Vidare	sa	man	att	den	skriftliga	formen	ter	sig	naturlig	inte	minst	av	
det	skälet	att	det	bör	vara	möjligt	att	kontrollera	bland	annat	vilka	uppgif-
ter	som	har	lämnats	ut	och	vem	som	har	svarat	för	uppgiftslämnandet.	Det	
uttalades	vidare	att	det	inte	är	uteslutet	att	uppgifter	lämnas	ut	muntligen	
och	att	detta	kan	vara	motiverat,	exempelvis	när	det	är	fråga	om	ett	bråd-
skande	ärende	eller	uppgifter	som	lämnas	vid	ett	sammanträde.	I	sådana	
fall	är	det	viktigt	att	en	protokollsanteckning	eller	tjänsteanteckning	görs	
och	det	 får	anses	 ligga	 i	sakens	natur	att	den	mottagande	myndigheten	
dokumenterar	uppgifterna.�9

En	konkret	fråga	som	rör	samråd	är	vilka	uppgifter	som	kan	lämnas	till	
polis	och	åklagare	i	samband	med	misstanke	om	brott.	Enligt	doktrin	för-
stås	med	”uppgift	som	angår	misstanke	om	brott”,	enligt	�4	kap.	�	§	4	-	6	
stycket SekrL, inte endast en anmälan om brott. En myndighet kan även 

�9 Prop. 1983/84: 142, s. 42.
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lämna	uppgift	om	iakttagelser	som	myndighetens	personal	gjort,	om	vad	
målsäganden har sagt eller vad som finns antecknat i journaler. Brottet be-
höver	inte	heller	ha	begåtts	inom	myndighetens	ansvarsområde.	Det	avgö-
rande	är	att	myndigheten	har	fått	vetskap	om	brottet	i	sin	verksamhet.	�0	

Mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns möjlighet att ut-
byta information om det behövs för att ett barn ska få stöd (14 kap. 2 § 9 
stycket SekrL). Däremot är frågan om uppgifter om brott, som finns hos 
socialtjänsten	och	som	vid	samrådet	lämnas	till	polis	och	åklagare,	även	
kan	lämnas	till	hälso-	och	sjukvården.	Det	är	inte	heller	självklart	att	rätts-
väsendet	kan	lämna	uppgifter	till	socialtjänsten	med	stöd	av	�4	kap.	�	§	
SekrL, med hänvisning till anmälnings- och uppgiftsskyldigheten i SoL, 
samtidigt	som	representanter	för	hälso-	och	sjukvården	är	närvarande,	till	
exempel	vid	ett	samråd.	

Mot bakgrund av att bestämmelserna till stor del utgår från utbyte av 
uppgifter	i	skriftlig	form	är	det	förståeligt	att	det	kan	uppstå	tolknings-
problem	i	barnahussamverkan.	Här	utgör	muntliga	samråd	navet	i	verk-
samheten,	även	om	själva	polisanmälan	från	socialtjänsten	alltid	lämnas	
skriftligt.	Tiden	för	ett	samråd	är	dessutom	begränsad	och	samtliga	frågor	
som	kan	uppkomma	kan	inte	förutses	i	förväg.	

7.6.2 Parallella utredningar inleds
Som	tidigare	nämnts	startas	det	parallella	utredningar	med	olika	syften	
och	utifrån	olika	 lagstiftningar	vid	misstanke	om	brott	mot	barn.	Soci-
altjänsten	 måste	 som	 regel	 inleda	 en	 utredning	 för	 att	 bedöma	 barnets	
behov	av	skydd	och	stöd	i	samband	med	en	polisanmälan	om	misstanke	
om brott. Enligt 11 kap. 2 § SoL ska socialtjänsten informera vårdnadsha-
varna	om	att	utredning	har	inletts.	Socialtjänsten	bör	dock	samråda	med	
polis	eller	åklagare	innan	vårdnadshavaren	underrättas��.

Polis	och	åklagare	har	i	vissa	fall	ett	intresse	av	att	påbörja	en	förun-
dersökning	och	hålla	förhör	med	ett	barn,	utan	att	vårdnadshavaren	kän-
ner	till	det.	Det	möjliggörs	genom	att	domstol	under	vissa	förutsättningar	
interimistiskt	kan	förordna	om	särskild	företrädare	för	ett	barn,	utan	vård-
nadshavarens	 vetskap.	 Domstolen	 får	 sedan	 vänta,	 som	 längst	 till	 och	
med	fjärde	vardagen	efter	att	beslut	har	fattats,	med	att	expediera	beslutet	
till	vårdnadshavaren.	Härigenom	kan	polis	och	åklagare	hålla	förhör	med	
barnet	utan	att	vårdnadshavaren	vet	om	det	i	förväg.	

En	förutsättning	för	att	socialtjänsten	ska	kunna	avvakta	med	att	un-
derrätta	vårdnadshavaren	om	inledd	utredning	är	att	förundersökningen	

�0 Dahlqvist, A. (2007), s. 79.
��	 SOSFS	�006:��.
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inleds omgående och det inte finns något omedelbart skyddsbehov för 
barnet.	Hur	länge	socialtjänsten	kan	avvakta	med	sin	kontakt	får	bestäm-
mas utifrån varje enskilt fall och i samråd med polisen. Men det får inte 
bli	 fråga	om	någon	 längre	 tid	som	vårdnadshavaren	hålls	ovetande	om	
den	inledda	utredningen.�� Här finns en uppenbar intressekonflikt mellan 
straffrätt	och	socialrätt,	som	behöver	hanteras	genom	rutiner	och	överens-
kommelser	mellan	socialtjänst	och	polis.

7.6.3 Sekretess vid medhörning
Under	försöksverksamheten	har	det	diskuterats	hur	förundersökningsse-
kretessen enligt 5 kap. 1 § SekrL förhåller sig till partsinsynen enligt 14 
kap. 5 § SekrL, vid en utredning enligt socialtjänstlagen. Osäkerhet kring 
vad	som	gäller	och	behovet	av	att	i	vissa	fall	kalla	socialsekreterare	som	
vittnen	 i	 en	eventuell	 rättegång	har	 lett	 till	 att	 socialtjänsten	 inte	 följer	
förhören i Malmö och Umeå. 

Förundersökningssekretessen	gäller	vissa	uppgifter,	oavsett	hos	vilken	
myndighet uppgiften finns. I praktiken uppstår främst svårigheter när en 
uppgift	eller	handling,	som	är	hänförlig	till	en	pågående	förundersökning,	
förekommer	i	socialtjänstens	ärende	och	en	part	begär	att	få	ta	del	av	den-
na.	Sådana	uppgifter	kan	socialtjänsten	eller	hälso-	och	sjukvården	ha	fått	
del	av,	exempelvis	genom	att	vara	närvarande	vid	ett	polisförhör.	Varje	
myndighet	måste	göra	en	egen	sekretessprövning,	både	utifrån	den	egna	
myndighetens sekretess och förundersökningssekretessen. Det finns inget 
som	hindrar	att	den	myndighet	som	uppgiften	kommer	ifrån	konsulteras.	

Stöd	för	att	förundersökningssekretessen	kan	medföra	en	inskränkning	
i partsinsynsrätten återfinns i doktrin. Det uttalas till exempel att, i den 
mån	partsinsynsrätt	skulle	föreligga	beträffande	uppgifter	som	är	skyd-
dade	av	förundersökningssekretess,	torde	bestämmelsen	i	�4	kap.	5	§	�	
stycket SekrL ändå hindra att uppgifterna lämnas ut. Det framgår nämli-
gen	av	denna	paragraf	att	handling	eller	material	inte	får	lämnas	ut	i	den	
mån	det,	med	hänsyn	 till	 allmänt	 eller	 enskilt	 intresse,	 är	 av	 synnerlig	
vikt	 att	 sekretessbelagd	 uppgift	 i	 materialet	 inte	 röjs.	 I	 sådana	 fall	 ska	
myndigheten	på	annat	 sätt	 lämna	parten	upplysning	om	vad	materialet	
innehåller,	i	den	mån	det	behövs	för	att	denne	ska	kunna	ta	tillvara	sin	rätt	
och	det	kan	ske	utan	allvarlig	skada	för	det	intresse	som	sekretessen	ska	
skydda.	En	prövning	måste	alltså	göras	i	varje	enskilt	fall,	men	det	torde	
oftast	vara	av	synnerlig	vikt	att	uppgifter	som	skulle	försvåra	utredningen	
i	förundersökningen	inte	röjs	för	parten.�3	

�� Socialstyrelsen (2006), s. 92 ff.
�3 Dahlqvist, A. (2007), s. 318.
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7.6.4 Samverkan och dokumentation
Kraven	på	dokumentation	är	ytterligare	en	fråga	där	delvis	nya	situationer	
uppstått	inom	ramen	för	barnahussamverkan.	

Varje	yrkesgrupp	har	sina	dokumentationsregler,	som	också	gäller	vid	
samverkan.	 Polis	 och	 åklagare	 har	 exempelvis	 skyldighet	 enligt	 �	 a	 §	
FUK	att	särskilt	sätta	upp	eller	anteckna	beslut	om	att	inleda	eller	utvidga	
en	förundersökning.	

För	 legitimerad	hälso-	och	 sjukvårdspersonal,	 från	exempelvis	BUP,	
kan i det enskilda fallet finnas osäkerhet om när journalföringsplikten en-
ligt patientjournallagen (1985:562) inträder. En situation då detta kan ak-
tualiseras	är	när	personal	från	BUP	sitter	med	och	lyssnar	vid	förhör	med	
ett	barn.	För	det	fall	personalen	vid	BUP	grundar	en	bedömning	av	bar-
nets	hälsotillstånd	på	vad	som	framkommer	under	förhöret	uppkommer	
frågan om detta utgör hälso- och sjukvård, enligt HSL, vilket medför att 
journalföringsplikt	enligt	patientjournallagen	föreligger.	Samma	proble-
matik	gör	sig	även	gällande	vid	BUP-personalens	samtal	med	barnet,	där	
ett	till	en	början	mera	allmänt	hållet	samtal	kan	övergå	till	att	bli	hälso-	
och	sjukvård,	beroende	på	vad	som	avhandlas.	Det	är	viktigt	att	det	står	
klart	för	alla	inblandade	parter	vilken	roll	personal	från	BUP	har,	exem-
pelvis i medhörning. Medverkar de där som konsult åt polis och åklagare 
eller	är	syftet	att	göra	en	bedömning	av	barnets	behov?

Socialtjänsten	har	dokumentationsskyldighet	inom	ramen	för	ett	ären-
de,	exempelvis	när	en	utredning	har	inletts	eller	beslut	har	fattats	om	en	
insats.	Till	 skillnad	 från	 hälso-	 och	 sjukvården	 har	 dock	 socialtjänsten	
möjlighet	att	genomföra	 frivilliga	förebyggande	 insatser,	även	 i	 förhål-
lande	 till	 enskilda	 individer	 utan	 dokumentationsskyldighet.	 De	 olika	
barnahusen	har	hanterat	frågan	om	krisstöd	på	olika	sätt.	I	några	barnahus	
krävs	ett	biståndsbeslut	och	uppdrag	från	handläggande	socialsekreterare	
för	varje	enskilt	barn.	I	andra	barnahus	ses	krisstöd	som	en	del	av	utred-
ningen,	men	inget	särskilt	biståndsbeslut	fattas.

7.6.5 Transport av barn till förhör
En	annan	fråga	av	juridisk	karaktär	är	vem	som	har	rätt	och	ansvar	för	
att	transportera	ett	barn	till	förhör.	Det	är	också	en	fråga	om	vad	som	är	
lämpligt, när det inte finns någon myndighetsföreträdare som känner bar-
net. Inte heller denna fråga är specifik för barnahussamverkan.
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Det	uttalas	vare	 sig	 i	 lagstiftningen	eller	 i	 förarbetena	vem	som	ska	
genomföra transporten av barnet till ett planerat förhör. Möjligen har man 
avsiktligen	avstått	från	att	uttala	sig	om	vem	som	har	ansvaret,	eftersom	
det	i	varje	enskilt	ärende	bör	övervägas	vad	som	är	bäst	för	barnet	och	
utredningen.

I	förarbetena	till	lagstiftningen	om	särskild	företrädare	sägs	att	den	sär-
skilda	företrädarens	uppdrag	innebär	att	bevaka	och	beakta	barnets	intres-
sen	samt	stödja	barnet	under	utredningen.	Detta	innefattar	att	ta	ställning	
till	 om	och	hur	 barnet	 ska	 ställa	 in	 sig	 för	 polisförhör	 och	undergå	 en	
läkarundersökning	i	brottsutredande	syfte.	Vidare	uttalas	det	att	kallelser	
och	underrättelser,	som	annars	skulle	ha	ställts	till	vårdnadshavaren,	ska	
skickas	till	den	särskilde	företrädaren.	Samtidigt	konstateras	det	i	förar-
betena	att	den	särskilde	företrädaren	naturligtvis	saknar	befogenheter	att	
använda	tvångsmedel.�4

I	praktiken	används	inte	den	formella	möjligheten	att	fatta	beslut	om	
hämtning	 till	 förhör	 när	 det	 gäller	 barn.	 De	 professionella	 aktörernas	
medverkan	i	transporten	av	ett	barn	till	förhör	förutsätter	att	vårdnadsha-
varen	eller	den	särskilde	företrädaren	samtycker.	Socialtjänsten	kan	också	
medverka om barnet är omhändertaget enligt LVU. Dilemmat består i att 
berörda	yrkesgrupper	ser	olika	problem	med	att	utföra	transporten.	Poli-
sen	menar	att	deras	objektivitet	kan	ifrågasättas	om	de	transporterar	ett	
barn	som	de	sedan	håller	förhör	med.	Socialtjänsten	anser	att	de	hamnar	
i en rollkonflikt och särskilda företrädare ser olika på frågan om det ingår 
i deras arbetsuppgift eller inte. Generellt kan sägas att ingen yrkesgrupp 
anser	att	det	primärt	är	deras	uppgift	att	transportera	barnet.

På	försöksorterna	löser	man	transportfrågan	på	olika	sätt,	exempelvis	
i Malmö genom att den särskilda företrädaren regelmässigt tar ansvaret 
och i Linköping genom att socialtjänsten som huvudregel transporterar 
barnet.	Det	förekommer	också	att	polisen	företrädelsevis	tar	ansvaret	för	
transporten	eller	att	frågan	löses	från	fall	till	fall.	På	samtliga	orter	arbetar	
man	för	att	barnet	ska	åtföljas	av	någon	som	barnet	känner.	

7.7 Nationell samordning och uppföljning
7.7.1 Bakgrund
Behovet av ett eller flera kompetenscentrum inom området misshandel 
och	 sexuella	 övergrepp	 mot	 barn	 framfördes	 av	 Barnpsykiatrikommit-
tén.�5 År 2000 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att i samråd med 

�4 Prop. 1998/99:133, s. 42 ff.
�5	 SOU	�998:3�.
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berörda	myndigheter	ta	fram	ett	utvecklingsprogram	och	utreda	förutsätt-
ningarna	 för	upprättande	av	 regionala	kunskapscentrum	inom	området.	
Uppdraget	redovisades	i	en	skrivelse	till	regeringen	i	maj	�003.	

Samma år fick Socialstyrelsen i uppdrag�6	att	föreslå	utformning	av	ett	
nationellt	riskbarncentrum.	Uppdraget	skulle	samordnas	med	det	tidigare	
uppdraget	-	att	ta	ställning	till	inrättande	av	regionala	kunskapscentrum.	
Ett	nationellt	riskbarncentrum	skulle	emellertid	ha	bredare	uppgifter.	Cen-
trumet	skulle	ha	ett	övergripande	ansvar	för	metodutveckling,	kunskaps-
sammanställning	och	-spridning.	Socialstyrelsen	ansåg	i	sin	redovisning	
till	regeringen	�004�7	att	arbetet	vid	ett	riskbarncentrum	skulle	kunna	leda	
till	jämnare	kvalitet	i	insatserna	över	landet	och	större	enhetlighet	i	hand-
läggningen.	Något	beslut	i	frågan	har	inte	fattats	av	regeringen.

I	en	proposition�8	år	�007	gör	regeringen	bedömningen	att	behovet	av	
ett	nationellt	riskbarncentrum	bör	övervägas	först	när	erfarenheterna	bland	
annat från barnahusens verksamhet sammanställts. Man vill även avvakta 
resultatet	av	 två	nya	verksamheter	 inom	Socialstyrelsen.	Det	gäller	en-
heten	 för	 utredningar	 avseende	 barn	 som	 avlidit	 i	 anledning	 av	 brott�9	
respektive	nationellt	utvecklingscentrum	för	barns	psykiska	hälsa30.	

7.7.2 Nationell samverkan efterfrågas
Inom	ramen	för	uppföljningen	har	behovet	av	fortsatt	nationell	samver-
kan	inom	området	barnmisshandel	och	sexuella	övergrepp	påtalats	från	
försöksverksamheterna.	Även	om	barnahusen	utvecklar	sin	kompetens,	
samlar	och	sprider	kunskap	samt	svarar	 för	 information	och	utbildning	
inom	sitt	upptagningsområde,	anses	någon	form	av	övergripande	samord-
ning	och	stöd	behövas.	Vidare	har	det	framförts	att	centrala	myndigheters	
samverkan	kan	vara	en	nödvändig	garant,	 för	att	säkerställa	den	lokala	
samverkan	och	prioriteringen	av	verksamheten	över	 tid.	 I	 annat	 fall	 är	
risken	stor	att	parterna	begränsar	sin	medverkan,	när	resurstillgången	och	
arbetssituationen	i	den	egna	myndigheten	är	ansträngd.

Samverkan	på	central	nivå	signalerar	vikten	av	att	man	samverkar	på	
alla	nivåer	 för	att	gemensamt	stimulera,	 förbättra	och	 följa	upp	arbetet	
med	den	aktuella	målgruppen.	

�6 Prop. 2002/03:53. 
�7 Socialstyrelsen. Dnr 00-7709/2003.
�8 Prop. 2006/07:129.
�9 SFS 2007:606. Lagen trädde i kraft den 1 jan 2008. 
30 S2006/2020/HS (slutligt), S2007/2699/HS (delvis). Uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta ett 

nationellt	utvecklingscentrum	för	tidiga	insatser	till	barn	och	unga	som	löper	risk	att	drabbas	av	
svårare	psykisk	ohälsa.
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För	 samverkan,	 oavsett	 nivå,	 gäller	 att	 den	 inte	 nödvändigtvis	 ger	
omedelbara	 vinster	 i	 form	 av	 besparingar	 för	 den	 egna	 verksamheten.	
Drivkraften	måste	istället	vara	att	resultatet	ska	bli	bättre	för	de	enskil-
da	barnen,	vilket	på	sikt	kan	ge	samhällsekonomiska	vinster.	Ofta	krävs		
extra	resurser	i	ett	inledande	skede	eller	mer	permanent,	till	exempel	en	
samordningsfunktion	som	i	barnahus,	för	att	bygga	upp	en	välfungerande	
och	effektiv	samverkan.	

Samverkan	kan	resultera	i	ökad	arbetsbelastning	för	någon	part	eller	
flera parter. Ökat förtroende hos andra verksamheter och hos allmänheten 
för	myndigheternas	förmåga	att	hantera	den	aktuella	problematiken	kan	
exempelvis	leda	till	ökad	anmälningsbenägenhet.	För	att	samverkan	ska	
fungera	är	det	viktigt	att	staten	fördelar	resurserna	till	rättsväsendets	ak-
törer,	så	att	samtliga	parter	kan	”gå	i	takt”.	

7.7.3 Betydelsen av fortsatt uppföljning och utvärdering 
Det	är	viktigt	att	fortsätta	följa	upp	och	utvärdera	barnahusverksamheten	
i	ett	längre	perspektiv.

En	iakttagelse	som	har	gjorts	och	som	även	påtalas	av	utvärderarna	är	
svårigheterna	att	 samla	 in	kvantitativa	data,	 som	beskriver	målgruppen	
och	det	samlade	utfallet	av	rättsprocessen	och	den	sociala	utredningen.	
Svårigheten	 beror	 framförallt	 på	 att	 den	 statistik	 som	 skulle	 behövas	
finns hos olika myndigheter och måste hämtas in och sammanställas i 
avidentifierad form. I barnahusen finns som regel endast dokumentation 
om	samråden	och	de	aktiviteter	som	sker	i	lokalen.	Även	omfattningen	
av denna dokumentation varierar. Det finns hinder mot att kunna föra 
personbaserad	 statistik,	 såväl	 utifrån	 gällande	 sekretessbestämmelser	
som bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). När verksamheten 
omfattar flera kommuner har samordnaren inte heller tillgång till uppgif-
ter som finns hos socialtjänsten i en annan kommun, exempelvis insatser 
efter	avslutad	utredning.	
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8. Diskussion och slutsatser 

8.1 Barnet i fokus men för tidigt att utvärdera effekter
Samverkan	i	barnahus	uppfattas	allmänt	som	positiv,	vilket	styrks	av	att	
verksamheten	 redan	har	permanentats	på	 samtliga	 försöksorter,	och	att	
nya	barnahus	etableras	kontinuerligt.	Förutom	de	sex	barnahus,	som	in-
gått	i	försöksverksamheten,	har	ytterligare	fem	startat	och	andra	är	under	
planering.	

Utvärderingen	ger	stöd	för	att	barnahusen	innebär	en	kvalitetshöjning	
ur	ett	barnperspektiv.	Barnen	bemöts	på	ett	genomtänkt	och	positivt	sätt,	
i	en	anpassad	och	barnvänlig	miljö.	Flertalet	barn	får	tillgång	till	någon	
form	av	krisstöd.	I	vissa	avseenden	har	barnens	ställning	i	rättsprocessen	
stärkts. Det hålls oftare barnförhör, genomförs fler läkarundersökningar 
och	det	är	vanligare	med	särskild	företrädare	och	målsägandebiträde.

Utvärderingen	 kan	 däremot	 inte	 påvisa	 några	 entydiga	 mätbara	 ef-
fekter,	exempelvis	i	form	av	ökad	lagföring,	kortare	handläggningstider,	
kvalitetsmässigt bättre utredningar eller fler psykosociala insatser. Detta 
ska	ses	mot	bakgrund	av	att	verksamheten	varit	 igång	 relativt	kort	 tid,	
innan	den	utvärderades.	

Det finns behov av att förutsättningslöst reflektera över målgruppen 
och överväga om inte fler barn och ungdomar, som misstänks ha varit 
utsatta	 för	 brott	 eller	 som	 bevittnat	 våld,	 skulle	 behöva	 komma	 till	 en	
barnanpassad	miljö.	Föräldrarnas	behov	av	stöd	och	behandling	behöver	
också	tillgodoses	mer,	vilket	ytterst	gagnar	barnen.	

Det finns anledning att reflektera över att barnen, som en effekt av ökad 
samverkan i barnahus, möter fler professionella än tidigare. Det är också 
viktigt	att	hitta	former	för	att	följa	upp	barnens	upplevelser	av	förhöret	
inklusive	medhörning	och	tillgodose	det	informationsbehov	som	påtalas	
i	utvärderingen	och	som	även	gäller	föräldrarna.

8.2 Utmaningar i samverkan
Mycket i uppföljningen och utvärderingen talar för att samverkan har 
utvecklats och effektiviserats genom barnahusen. Lokalen ökar kontakt-
ytorna	mellan	aktörerna	och	genom	samordnarfunktionen	kan	samråds-
mötena	få	en	fastare	struktur	och	bidra	till	en	fortlöpande	metodutveck-
ling.	Förståelsen	och	kunskapen	för	varandras	ansvarsområden	uppges	ha	
ökat,	enligt	utvärderingen.		
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Ansvars-	och	kostnadsfördelningen	är	otydlig	i	barnahusen,	i	och	med	
att det inte finns en huvudman och ingen enhetlig och självklar finansie-
ring. Externa finansiärer har förekommit, vilket kan vara problematiskt 
bland	 annat	 ur	 rättssäkerhetssynpunkt	och	utifrån	principen	om	 likvär-
dighet	i	landet.	

Styrningen	av	samverkan,	genom	organiserad	ledningssamverkan	och	
ett	gemensamt	mål,	är	viktig	för	att	kunna	göra	likvärdiga	prioriteringar	
när	det	gäller	resurser	och	långsiktighet	i	verksamheten.	Det	varierar	mel-
lan försöksorterna i vilken utsträckning det finns styrande avtal och orga-
niserad	ledningssamverkan.

	En	erfarenhet	av	försöksverksamheten	är	att	det	krävs	lång	tid	för	att	
etablera	samverkan	i	denna	form.	Vid	försökstidens	utgång	är	inte	alla	ak-
törer	engagerade	i	verksamheten,	enligt	intentionerna	i	modellen.	Fram-
förallt	 saknas,	 av	 olika	 orsaker,	 hälso-	 och	 sjukvården	 i	 samverkan	 på	
vissa	orter.	Det	föranleder	konstaterandet	att	det	är	viktigt	att	barnmedi-
cin,	barnpsykologi	och	barn-	och	ungdomspsykiatri	ingår	i	verksamheten	
på	ett	tydligt	sätt.	

En	fråga	som	hänger	samman	med	aktörernas	medverkan	är	den	svå-
righet som olika geografiska områdesindelningar innebär, inte minst i 
perspektivet att barnahus skulle finnas i hela landet. Mycket talar för att 
det	krävs	ett	län	för	att	samtliga	berörda	yrkesgruppen	ska	kunna	delta	i	
tillräcklig	utsträckning.	Det	är	också	viktigt	att	berörda	barn	och	familjers	
perspektiv finns med när lämpligt upptagningsområde övervägs. 

En	annan	viktig	aspekt	är	att	kostnaderna	för	barnahusens	verksamhet	
är	rimliga	i	 förhållande	till	ärendeunderlaget	och	graden	av	måluppfyl-
lelse.	Det	har	dock	inte	legat	inom	ramen	för	uppdraget	att	följa	upp	och	
utvärdera	försöksverksamheten	med	den	utgångspunkten.	Det	skulle	inte	
heller,	med	hänsyn	till	den	korta	tid	verksamheterna	varit	igång,	ha	varit	
möjligt	att	göra	en	sådan	analys.

En	slutsats	i	utvärderingen	är	att	det	straffrättsliga	perspektivet	tende-
rar	att	dominera	i	samverkan,	framförallt	genom	fokuset	på	barnförhöret,	
vilket	är	viktigt	att	uppmärksamma	i	den	fortlöpande	metodutvecklingen	
inom	barnahusen.	Samtidigt	är	det	angeläget	att	värna	rättsvårdande	myn-
digheters	integritet	för	att	kunna	upprätthålla	rättssäkerheten.	

En	 ytterligare	 slutsats	 är	 att	 sekretessbestämmelserna	 skulle	 behöva	
tydliggöras	 och	 moderniseras	 i	 förhållande	 till	 nya	 verksamheter	 som,	
i	 likhet	med	barnahus,	 innebär	samverkan	under	gemensamt	 tak.	Även	
reglerna	om	dokumentation	skulle	behöva	ses	över	i	förhållande	till	att	
yrkesföreträdarna	förväntas	arbeta	på	nya	gemensamma	arenor.
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8.3 Grunden lika men stora skillnader finns 
Det finns vissa grundläggande likheter mellan barnahusen i försöksverk-
samheten,	när	det	gäller	den	gemensamma	lokalen	och	dess	utformning,	
samordnarfunktionen och samrådets centrala roll. Samtidigt finns vissa 
skillnader	när	det	gäller	målgrupp,	hur	mycket	de	olika	aktörerna	är	in-
volverade	och	vad	som	erbjuds	inom	ramen	för	barnahus.	Upptagnings-
områdena	skiljer	sig	också	åt.	

Med tanke på de olikheter som finns har frågan om gemensamma kri-
terier	för	en	svensk	barnahusmodell	diskuterats.3�	Sådana	kriterier	skulle	
underlätta	planeringen	när	huvudmännen	överväger	att	starta	ett	barna-
hus,	liksom	uppföljning	och	utvärdering.	Kriterier	skulle	också	vara	av	
värde	för	att	säkerställa	en	viss	minimikvalitet	i	verksamheter,	som	arbe-
tar	under	namnet	barnahus,	och	kunna	bidra	till	att	barn	tillförsäkras	lik-
värdiga	resurser	och	likvärdigt	bemötande	i	hela	landet.	Svårigheten	med	
att	uppställa	kriterier	består	främst	 i	att	förutsättningarna	på	olika	orter	
skiljer	sig	åt	och	att	ett	visst	utrymme	för	lokal	anpassning	är	nödvändigt.	
Det	som	rimligen	bör	eftersträvas	är	likvärdighet.

8.4 Fortsatt utvärdering och nationell samverkan
Det	är	angeläget	att	den	utvärdering	som	gjorts	av	försöksverksamheten	
kan	följas	av	ytterligare	utvärderingar,	när	verksamheten	varit	igång	un-
der	 längre	 tid.	Ett	bättre	och	mer	 enhetligt	 system	 för	uppföljning	och	
dokumentation	krävs	dock	för	att	fortsatt	utvärdering	ska	kunna	bedrivas	
effektivt.

Slutligen	har	vikten	av	centrala	myndigheters	fortsatta	uppföljning	på-
talats, både specifikt i förhållande till barnahusen och generellt i förhål-
lande	 till	 området	 fysisk	misshandel	och	 sexuella	övergrepp	mot	barn.	
Det	råder	samstämmighet	om	värdet	av	centrala	myndigheters	fortsatta	
samverkan	inom	det	aktuella	området.	Formerna	behöver	emellertid	dis-
kuteras	närmare.

3�	 Rädda	Barnen	har	tagit	fram	en	skrift	som	beskriver	det	innehåll	som	organisationen	anser	bör	
finnas i ett barnahus; se www.rb.se
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Statens offentliga utredningar (SOU)
SOU	�998:3�	Det gäller livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykis-

ka problem.
SOU	�00�:7�.	Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda.
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Propositioner
Prop. 1983/84:142 Om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.
Prop. 1998/99:133 Särskild företrädare för barn
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – skyddade adresser m.m.
Prop. 2006/07:129 Utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS	�003:�6	Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn.
SOSFS	�005:�9	Socialstyrelsens föreskrift om utfärdande av intyg inom hälso- 

och sjukvård m.m.
SOSFS	�006:5	Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation 

vid handläggningen av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, 
LVU, LVM och LSS.

SOSFS	�006:��	Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumen-
tation av ärenden som rör barn och unga.

SOSFS	�006:�4	Allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och 
uppföljning av ärenden som rör barn och unga.

Åklagarmyndighetens författningssamling 
ÅFS	�005:9	Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 

förundersökning i brottmål (konsoliderad version).

Rikspolisstyrelsens författningssamling
FAP	 403-5	 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 

förundersökning i brottmål

Socialstyrelsens handböcker
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (2004).
Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade insatser	

(2006).

Åklagarmyndighetens handbok
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg (2006), Handläggning av 

ärenden rörande övergrepp av barn.
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Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress Telefax Telex 
Rosenbad 4  08-20 27 34 178 20 PREMIER S 

Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med 
samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks 
vara utsatta för allvarliga brott

Regeringens beslut 

Åklagarmyndigheten skall, i enlighet med vad som utvecklas nedan, 
tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och 
Socialstyrelsen medverka till ytterligare etablering av flera 
försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar 
kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott som t.ex. sexuella 
övergrepp och misshandel. 

Försöksverksamheten skall pågå under tiden 2005-2007. Uppdraget skall 
slutredovisas senast den 1 mars 2008. En delredovisning av verksamhetens 
arbete skall ske senast den 15 juni 2006.

Bakgrund

När det uppstår misstanke om att ett barn har utsatts för brott inleds ofta 
flera utredningsprocesser av såväl rättsväsendet som socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. Polis och åklagare skall utreda om ett misstänkt brott 
har begåtts och socialtjänsten skall utreda barnets situation och eventuella 
behov av stöd och skydd. Barnet kan också behöva komma i kontakt med 
sjukvården för läkarundersökningar och behandling. Dessa utredningar 
bedrivs ofta parallellt och innebär att barnet slussas runt i olika miljöer. 

De myndigheter och andra huvudmän som är ansvariga för utredningar  
vid ärenden om misstänkta brott mot barn skiljer sig åt i många avseenden, 
t.ex. vad gäller organisation, arbetssätt och kompetensområden. De har 
också olika roller och syften med utredningsinsatserna.  

Idag finns en skyldighet för bl.a. polisen och hälso- och sjukvården att på 
socialtjänstens initiativ samverka kring barn som far illa eller riskerar att 
fara illa (5 kap. 1a § socialtjänstlagen). I de flesta kommuner finns 
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samrådsgrupper mellan socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatrin 
för att underlätta samverkan i dessa ärenden.  

På några ställen i landet har genom lokala initiativ samverkan över olika 
myndighetsgränser utvecklats något mera. Ett exempel på detta är 
samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten genom 
BUP-Elefanten och BAMSE-teamet i Linköping. BUP-Elefanten är en 
specialiserad enhet inom psykiatrin för behandling av barn och ungdomar 
som utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel och deras familjer. 
BAMSE-teamet är ett specialiserat utredningsteam med det övergripande 
syftet att aktivt bidra till en kvalitativ utveckling av barnutredningar vid 
misstänkta sexuella övergrepp och misshandel, att utveckla samverkan 
mellan berörda aktörer och utföra utredningsinsatser.  

Ett annat sådant exempel på nära samverkan mellan olika myndigheter är 
Kriscentrum för barn i Malmö. Detta centrum drivs i samverkan mellan 
polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och sjukvård. Hit kommer barn 
som misstänks ha blivit utsatta för våld eller andra övergrepp. Möten och 
samtal med barnen sker i gemensamma lokaler. 

På Island har samverkan under gemensamt tak funnits sedan 1998 i vad som 
kallas Barnahuset. Där kan barn som misstänks vara utsatta för sexuella 
övergrepp få medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp. Syftet är att minska 
påfrestningarna på barnen genom att de samlade resurserna skapar en 
tryggare miljö samt att uppnå bästa möjliga koordination och samarbete 
mellan socialtjänst, sjukvård, polis och åklagare. Resultaten av 
verksamheten pekar på att arbetet är mera effektivt och att utredningarna har 
fått ett gemensamt och djupare barnperspektiv.  

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Myndigheten 
för Skolutveckling ett gemensamt uppdrag att ta fram en övergripande 
strategi för samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara 
illa (dnr S2003/7118/ST). Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att utreda 
hur en nationell funktion för barn i utsatta situationer kan organiseras och 
finansieras (dnr S2003/7117/ST). Dessa båda uppdrag har redovisats under 
hösten 2004 och bereds för närvarande inom regeringskansliet.  

De förhör med barn som sker i samband med de rättsliga, sociala och 
barnpsykologiska utredningar som blir aktuella när det finns misstanke om 
att ett barn blivit utsatt för brott kan vara mycket påfrestande för barnet. 
Bl.a. av denna anledning är utredningarna många gånger svåra att 
genomföra. Alltför ofta leder polisens utredningar inte till någon lagföring.  

Om dessa utredningar i större utsträckning anpassas till barnens behov 
borde en del av dessa problem kunna undvikas. Ett viktigt steg i denna 
anpassning är att barnen inte behöver slussas runt i olika miljöer. Om polis, 
åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och psykiatri finns samlade på en och 
samma plats behöver barnen endast komma till detta ställe där alla 
nödvändiga utredningar kan genomföras. Med ett sådant samarbete kommer 
kvaliteten på utredningarna att öka. De rättsliga utredningarna kan renodlas 
och förbättras. Detta leder i förlängningen till att alltfler gärningsmän kan 
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lagföras. Om kvaliteten på de sociala och barnpsykologiska utredningarna 
höjs kommer även stödet och hjälpen till barnen och deras familjer att kunna 
bli bättre.

Genom nära samverkan mellan berörda myndigheter minskar även risken 
för dubbelarbete och samhällets totala insatser kan härigenom användas 
mera effektivt. En annan fördel med samverkan under gemensamt tak är att 
medvetenheten och kunskapen om barnens utsatta situation ökar. Vinsterna 
med samverkan mellan dessa olika myndigheter och huvudmän är således 
stora framförallt för de utsatta barnen men även ur ett samhällsperspektiv. 

Uppdraget

Åklagarmyndigheten skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen, 
Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen medverka till ytterligare 
etablering av flera försöksverksamheter med samverkan under gemensamt 
tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott 
som t.ex. sexuella övergrepp och misshandel.  

Syftet med uppdraget är att de utredningar som görs i samband med 
misstankar om att ett barn har utsatts för brott skall vara anpassade till 
barnen. Barnen skall inte behöva ha kontakter med polis, åklagare, 
rättsmedicin, socialtjänst och barnpsykiatri på olika platser utan endast 
behöva komma till ett ställe. Barnen skall inte i onödan behöva utsättas för 
upprepade förhör och intervjuer av olika personer och för olika syften.

Ett annat syfte med uppdraget är att genom metodutveckling höja kvaliteten 
i utredningarna. Detta möjliggörs genom en nära samverkan som skapar 
förutsättningar för kontinuerligt utbyte av information och kunskap – i varje 
enskilt ärende men också på en övergripande nivå. På så sätt skapas bättre 
underlag för rättsprocessen och för samhällets fortsatta insatser.  

Närmare detaljer kring hur verksamheten skall vara utformad och var den 
skall vara lokaliserad får lösas inom ramen för uppdragets genomförande. 
Hänsyn bör dock tas till att verksamheterna får en lämplig spridning i 
landet.

Det är emellertid angeläget att var och en av de berörda myndigheterna 
upprätthåller sina roller och ansvarsområden. I det ingår att identifiera 
eventuella rättsliga hinder, t.ex. sekretess mellan myndigheter, som kan 
behöva uppmärksammas.  

Åklagarmyndigheten skall ansvara för att samverkan enligt detta uppdrag 
påbörjas och kommer till stånd. Därutöver har Åklagarmyndigheten inte 
något annat ansvar för verksamheten än vad som följer av myndighetens roll 
i rättsprocessen.

Resultaten av ovannämnda uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen 
och Myndigheten för Skolutveckling att ta fram en övergripande strategi för 
samverkan samt uppdraget till Socialstyrelsen att utreda hur en nationell 
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funktion för barn i utsatta situationer kan tjäna som värdefulla underlag vid 
detta arbete. 

Av redovisningarna som skall ske enligt detta uppdrag skall framgå vilka 
åtgärder som vidtagits och de resultat som kontinuerliga uppföljningar och 
utvärderingar av verksamheten har visat. 

Samråd skall ske med Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, 
Sveriges kommuner och landsting samt Rädda Barnen. 

Uppdraget skall genomföras inom respektive myndighets befintliga anslag. 

På regeringens vägnar 

Thomas Bodström 

     Marie Axelsson  

Likalydande till 
Rikspolisstyrelsen
Rättsmedicinalverket 
Socialstyrelsen

Kopia till 
Ju/PO
Ju/Å
Ju/L6
Ju/IM
Fi/BA
S/ST
S/SK-Barn
S/HS
Brottsförebyggande rådet 
Brottsoffermyndigheten 
Sveriges kommuner och landsting 
Rädda Barnen 
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Sammanfattning av utvärderingens  
resultat

Av
Karsten	Åström
Annika	Rejmer

Enligt	regeringsuppdraget	ska	försöksverksamheten	med	barnahus	utvär-
deras	 under	 försökstiden.	 Projektets	 samverkansgrupp	 beslutade	 den	 4	
november 2005 att uppdra åt Rättssociologiska enheten vid Lunds uni-
versitet	att	utvärdera	försöksverksamheterna.	Utvärderingen	har	två	över-
gripande	mål.	Dels	att	klarlägga	om	och	hur	barnets	rättigheter	har	stärkts	
genom	att	myndigheterna	 samverkar	under	 ett	 gemensamt	 tak,	dels	 att	
klarlägga	 om	 utredningarnas	 kvalitet	 har	 höjts	 genom	 samverkan.	 Ut-
värderingsprojektet	har	pågått	under	perioden	�005-��-0�–�008-0�-3�.�	
Utvärderingen	har	genomförts	under	vetenskaplig	 ledning	av	professor	
Karsten Åström och fil. dr. Annika Rejmer har varit projektledare. Ut-
värderingsgruppen	 har	 bestått	 av	 nio	 personer.	 Utvärderingens	 resultat	
presenteras	i	sex	delrapporter	och	en	slutrapport�	samt	i	ett	sammandrag	
nedan.	Inledningsvis	ges	en	bakgrund	och	en	beskrivning	av	barnahusens	
förutsättningar	och	framväxt.	Därefter	sammanfattas	och	analyseras	re-
sultaten	utifrån	olika	analysnivåer,	vilka	följer	av	utvärderingsgruppens	
vetenskapliga	angreppssätt.

Bakgrund
Vilka	är	barnen	som	besöker	barnahusen?3	I	de	analyserade	förundersök-
ningarna förekommer något fler flickor (56 procent) än pojkar (44 pro-
cent). Barnen är mellan 0–19 år med en medianålder på 11 år. Barnen 
misstänks	oftast	ha	varit	utsatta	för	våldsbrott,	företrädesvis	misshandel	
(69 procent). Det är vanligare att pojkar misstänks ha varit utsatta för 

�	 Utvärderingens	 empiriska	 underlag	 utgörs	 av	 intervjuer	 med	 barn,	 föräldrar	 och	 personal	 vid	
barnahusen,	enkätundersökningar,	samrådsprotokoll,	diverse	dokument	från	barnahusen,	sociala	
utredningar,	 förundersökningar,	 åklagarmyndighetens	 databas,	 offentlig	 statistik,	 lagförarbeten	
och	myndighetsanvisningar.

�	 En	 sammanställning	 över	 publicerade	 rapporter	 i	 utvärderingen	 av	 försöksverksamheten	 med	
Barnahus finns sist i bilagan. 

3	 	Den	bild	som	presenteras	av	barn	och	deras	föräldrar	baseras	på	4�9	förundersökningar	från	�006	
och	�007.	Bilden	blir	annorlunda	om	man	utgår	från	de	sociala	utredningarna.	Se	delrapport	3

Bilaga 2
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våldsbrott (89 procent) än flickor (54 procent). Däremot misstänks flickor 
i högre utsträckning än pojkar ha varit utsatta för sexuella övergrepp (43 
procent respektive 9 procent). Det finns en skillnad mellan barnahusorter 
och	 jämförelsekommuner	 avseende	 vem	 som	 gör	 polisanmälan	 om	 att	
barn	har	utsatts	för	brott.4	Det	är	vanligare	att	socialnämnden	står	bakom	
anmälan	i	barnahusorter	än	i	jämförelsekommuner.	I	barnahusorterna	står	
socialnämnden för 61 procent av anmälningarna. Motsvarande andel i 
jämförelsekommunerna	är	�3	procent.	Föräldrarnas	anmälningsbenägen-
het	är	allmänt	sett	högre	 i	 jämförelsekommunerna.	Att	barnet	själv	an-
mäler	att	de	utsatts	för	brott	är	också	vanligare	i	jämförelsekommunerna.	
I dessa står barnen för 19 procent av anmälningar. Motsvarande andel i 
barnahusorterna	uppgår	till	��	procent.		

Sex	av	tio	barn	i	de	analyserade	förundersökningarna	har	en	familje-
relation	 till	 den	 misstänkte	 gärningsmannen.	 Det	 är	 främst	 föräldrarna	
var	 för	 sig	 eller	 gemensamt	 som	 är	 misstänkta	 gärningsmän.	Av	 dessa	
föräldrar	är	66	procent	särlevande.	Endast	8	procent	av	barnen	misstänks	
ha	utsatts	för	brott	av	en	okänd	förövare,	företrädesvis	pojkar.	Det	är	med	
andra	ord	de	personer	som	står	barnet	närmast	och	som	förutsätts	älska	
och	se	till	barnets	bästa,	det	vill	säga	föräldrarna,	som	oftast	är	misstänkta	
gärningsmän.	Vanligtvis	är	föräldrarna	misstänkta	för	att	ha	misshandlat	
sina	barn.

Barnahusens förutsättningar och framväxt. 
De	sex	barnahusen	har	haft	olika	förutsättningar	för	att	delta	i	försöks-
verksamheten.	 Utifrån	 publicerad	 statistik5	 skiljer	 sig	 försöksorterna	 i	
vissa	 avseenden	 åt	 när	 det	 gäller	 socioekonomisk	 struktur.	 Stockholm,	
men även Göteborg och Sundsvall följt av Linköping är ekonomiskt 
starka	kommuner	i	den	mening	att	det	genomsnittliga	skatteunderlaget	är	
högt.	Det	innebär	att	befolkningen	i	snitt	har	relativt	sett	höga	inkomster.	
Umeå har något lägre skattekraft än Linköping och Malmö har den lägsta. 
Välfärdsnivån	 i	en	kommun	kan	ses	mot	vilken	andel	av	befolkningen	
som är beroende av socialbidrag. Störst andel socialbidragstagare finns i 
Malmö där tio procent av befolkningen är beroende av socialbidrag, följt 
av Göteborg med en andel av närmare åtta procent, medan Stockholm, 
Linköping, Sundsvall och Umeå har en befolkning, där kring fem procent 
är	beroende	av	socialbidrag.	Också	andelen	invånare	med	utländsk	bak-

4	 I	utvärderingen	har	tre	kommuner	ingått	som	jämförelsekommuner.	Dessa	är	Burlöv,	Norrköping	
och	Timrå.	Dessa	kommuner	har	dock	kunnat	användas	i	varierande	omfattning	i	de	olika	delstu-
dierna.

5	 SCB	och	Brå.
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grund skiljer sig mellan kommunerna. Malmö har högst andel, drygt tret-
tiofem procent, följt av Göteborg och Stockholm med mellan tjugofem 
och trettio procent, medan Linköping, Umeå och Sundsvall har nivåer 
kring	eller	under	tio	procent.	

När	det	gäller	andelen	barn	mellan	0	och	6	år	som	misstänks	ha	ut-
satts för misshandel, finns det också skillnader mellan försökskommu-
nerna. I Malmö har drygt tjugofem barn per 100 000 utsatts, i Stockholm 
och i Sundsvall knappt tjugo och i Göteborg, Linköping och Umeå kring 
femton barn per 100 000. Jämförelsekommunen Burlöv ligger lite un-
der Malmö och Norrköping på samma nivå som Linköping. För de äldre 
barnen ligger nivåerna betydligt högre i alla kommunerna. Malmö har 
högst andel, drygt 140 barn per 100 000, medan Göteborg, Stockholm 
och Sundsvall ligger strax under 100 och Linköping och Umeå kring sjut-
tio	barn	per	�00	000.	6	

Utifrån	den	publicerade	statistiken	kan	man	i	övrigt	inte	säga	någon-
ting på kommunnivå när det gäller barn som utsätts för brott. Med tanke 
på	det	stora	intresse	som	riktas	mot	dessa	frågor	är	det	förvånande	att	så	
lite	information	sammanställs	systematiskt.	

Utvärderingen påvisar också att det finns övergripande centrala skill-
nader	 mellan	 Barnahusen.	 Exempelvis	 skiljer	 sig	 upptagningsområdet,	
målgruppen	och	utbudet	av	stöd	och	behandling	åt,	så	även	barnahusens	
lokaler. Målgruppen beskrivs vara 0–18 år men har i flera intervjuer, och i 
statistiska	bearbetningar	av	barnahusens	egna	uppgifter	visat	sig	i	huvud-
sak	vända	sig	till	barn	upp	till	�5	år	vad	gäller	polisförhör	i	Barnahusens	
lokaler.	Vidare	varierar	det	ifall	föräldrar	inkluderas	i	målgruppen	och	hur	
personalen förhåller sig till misstänkt förövare. Det finns också skillnader 
med	avseende	på	om	barn	eller	föräldrar	får	några	insatser,	och	vilka,	un-
der	den	tid	den	sociala	utredning,	som	aktualiserats	av	brottsmisstanken,	
genomförs,	samt	var	och	hur	den	organiseras	och	genomförs.	

En	förklaring	till	skillnaderna	kan	vara	att	barnahusen	har	uppstått	på	
olika	sätt,	några	är	sprungna	ur	redan	existerande	projekt	eller	verksam-
heter,	exempelvis	kvinnofridsprojekt	och	specialiserade	utredningsteam.	
Andra	har	börjat	 från	början	och	egentligen	ägnat	det	 första	året	 åt	 att	
etablera	och	bygga	upp	sina	verksamheter.	Flera	av	barnahusen	har	inte	
klarat	att	organisera	verksamheten	så	att	alla	medverkande	myndigheter	
har kunnat samverka under ett tak. Skälen till detta är flera, exempelvis att 
lokalfrågan	inte	har	lösts	eller	att	undersökningsrum	och	förhörsrum	inte	
har	färdigställts	eller	kunnat	tas	i	bruk.	Vidare	har	barnahusen	haft	olika	
förutsättningar	genom	att	de	resurser	som	har	ställts	till	deras	förfogande	

6	 	Brå.
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har	varierat.	En	annan	omständighet	som	varierar	är	huvudmannaskapet	
för	verksamheten.	Barnahusen	är	också	organiserade	på	skilda	sätt	i	för-
hållande till de deltagande myndigheterna. Även finansieringen av barna-
husens	verksamhet	skiljer	sig	åt.	Två	av	barnahusen	har	till	och	med	haft	
viss extern finansiering. 

Normanalys
Ett	av	syftena	med	utvärderingen	av	den	nationella	försöksverksamheten	
med	barnahus	är	att	se	om	och	hur	barns	rättigheter	har	stärkts	genom	att	
myndigheterna	har	en	nära	samverkan	under	ett	gemensamt	tak.	Vår	tids	
syn på barns rättigheter finns formulerade i barnkonventionen. Artiklarna 
�,	3,	6	och	��	i	Barnkonventionen	är	vägledande	för	hur	övriga	artiklar	
ska	tolkas.	Av	artikel	6	framgår	barns	rätt	till	liv.	I	artikel	�	stadgas	barns	
lika	värde	och	rättigheter,	som	bland	annat	medför	att	alla	barn	ska	be-
handlas	 lika	 inom	 den	 svenska	 jurisdiktionen.	Av	 artikel	 3	 framgår	 att	
barnets	bästa	 ska	komma	 i	 främsta	 rummet	och	vara	vägledande	 i	 alla	
åtgärder	som	rör	barn.	Artikel	3	kan	också	användas	som	en	medlande	
princip då två rättigheter står i konflikt med varandra och som ett instru-
ment	för	att	utvärdera	lagar.	Enligt	Barnkonventionens	artikel	��	har	barn	
rätt	att	komma	till	tals	i	alla	juridiska	och	administrativa	förfaranden	som	
gäller	dem.	Barnet	ska	beredas	tillfälle	att	höras	antingen	direkt	eller	in-
direkt	genom	en	företrädare.	Denna	rättighet	gäller	oaktat	kön,	funktions-
hinder,	språk,	etnicitet	eller	behov	av	annat	särskilt	stöd.	I	artiklarna	�9	
och	34	föreskrivs	att	barn	har	rätt	till	skydd	både	mot	sexuellt	utnyttjande	
och	mot	alla	former	av	fysiskt	eller	psykiskt	våld,	skador	eller	övergrepp.	
Detta	 skydd	 omfattar	 våld	 inom	 och	 utom	 barnets	 familj.	 Staterna	 ska	
vidta	olika	åtgärder	för	att	skydda	barn	mot	övergrepp,	exempelvis	ge-
nom	lagstiftning.	Av	utvärderingen	framgår	att	domare	anser	att	svensk	
lagstiftning ger barn ett bra skydd mot övergrepp men att det finns ut-
vecklingsmöjligheter	avseende	tillämpningen.	I	handläggningen	av	miss-
tänkta	brott	understryks	i	tolkningen	av	artikel	�9	barns	behov	av	skydd	
mot	 okänsliga	 undersökningar	 och	 skrämmande	 domstolsförfaranden.	
Utvärderingen	visar	att	undersökningar	och	utredningar	som	genomförts	
på	barnahusen	har	uppfattats	som	barnanpassade.		Vidare	påtalas	vikten	
av	att	genomförda	utredningar	leder	till	åtal	för	att	stävja	uppfattningen	
om	att	det	råder	straffrihet	vid	brott	mot	barn.	Av	utvärderingen	framgår	
att	drygt	�0	procent	av	polisanmälningarna	leder	till	lagföring,	men	denna	
andel är generell och inte specifik för försöksorterna.

Av	artikel	�	barnkonventionen	framgår	att	i	barnkonvention	avses	med	
begreppet	barn,	varje	människa	under	�8	år,	om	inte	barnet	blir	myndigt	



95

tidigare enligt den lag som gäller barnet. Denna definition av barn har 
använts	 i	 försöksverksamheten	 med	 barnahus,	 där	 samverkansgruppen	
definierade målgruppen som personer upp till 18 års ålder, som misstänks 
ha	blivit	utsatta	för	ett	allvarligt	brott	riktat	mot	personens	liv,	hälsa,	frihet	
eller	 frid.	 I	 övrigt	 lämnade	 samverkansgruppen	 frågan	 om	 en	 närmare	
avgränsning	av	målgruppen	öppen.	Flera	barnahus	har	uppmärksammat	
problemet	med	barn	som	bevittnat	våld	och	inkluderat	dem	i	sin	målgrupp,	
även	om	de	enligt	samverkansgruppens	kriterier	för	försöksverksamheten	
faller	utanför	den	primära	målgruppen.	Alla	barnahusen	har	koncentrerat	
sin	verksamhet	mot	barn	som	utsätts	för	brott	i	nära	relationer,	trots	att	
detta	inte	ingick	som	ett	explicit	villkor	i	regeringsuppdraget.	

Barnkonventionen	har	transformerats	in	i	svensk	lagstiftning	och	av-
speglas i flera av de lagar som reglerar de samverkande myndigheternas 
verksamhet.	 Barnahusens	 verksamhet	 rör	 sig	 mellan	 de	 straffrättsliga	
och	socialrättsliga	fälten.	Dessa	två	regelsystem	har	vissa	likheter,	men	
skillnaderna	är	slående.	Straffrättens	primära	syfte	är	att	reglera	beteende	
och	utgörs	av	regler,	vilka	 tillämpas	när	någonting	har	hänt,	när	någon	
misstänks	ha	gjort	sig	skyldig	till	en	handling	som	strider	mot	lag.	Det	är	
lagstiftningens	regler	som	styr	beslutsfattandet	i	domstol.	Ett	enskilt	fall	
”sorteras	 in	under	ett	 lagrum”	som	också	anger	konsekvensen,	det	vill	
säga	vilket	straff	som	skall	utdömas.	Socialrätten	följer	en	annan	logik.	
Dess	tillämpning	går	ut	på	att,	utifrån	erfarenhet,	kunskap	och	lokala	so-
cialpolitiska	överväganden	besluta	om	åtgärder,	som	är	ägnade	att	främja	
mål	avseende	den	enskildes	välfärd	och	skydd.	Den	enskilde	har	också	en	
rättighet	till	sådana	insatser.	Straffrätten	är	normrationell,	och	i	en	mening	
binär	då	den	skiljer	mellan	rätt	och	fel.	Socialrätten	är	målrationell.	Det	
innebär	att	beslut	om	en	insats	som	bäst	främjar	uppnåendet	av	ett	mål,	
skydd	för	barnets	hälsa	och	utveckling	till	exempel,	inte	kan	inordnas	i	
rätt	eller	fel.	Den	målrationella	beslutsmetoden	innebär	att	beslutsfattan-
det	i	hög	grad	är	beroende	av	social	kunskap	och	erfarenhet.	I	huvudsak	
kan	man	koppla	barnahusets	mål	om	att	värna	barnets	bästa,	då	det	utsatts	
för	brott,	 till	 socialrätten	och	 frågan	om	att	 effektivt	utreda	och	beivra	
brott	 till	 straffrätten.	De	 två	 regelsystemens	olika	karaktär,	 samt	 regler	
om	till	exempel	den	sekretess	som	råder	mellan	de	olika	verksamheterna,	
utgör	förutsättningar	som	på	olika	sätt	påverkar	samverkan	i	verksamhe-
ter som försöket med barnahus. Det finns normkonflikter mellan barnets 
bästa	och	en	effektiv	rättsprocess.	Exempelvis	i	vad	mån	sociala	insatser	
och	kontakter	med	föräldrar	inkräktar	på	möjligheten	att	 i	en	förunder-
sökning	”säkra	bevis”	för	vad	som	egentligen	hänt	vid	misstanke	om	att	
ett	barn	utsatts	för	brott.	Eller	det	omvända,	att	den	polisiära	undersök-
ningen,	med	förhör	av	barnet,	motverkar	det	sociala	arbetet.	Vi	har,	såväl	
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i intervjuer som i dokument, funnit tecken på att det finns tendenser till 
juridifiering, innebärande att det straffrättsliga intresset, att rättssystemet 
skall	reagera	på	ett	misstänkt	brott	och	att	utredning	skall	leda	fram	till	att	
någon	kan	fällas	till	ansvar,	ställs	i	fokus.

Det råder inte någon tvekan om att denna typ av normkonflikter är 
närvarande	i	de	undersökta	verksamheterna	och	att	de	hanteras	på	olika	
sätt.	I	intervjuerna	har,	inte	minst	den	sociala	professionen	uttryckt	både	
osäkerhet	om	hur	sekretessreglerna	skall	tolkas	och	tillämpas	och	att	detta	
regelsystem	utgör	hinder	 för	samarbete	över	myndighetsgränserna.	Till	
exempel	påvisas	ett	spänningsförhållande	mellan	förundersökningssekre-
tessen	i	de	rättsliga	utredningarna	och	de	sociala	utredningarna	och	dess	
sekretess	–	där	skilda	tolkningar	såväl	mellan	barnahus	som	mellan	olika	
professioner	förekommer.	Bland	annat	visar	detta	sig	avseende	frågor	som	
hur	länge	socialtjänsten	får	vänta	med	att	informera	vårdnadshavare	om	
att	utredning	har	inletts,	att	polisanmälan	är	gjord	och	att	förhör	kommer	
att	hållas	–	där	polis	och	åklagare	ofta	vill	hålla	förhör	innan	socialtjäns-
ten	går	in	och	informerar	och	ger	insatser.	Förundersökningssekretessen	
påverkar	vilka	som	får	delta	vid	medhörning	i	samband	med	förhör.	Ut-
värderingsresultaten	visar	att	olika	åklagare,	liksom	olika	barnahus	tolkar	
reglerna på skilda sätt. Vidare finns det i verksamheten en oklarhet när det 
gäller	vem	som	skall	företräda	barnet	och	när.	Föräldrabalken	ger	vård-
nadshavarna den grundläggande rätten att företräda barn, men det finns 
regler	 i	 såväl	 socialrätten	som	straffrätten,	vilka	 tillfälligt	kan	 förändra	
eller modifiera detta förhållande. Exempelvis kan barnet tilldelas en sär-
skild företrädare som övertar vårdnadshavarnas inflytande över barnets 
medverkan	i	förundersökningen.

Insatsanalys
Barnahusen	 har,	 som	 nämnts,	 två	 övergripande	 mål,	 dels	 att	 förstärka	
barns	rättigheter,	dels	att	höja	kvaliteten	på	genomförda	utredningar	så	att	
domstolarna	kan	fria	eller	fälla	misstänkta	gärningsmän	på	bättre	grund.	
Två mål, som vi i föregående avsnitt visade kan komma i konflikt med 
varandra.	Samverkan	sker	mellan	socialtjänst,	polis-	och	åklagarmyndig-
heterna,	BUP,	barnsjukvården	och	rättsmedicinska	enheter.	En	iakttagelse	
i	utvärderingen	är	att	domstolsverket	inte	har	bjudits	in	till	någon	form	av	
medverkan,	 eller	 ens	 en	diskussion	om	utredningsunderlagens	kvalitet,	
trots	att	en	målsättning	med	barnahus	är	att	 förbättra	handläggningen	 i	
domstol.	Det	visar	sig	också	i	den	empiriska	undersökningen	att	domarna	
i	de	 tings-	och	hovrätter,	vilkas	upptagningsområde	 sammanfaller	med	
barnahusens,	saknar	kunskap,	inte	bara	om	barnahusens	verksamhet	utan	
också	om	deras	existens.
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I	barnahusorterna	sker	samverkan	mellan	myndigheter	på	olika	nivåer	
och	i	skilda	fora.	Samråden	varierar	exempelvis	mellan	barnahusen	i	fråga	
om	antal	fall	som	diskuteras,	innehållet	i	samråden	samt	de	olika	profes-
sionernas	närvaro.	Samråd	kan	hållas	aningen	genom	personliga	möten	
eller via telefon. Läkare, följda av åklagare, är de professioner som oftast 
är	 frånvarande.	BUP:s	deltagande	skiljer	sig	märkbart	mellan	barnahu-
sen. Det finns också skillnader mellan hur samråd och andra aktiviteter 
dokumenteras. Det finns en otydlighet i dokumentationen, som i alla fall 
delvis	verkar	bero	på	barnahusens	mer	eller	mindre	otydliga	organisato-
riska	koppling	till	socialtjänstens	verksamheter	i	övrigt.	Bemanningen	på	
barnahusen	varierar	avseende	antal	och	professionstillhörighet.	Rollerna	
och	funktionerna	för	barnahusens	personal	ser	också	olika	ut	på	de	skilda	
orterna. Det finns exempelvis en oklar koppling mellan socialtjänsten och 
barnahusens	fasta	personal,	som	skapar	identitetsproblem.	Ofta	har	före-
trädare	för	den	sociala	professionen	svårt	att	skilja	sin	roll	i	barnahuset	
från socialarbetarrollen. Ansvar och befogenheter är oklart definierade i 
barnahusen. För barn och föräldrar finns också flera roller inom ramen för 
barnahusets	verksamhet,	exempelvis	kan	barnet	ha	rollen	som	brottsoffer,	
målsägande,	klient	eller	patient	och	föräldern	kan	ha	rollerna	som	vård-
nadshavare,	misstänkt	gärningsman,	eller	särskild	företrädare.

Utvärderingen	har	visat	att	information	är	av	central	betydelse	för	barn	
och	föräldrar.	På	barnahuset	får	barnet	information,	dels	genom	en	vis-
ning	av	barnahusets	lokal	och	allmän	information	om	verksamheten	som	
bedrivs där, dels specifik information om vad som kommer att hända i 
handläggningen och om vem som kommer att delta. Men av intervjuerna 
framkommer	att	barn	och	föräldrar	ofta	inte	känner	sig	tillräckligt	infor-
merade.	Exempelvis	har	föräldrar	och	barn	inte	fått	någon	förklaring	till	
varför förundersökning inte lett till åtal. Det finns goda exempel också, 
där	åklagare	har	träffat	barnet	och	förklarat	varför	polisutredningen	inte	
ledde till åtal. Intervjuerna visar att sammantaget finns det ett stort mått 
av	osäkerhet	och	okunskap	hos	inte	bara	barn,	utan	även	bland	föräldrar.	

Processanalys
Det finns tydliga skillnader mellan de barnahus som varit igång en tid 
och	de	som	är	nystartade.	Det	behövs	tid	för	att	utveckla	målsättningar,	
samarbetsformer,	metoder	och	dessutom	 för	 att	 lösa	praktiska	problem	
med	lokaler	och	utrustning,	inte	minst	förhörsutrustning.	Att	utvärdering-
en följer så snart på starten av försöket medför att de flesta barnahusen 
egentligen	inte	kan	förväntas	ha	uppnått	några	genomgripande	resultat.	
Det finns emellertid en tydlig utveckling mot att barnahusen håller på att 
permanentas.	
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Utvärderingen	visar	att	barnahusverksamheten	har	bidragit	till	en	ju-
ridifiering genom att den är fokuserad till just polisförhören. Hos socio-
nomerna finns ofta en känsla av att verksamheten är fokuserad på det 
rättsliga	 förfarandet.	Även	bland	företrädare	 för	andra	professioner	har	
denna	uppfattning	kommit	till	uttryck.	Verksamheten	i	Barnahus	tycks	på	
ett	övergripande	plan	ha	bidragit	till	att	juridiken	har	fått	en	mera	framträ-
dande	roll,	även	i	socialtjänstens	handläggning.	Exempelvis	är	förunder-
sökningssekretessen	stark.	Det	är	åklagare	som	har	mandat	att	besluta	om	
hur	förhör	skall	gå	till,	medhörning	och	genomförande	av	rättsmedicinsk	
undersökning.	Av	utvärderingsresultaten	framgår	att	såväl	samverkande	
personal	som	styrgrupper	anser	att	polis-	och	åklagarmyndigheten	samt	
socialtjänsten har störst inflytande i barnahusen. Av de personer som sam-
verkar	i	barnahuset	uppger	företrädare	för	polis	och	rättsmedicin	att	de	
har	ändrat	sitt	arbetssätt	minst,	och	socialtjänstens	företrädare	mest.	Ett	
annat exempel på att ett juridiskt fokus finns, är det faktum att föräldrar 
aldrig är med under förhören. Enligt Rättegångsbalken (23 kap 10 §, 4 st.) 
bör	föräldrar	vara	med	under	förhör	om	det	inte	är	till	men	för	utredning-
en.	Skälet	till	detta	är	att	de	skall	kunna	vara	ett	socialt	stöd	för	sina	barn.	
Utvärderingen	visar	emellertid	att	föräldrar	så	gott	som	aldrig	är	med	vid	
förhör.	Detta	framgår	av	förundersökningsprotokoll	och	intervjuer.	Emel-
lertid	visar	det	sig	att	i	de	fall	man	kan	tänka	sig	att	föräldrar	är	med	under	
förhör,	motiveras	detta	av	att	det	skulle	underlätta	att	förhör	kommer	till	
stånd.	Här	handlar	det	således	i	realiteten	om	ett	processuellt	intresse	och	
inte	intresset	av	att	skydda	barnet.	

Effektanalys, målanalys och orsaksanalys
Utvärderingsresultaten	visar	att	barnsjukvård	och	rättsmedicin	är	de	myn-
digheter/professioner som oftast uppges utebli från samverkansmöten. 
Även åklagarna medverkar i mindre utsträckning i samråden. Läkares 
och	åklagares	närvaro	i	samråden	har	visserligen	ökat	under	�007,	men	är	
fortfarande	begränsad	och	man	kan	knappast	säga	att	målet	att	samtliga	
professioner	skulle	samverka	har	uppfyllts	i	detta	avseende.	

Avseende	 utredningarnas	 kvalitet	 visar	 utvärderingen	 att	 för	 social-
tjänstens	del	varierar	utredningstiden	mellan	de	olika	barnahusen.	Den	
genomsnittliga	 utredningstiden	 var	 ��5	 dagar,	 vilket	 innebär	 att	 utred-
ningarna	i	snitt	ligger	kring	fyramånadersgränsen.	I	förhållande	till	vad	
man	funnit	i	tidigare	studier,	är	detta	ett	positivt	resultat.	Det	fanns	dock	
stora	 variationer	 mellan	 kommunernas	 utredningstid.	 Kortaste	 genom-
snittlig tid hade Malmö med ungefär tre månader. Längsta genomsnittlig 
utredningstid	bland	barnahusorterna	hade	Sundsvall	och	Umeå	med	drygt	
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fyra och en halv månad. Längst genomsnittlig utredningstid hade en av 
jämförelsekommunerna,	nämligen	Burlöv	med	drygt	fem	månader.		
Föräldrars	och	barns	syn	på	de	sociala	utredningarna	är	inte	alltid	positiv,	
även	om	dessa	i	huvudsak	uppfyllde	de	formella	kraven	på	kvalitet.	Ut-
redningarna	från	både	barnahusorter	och	jämförelsekommunerna	uppfyll-
de i stort de dokumentationskrav som finns i SOSFS 2006:5 och SOSFS 
2006:12. Kraven på en allsidig belysning tillgodosågs genom att flertalet 
utredningar tillämpade BBIC:s kriterier. Slutligen fanns i det stora fler-
talet	av	de	�7	särskilt	granskade	utredningarna	ett	tydligt	barnfokus	och	
ett	barnperspektiv	utifrån	såväl	ett	subjektivt	som	ett	objektivt	perspektiv.	
Resultaten	kan	sägas	bekräfta	den	pågående	utvecklingen	mot	allt	bättre	
kvalitet	i	utredningarna,	och	som	i	olika	studier	har	satts	i	samband	med	
kvalitetsförbättrande	projekt.	

Ett	mål	med	 försöksverksamheten	är	att	minska	antalet	myndighets-
kontakter	 för	 det	 enskilda	 barnet.	 Barnahuset	 innebär	 dock	 inte	 någon	
garanti	för	att	antalet	myndighetskontakter	faktiskt	skulle	minska.	Dess-
utom	ville	man	minska	antalet	intervjutillfällen	med	barnet,	men	i	analy-
sen	av	förundersökningar	har	vi	kommit	till	insikt	om,	att	alla	barn	inte	
klarar av att genomföra ett längre förhör utan behöver flera förhör, dels 
för	att	bekanta	sig	med	förhöraren	dels	för	att	orka	komma	ihåg	och	samla	
mod	för	att	berätta.	Att	minska	antalet	förhör	behöver	således	inte	utifrån	
barnets	perspektiv	vara	ett	mått	på	höjd	kvalitet	på	utredningen.	Ett	kva-
litetsmått skulle istället kunna vara att säkerställa att det finns resurser för 
att	anpassa	antalet	förhör	efter	barnets	behov	och	förmåga,	samt	att	barnet	
får	möta	en	och	samma	person	i	förhörssituationen.	

Det	framgår	av	intervjuer	med	barn	och	föräldrar	att	barnahusen,	gene-
rellt	sett,	uppfattas	mycket	positivt	av	både	barn	och	föräldrar.	Barnahu-
sen	erbjuder	en	trygg	och	barnvänlig	miljö	och	det	är	positivt	att	polisen	
kommer	dit	och	håller	förhör	utan	uniformer.	Personalens	bemötande	får	
genomgående mycket positiva omdömen. På några punkter finns det dock 
kritik	av	mer	eller	mindre	allvarligt	slag.	Det	visar	sig	att	videokameran	
skapar	både	stress	och	obehag	och	att	särskilt	yngre	barn	har	haft	svårt	att	
förstå	innebörden	av	ett	förhör.	Det	visade	sig	också	att	det	fanns	ett	önske-
mål	från	barn	och	föräldrar	om	att	föräldrar	skall	vara	med	vid	polisförhör.	
I	detta	avseende	kan	man	således	säga	att	målet	bakom	barnahusförsöken	
att	erbjuda	barnen	en	god	miljö	kring	förhören	bara	delvis	har	uppfyllts.

Viss	oklarhet	råder	kring	huruvida	socialtjänstens	stöd	och	behandling	
till	barn	och	föräldrar	har	förbättrats	i	och	med	försöksverksamheterna.	I	
den	mån	kvaliteten	förbättras	är	det	knappast	möjligt	att	säga	om	denna	
förbättring	skulle	bero	på	just	försöksverksamheterna,	eftersom	det	pågår	
en	rad	kvalitetshöjande	projekt	inom	socialtjänsten	generellt.	
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Insatser	som	ges	 till	barn	och	föräldrar	under	den	utredningstid	som	
följer	 på	 samråd	 och	 förhör	 i	 barnahus	 varierar	 till	 innehåll	 och	 även	
omfattning.	De	barn	som	varit	på	barnahus	i	Stockholm,	Sundsvall	och	
Umeå	har	fått	stöd	och	andra	insatser	i	mindre	omfattning	än	vad	som	var	
fallet i Göteborg, Linköping och Malmö. Sammantaget för alla barnahu-
sen	förekom	stödsamtal	i	vart	femte	fall,	kontaktperson	eller	personligt	
stöd	i	mindre	än	vart	tionde	och	behandling	eller	terapi	i	mindre	än	vart	
femte	fall.	Under	utredningstiden	placerades	nästan	vart	femte	barn	utan-
för hemmet. I något fler fall enligt LVU än enligt SoL.

Genom beslut i samband med utredningens avslutande placerades un-
gefär vart åttonde barn utanför hemmet, merparten även här jämlikt LVU. 
Sammanlagt	avslutades	närmare	sex	av	tio	utredningar	 i	barnahuskom-
munerna	med	någon	form	av	social	insats.	Resultaten	från	barnahusutvär-
deringen	pekar	således	i	samma	riktning	som	i	annan	tidigare	forskning,	
när	det	 gäller	 såväl	 genomsnittligt	 antal	 utredningar	 som	avslutas	med	
insats,	som	lokala	variationer	i	antalet	insatsbeslut.			

Det	sker	kontinuerliga	förändringar	i	alla	försöksverksamheterna,	vil-
ket också gör det svårt att finna direkta effekter i ett kort tidsperspektiv. 
Överlag	upplevs	samverkan	ha	blivit	bättre	och	med	tiden	har	man	kom-
mit	 till	 rätta	med	 inledande	problem	avseende	 lokaler	och	 teknik	och	 i	
varierande grad fått fastare verksamhetsstrukturer. Att finna direkta för-
klaringar	till	utvecklingen	i	de	olika	barnahusen	begränsas	av	den	korta	
uppföljningstiden.	

Utvärderingen	visar	på	upplevda	problem	gällande	ansvarsfördelning-
en	på	övergripande	samverkansnivå.	Avsaknad	av	mandat	att	driva	ige-
nom	samverkan,	avsaknad	av	samverkansavtal	i	vissa	fall	och	bristande	
resurser	från	olika	myndigheter	har	nämnts	som	svårigheter	i	samverkan	
på ett flertal orter. Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har på ett 
flertal orter upplevts som problematiska och bidragit med svårigheter i 
samverkan. På de olika barnahusen finns samverkansgrupper med något 
varierande	 beteckningar,	 som	 styrgrupper,	 referensgrupper,	 arbetsgrup-
per,	samverkansgrupper	och	samrådgrupper.	I	de	mer	övergripande	sam-
verkansgrupperna (som inte behandlar enskilda ärenden) finns generellt 
sett	representanter	från	alla	nivåer	i	de	organisationer	som	ska	samverka	
–	dock	med	varierande	nivårepresentation	i	de	olika	grupperna.	

Samverkan	 har	 dock	 bidragit	 till	 ökad	 förståelse	 avseende	 de	 olika	
professionernas helhetsperspektiv på handläggningen, även om det finns 
skillnader	mellan	professionsgrupperna.	Förståelsen	för	de	andra	profes-
sionernas	villkor	och	förutsättningar	har	ökat,	men	anses	ändå	vara	otill-
räcklig.	Detta	skulle	kunna	avhjälpas	med	utbildning,	kanske	gemensam-
ma	utbildningar	mellan	professionerna.	Vid	ett	barnahus	har	man	planer	
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på	att	låta	de	olika	professionerna	undervisa	varandra.	Någon	gemensam	
fortbildning	kring	samverkan	i	sig	för	att	bygga	upp	samverkansperspek-
tivet, har enbart förekommit i ett barnahus. Det finns också ett behov av 
fortbildning	 inom	de	enskilda	professionerna.	Exempelvis	har	 inte	 alla	
barnförhörare	utbildning	i	att	förhöra	barn.	Inte	heller	alla	åklagare,	som	
arbetar	med	brott	mot	barn,	har	den	särskilda	kompetens	som	föreskrivs.	

Förundersökningens	kvalitet	kan	i	ett	barnperspektiv	mätas	i,	om	för-
undersökningen	läggs	ned	eller	inte.	Under	�006	förelåg	inte	någon	större	
skillnad	 mellan	 barnahusorterna	 och	 jämförelsekommunerna.	 År	 �007	
har	det	skett	en	förändring	i	detta	avseende.	58	procent	av	förundersök-
ningarna har lagts ned i barnahusorterna. Motsvarande andel är i jämfö-
relsekommunerna	70	procent.	

Enligt	artikel	��	i	barnkonventionen	har	barn	rätt	att	komma	till	tals	i	
alla	ärenden	som	rör	deras	person.	Förhöret	är,	i	en	mening,	ett	sätt	att	få	
denna	möjlighet	tillgodosedd,	även	om	barnets	roll	enbart	är	informan-
tens.	80	procent	av	de	barn	som	kommer	i	kontakt	med	barnahus	förhörs.	
Utvärderingen	visar	att	barn	i	jämförelsekommuner	inte	förhörs	i	samma	
utsträckning.	Endast	44	procent	av	barnen	har	förhörts	i	jämförelsekom-
munerna.	 Barn	 som	 har	 besökt	 barnahusen	 har	 också	 tilldelats	 målsä-
gande	biträde	och	 särskild	 företrädare	 i	högre	utsträckning	 samt	oftare	
genomgått	medicinska	undersökningar.		

Ett	viktigt	mål	bakom	försöksverksamheterna	var	att	förbättra,	eller	ef-
fektivisera, den rättsliga processen och möjliggöra att fler fall skulle kun-
na	prövas	rättsligt.	Tiden	för	uppföljning	har	varit	för	kort	för	att	kunna	
göra egna uppföljningsstudier i tingsrätterna, eftersom det finns en tids-
mässig	eftersläpning.	Utifrån	uppgifter	 som	erhållits	 från	Åklagarmyn-
dighetens	databas	kan	man	dock	se	om	tiden	för	genomströmning	från	
polisanmälan	till	dess	att	åklagare	fattar	beslut	om	att	åtala	eller	lägga	ner	
förundersökningen, har förändrats. Jämförelser kan göras såväl mellan 
barnahusorterna,	som	mellan	dessa	och	hela	riket.	

På	riksnivå	har	genomströmningstiderna	inte	förändrats	nämnvärt.	Det	
har	 tagit	ungefär	fyra	månader	från	anmälan	till	beslut	om	att	antingen	
väcka	 åtal	 eller	 att	 lägga	 ner	 förundersökningen	 under	 de	 senaste	 fem	
åren.	Även	när	det	gäller	genomströmningstiderna	är	uppföljningstiden	
kort. Det finns anledning att anta att eventuella effekter visar sig först 
efter lite längre tid. De två barnahusen, Linköping och Malmö, som var 
igång	vid	försöksstarten,	det	vill	säga	�	januari	�006,	visar	sig	ha	utveck-
lats i olika riktningar. Handläggningstiden har minskat i Malmö, men ökat 
i Linköping. Om vi för de övriga barnahusen bara tittar på förändringar 
�007	i	förhållande	till	�006,	har	Stockholm	City	och	Umeå	längre	hand-
läggningstider,	medan	Sundsvall	har	minskat	sina	tider.	Förändringarna	
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är	emellertid	inte	betydande.	Bilden	av	förändrade	handläggningstider	är	
splittrad	och	jämförelser	måste	göras	med	stor	försiktighet.	Det	är	dess-
utom inte helt givet hur man skall tolka dessa förändringar. Minskade 
genomströmningstider	 kan	 tyda	 på	 ökad	 effektivitet,	 men	 skulle	 också	
kunna	betyda	att	man	slentrianmässigt	lägger	ner	utredningar.	Att	så	skul-
le	vara	fallet	motsäges	emellertid	av	resultatet	av	utvärderingens	analys	
av	 förundersökningar,	 vilken	 visar	 på	 förbättringar	 i	 vissa	 avseenden.7	
Vad som emellertid framstår tydligt, är att det inte finns några tecken på 
att	 effektiviteten,	 mätt	 i	 genomströmningshastighet,	 generellt	 skulle	 ha	
ökat	i	de	åklagarkammare	där	samverkan	med	barnahus	förekommer.	

Att	utredningarna,	 inte	minst	 förundersökningarna,	avses	bli	 förbätt-
rade	genom	försöksverksamheten	är	en	av	målsättningarna.	Förbättrade	
utredningar	 kan	 förväntas	 öka	 andelen	 anmälningar	 som	 kan	 lagföras.	
Med hjälp av samma statistiska material från Åklagarmyndigheten har vi 
jämfört	andelen	lagförda	i	förhållande	till	anmälningar	under	åren	�004	
till 2007. Genom att vi kan läsa ut antal anmälda brott och antal lag-
förda,	är	det	möjligt	att	se	hur	stor	andel	av	anmälningarna	som	leder	till	
lagföring och om det finns skillnader mellan åren. Ett mål med barna-
husverksamheterna	är	att	skapa	bättre	utredningsmässiga	förutsättningar	
för	den	rättsliga	processen.	En	ökning	av	andelen	lagförda	skulle	således	
kunna	tyda	på	att	brottsutredning	hos	polis	och	åklagare	förbättrats.	Vi	
kan	först	konstatera	att	andelen	lagförda,	i	förhållande	till	anmälda	brott,	
har	minskat	något	under	de	undersökta	åren,	såväl	i	riket	som	helhet	som	
i	barnahusorterna.	År	�006	var	lagföringsandelen	den	samma	för	barna-
huskommunerna	sammantaget,	som	för	hela	riket,	nämligen	��	procent.	
Andelen	varierade	mellan	barnahusorterna,	 från	�6	 till	�5	procent.	För	
�007	minskade	andelen	mer	i	barnahusorterna	än	i	riket,	men	uppgifterna	
för	�007	är	osäkra	på	grund	av	att	brottskoderna	förändrades	under	året.	

Beräkningar	utifrån	Åklagarmyndighetens	databas	ger	således	inte	nå-
got	stöd	för	att	brottsutredningar	som	genomförs	vid	barnahus	fram	till	
och med 2007 har lett till fler lagföringar. Denna bild är emellertid inte 
entydig.	Utifrån	undersökta	förundersökningar	framtonar	en	mera	positiv	
bild.	Förklaringen	 till	 skillnader	mellan	materialen	kan	bero	på	att	 för-
ändringar	 inte	får	genomslag	på	aggregerad	nivå	under	en	så	kort	upp-
följningsperiod.

7  Se vidare i delrapport 5, Rejmer och Hansen (2008).
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Utvärderingen	har	visat	att	alla	intervjuade	barn	och	föräldrar	har	upp-
skattat	barnahusens	lokaler.	Utformningen	av	Barnahusens	lokaler	är	ett	
viktigt	inslag	i	barnanpassningen	av	verksamheten.	Av	utvärderingens	re-
sultat	framgår	att	de	yngre	barnen	upplever	Barnahusen	som	barnanpas-
sade,	men	tonåringarna	har	gett	uttryck	för	att	inredningen	upplevs	som	
lite	barnslig	och	mindre	anpassad	för	deras	behov.	De	äldre	barnen	mellan	
�5	och	�8	år	kommer	dock	inte	till	barnahusen,	utan	de	utreds	på	samma	
sätt som vuxna. Målgruppen skall vara barn upp till 18 år, men i realiteten 
riktas	barnahusen	till	de	barn	som	är	under	�5	år.	En	förklaring	är	barna-
husens	fokusering	på	våld	och	övergrepp	i	nära	relationer.	En	annan	för-
klaring	kan	vara	polisens	organisation	och	olika	handläggningsordningar	
för	personer	under	och	över	�5	år.	

Överväganden med utgångspunkt i utvärderingens 
resultat
Med utgångspunkt i utvärderingens resultat kan vi konstatera att barns 
rättigheter	har	stärkts	utifrån	vissa	aspekter	genom	försöksverksamheten	
med	barnahus.	Exempelvis	inleds	förundersökning	i	högre	utsträckning,	
barnen	tas	emot	i	en	barnanpassad	miljö,	de	kommer	till	tals	genom	för-
hör,	samt	undersöks	medicinskt	och	tilldelas	särskild	företrädare	i	högre	
utsträckning	i	försöksorterna	än	i	jämförelsekommuner.	Förståelsen	och	
kunskapsutbytet mellan professionerna har förbättrats. Men utvärdering-
en visar inte att detta specifikt kan hänföras till försöksverksamheten. De 
sociala	utredningar	som	görs	i	anslutning	till	att	barn	varit	på	barnahus	
innehåller	ett	barnperspektiv,	och	håller,	i	formell	mening,	en	kvalitet	som	
motsvaras	av	andra	liknande	utredningar.	De	sociala	insatser	som	ges	till	
barn	och	föräldrar	skiljer	sig	inte	heller	från	vad	som	är	fallet	i	kommunal	
socialtjänst. Det finns i utvärderingen stöd för att barnahusen är inne i en 
process,	som	pekar	i	riktning	mot	att	samverkansformer	stabiliseras	och	
utvecklas.	Utvärderingen	ger,	inom	ramen	för	den	korta	uppföljningsti-
den,	inte	stöd	för	att	lagföringen	skulle	ha	ökat	i	barnahusorterna	och	inte	
heller	för	att	genomströmningstiden	blivit	kortare.	

Utvärderingens resultat visar också att det finns förbättrings- och ut-
vecklingsmöjligheter	som	vi	menar	bör	övervägas.

Alla barns rätt till stöd och behandling. 
Artikel	�	i	Barnkonventionen	bör	föranleda	ett	övervägande	om	hur	det	
kan	säkerställas,	att	alla	barn	i	Sverige	som	utsatts	för	brott	kan	få	tillgång	
till	barnahusens	stöd,	behandling	och	utredning.	Vidare	bör	det	övervä-
gas, hur man kan skapa en enhetlighet avseende definitionen av barnahus 
och	dess	utbud.	
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Förbättrad rättsprocess
En	uppföljning	av	eventuella	förändringar	vad	gäller	andel	anmälningar	
som lagförs bör göras. Likaså bör man följa upp om handläggningsti-
derna	 framöver	 påverkas.	 Utvärderingen	 pekar	 också	 på	 både	 rättsliga	
och	faktiska	oklarheter	vad	gäller	utbyte	av	information	mellan	de	sam-
verkande	myndigheterna	och	barnahusets	 formella	 status.	Dessa	 frågor	
bör	ses	över.		

Barnahusens målgrupp. 
Barnkonventionens artikel 1 definierar barn som personer under 18 år. 
En definition som sammanfaller med barnahusens målgrupp, men i prak-
tiken	är	det	barn	mellan	0–�4	år	som	kommer	till	barnahusen.	Hur	kan	
barn	mellan	�5–�8	år,	 som	misstänks	ha	utsatts	 för	våld	 eller	 sexuella	
övergrepp,	få	tillgång	till	barnahusen?	Hur	kan	barn,	som	misstänks	ha	
utsatts	 för	 brott	 av	 gärningsmän	 utanför	 familjekretsen,	 få	 tillgång	 till	
det	stöd	som	barnahusen	erbjuder?	Efter	samhällets	insatser	ska	barn	och	
föräldrar	 fortsätta	 sin	 relation.	 Ett	 annat	 viktigt	 övervägande	 avseende	
målgrupp	är	därför,	om	det	inte	är	bäst	för	barn	om	föräldrar	också	ingår	
i	målgruppen.	

Samverkan och dokumentation av barnahusens verksamhet. 
För	att	underlätta	samverkan	i	barnahus	bör	det	övervägas	om	sekretess-
bestämmelserna	kan	klarläggas	och	eventuellt	anpassas	till	organisationer	
där	olika	myndigheter	samverkar.	Hur	kan	de	samverkande	myndigheter-
nas olika definitioner av barn, barnets bästa, barnperspektiv och mål och 
syfte	med	handläggningen	av	misstänkta	brott	mot	barn,	klarläggas	för	att	
underlätta	samverkan?8

Dokumentationen	 av	 barnahusens	 verksamhet	 borde	 utformas	 på	 ett	
enhetligt	sätt	för	att	underlätta	framtida	uppföljningar	och	utvärderingar	
Hur	kan	statistik	föras	och	redovisas	så	att	det	blir	möjligt	att	följa	hand-
läggningen	av	brott	mot	barn,	från	polisanmälan	till	dom?	

Handläggningsförfarandet. 
En	målsättning	med	barnahus	är	att	barnanpassa	utredning	och	handlägg-
ning.9 Mot denna bakgrund bör det övervägas om ett ökat antal medi-
cinska undersökningar, fler målsägandebiträden och särskilda företrädare 
kan	bidra	till	en	ytterligare	barnanpassning	och	dessutom	en	säkrare	rätts-

8  Jfr Artikel 19 i Barnkonventionen.
9  Jfr Artikel 19 och 34 i Barnkonventionen.
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process. En gemensam fortbildning och professionsspecifik kontinuerlig 
utbildning	skulle	kunna	övervägas	för	de	personer	som	arbetar	med	barn	
som	misstänks	ha	utsatts	för	brott.	

Relationen	mellan	barnahuset	och	socialtjänsten,	liksom	mellan	barna-
huset	och	rättsväsendet,	bör	ses	över,	för	att	klargöra	barnahusets	ställning	
i	förhållande	till	de	samverkande	myndigheterna.	Inte	minst	när	det	gäller	
socialtjänstens	uppföljning	av	de	barn	som	varit	aktuella	i	barnahusen.

Barns skydd mot övergrepp. 
Utvärderingen har visat att det finns en överrepresentation av barn som, 
förutom	att	de	misstänks	vara	utsatta	för	brott,	kommer	från	socioekono-
miskt	utsatta	familjer.	Därför	bör	ett	övervägande	göras	om	även	preven-
tiva	uppgifter	kan	inkluderas	i	barnahusens	verksamheter.�0

Resultaten från utvärderingen av försöksverksam
heten med Barnahus presenteras i nedanstående 
delrapporter och slutrapport.
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