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Sammanfattning 

 

Målet med denna studie var att undersöka barn, ungdomar och föräldrarnas upplevelse av 

kontakten med Barnahus i syfte att kunna utveckla verksamheten. 24 barn och 43 föräldrar 

deltog i en enkätundersökning om deras upplevelser av kontakten. Sammantaget framkom 

att samverkanspartnerna inom Barnahus på många sätt har lyckats skapa en fin miljö och 

erbjuder barnen, och även föräldrarna, ett gott bemötande. I materialet framkom dock en 

upplevelse av brist på information hos barnen, både när barnet hämtades till förhör samt 

efter förhöret, vilket väckte känslor av oro. Även många föräldrar uttryckte att de saknade 

information och flera uttryckte oro för vad som ska hända framåt. Slutsatsen är att 

utmaningen för Barnahus verksamhet och dess samverkanspartners blir att så långt det är 

möjligt arbeta för att skapa trygghet för barnet genom hela processen. Förslaget med 

nationella riktlinjer som klargör ansvarsområden vad gäller information till barnet mellan 

samverkanspartners ses som positivt. Men det krävs även klara rutiner för hur barn och 

föräldrar ska erbjudas stöd och eventuell behandling efter kontakten med Barnahus. Risken 

är annars att barnet lämnas ensamt men sina tankar, känslor och upplevelser vilket kan ha 

stor negativ inverkan på barnets psykiska mående och fortsatta utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper was to examine children’s, adolescents´ and parents´ experience of 

their contact with Barnahus in order to develop the work methods. 24 children and 43 

parents participated in a survey study about their experiences of contact. In summary, it 

emerged that the collaboration partners within Barnahus have in many way succeeded in 

creating a nice environment and offer the children, as well as the parents, a good reception. 

However, an experience of lack of information in the children emerged in the material, 

which aroused feelings of concern both before the police interview and afterward. Many 

parents also expressed that they lacked information and several expressed concern about 

what will happen in the future. The conclusion is that the challenge for Barnahus and its 

collaboration partners is to work as far as possible to create safety for the child throughout 

the process. The proposal with national guidelines that clarifies the areas of responsibility 

regarding information to the child between collaboration partners is seen as positive. Clear 

procedures are also needed for how children and parents should be offered support and 

treatment after contact with Barnahus. The risk is otherwise that the child is left alone with 

his/hers thoughts, feelings and experiences, which can have a great negative impact on the 

child´s mental mood and continued development.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Stort tack till alla barn, ungdomar och föräldrar som tagit er tid att delta i denna studie och 

bidragit med värdefull information till hur Barnahus verksamheten kan förbättras.  

 

Tack till mina medarbetare på Barnahus som läst och bidragit med åsikter men framförallt, 

peppat och stöttat mig! 

 

Slutligen, stort tack till min handledare Linda Jonsson för all hjälp.  
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Barn och föräldrars upplevelse av kontakten med Barnahus Linköping 

 

Barnahus i Linköping hanterar årligen mellan 250 och 300 barnärenden. I snitt kommer ca 

200 av dessa barn till Barnahus för att förhöras av polis. Anledningen till förhöret är att 

barnet misstänks vara utsatt för vålds- och/eller sexualbrott. Till Barnahus kommer många 

av de mest utsatta barnen i vårt samhälle. Detta gör det oerhört angeläget att skapa 

arbetsformer och förhållningssätt som ger barnen möjlighet att få sina röster hörda och att 

verksamheten utgår från barnens perspektiv. Utifrån detta beslutade personalgruppen på 

Barnahus i Linköping hösten 2016 att en studie skulle genomföras för att undersöka barnens, 

och deras föräldrars, upplevelse av Barnahusprocessen. Detta för att kunna åtgärda 

eventuella missförhållanden samt förbättra verksamheten.  

 

Utveckling av Barnahus 

Barnahusmodellen har sitt ursprung i Huntsville Alabama, USA, där ett första Children’s 

Advocacy Center (CAC) startades 1985 (Barnafrid, 2019). Bakgrunden till modellen var att 

barn som misstänktes vara utsatta för sexuella övergrepp for mycket illa under utredningarna 

då de slussade runt mellan olika myndigheter. Barnen fick berätta sin historia upprepade 

gånger och varken miljön eller bemötandet var anpassad för barn. Syftet med 

barnahusmodellen var att göra proceduren så barnvänlig som möjligt, bland annat genom att 

de berörda myndigheterna skulle samarbeta under samma tak i en barnanpassad miljö.  

 

I Europa startades det första Barnahuset i Reykjavik på Island 1998. Inspirerat från detta 

Barnahus gav regeringen 2005 Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och 

Rättsmedicinalverket i uppdrag att medverka till en etablering av försöksverksamheter för 

myndighetssamverkan i gemensamma lokaler gällande barn som misstänkts vara utsatta för 

brott (Kaldal et al., 2010). Grundläggande idéer var att barnet inte skulle behöva ha kontakt 

med socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin och barnpsykiatri på olika platser utan bli 

omhändertagna på ett och samma ställe i en barnvänlig miljö. En annan viktig utgångspunkt 

var att barnet inte i onödan skulle utsättas för upprepade förhör och intervjuer av olika 

personer med olika syften med risk att re-traumatiseras av processen. Samverkan mellan 

myndigheterna förväntades även skapa bättre underlag för rättsprocessen och leda till att fler 

misstänkta gärningsmän kunde lagföras eller avföras från misstanke. Slutligen förväntades 
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samverkan höja kvalitén i de sociala och barnpsykologiska utredningarna så att stödet till 

barnen och deras familjer förbättrades (Socialstyrelsen, 2006; Kaldal et al., 2010).   

 

Barnahus i Linköping var en av de sex försöksverksamheterna som startades. Framväxten 

har varit snabb och 2018 fanns 32 stycken Barnahus (Barnafrid, 2019). Barnahusen i Sverige 

ser olika vad gäller bemanning och innehåll och det saknas nationell samordning och 

styrning kring detta (Landberg & Svedin, 2013; Kaldal et al., 2010; Barnafrid, 2019). Detta 

innebär att barnet inte får samma bemötande och stöd genom processen oavsett bostadsort 

(Barnafrid, 2019). En del barn bor dessutom i områden som inte tillhör något Barnahus. 

Barnahusliknande verksamheter sprider sig i Europa och 2015 startades EU projektet 

Promise som har arbetat fram tio standards med riktlinjer som de olika medlemsländerna 

kan använda sig av (The Promise Projekt series). Men även dessa är endast riktlinjer och 

inga kriterier för vad ett Barnahus skall innehålla.  

 

Så fungerar det - Barnahus Linköping 

Barnahus kan beskrivas som ett hus med fyra rum. Rummen består av; brott (polis, 

åklagare), skydd (socialtjänsten), sjukvård (barn- och ungdomssjukhuset och 

kvinnokliniken) samt behandling (Barnahus, barnpsykiatrin, kommunernas öppenvård 

m.m.). Representanter från de olika ”rummen” samverkar under ett gemensamt tak - 

Barnahus. Då en anmälan inkommit till socialförvaltningen, eller annan samverkanspartner, 

om misstänkt brott mot barn tar socialtjänsten kontakt med Barnahus. Ett samråd bokas där 

representanter från polisen, åklagarkammaren, socialtjänsten, barnmedicin, barn- och 

ungdomspsykiatrin samt personal från Barnahus deltar. Utifrån den information som 

framkommer beslutar åklagaren om förundersökning skall inledas eller inte. Inleds 

förundersökning skall barnet förhöras om barnet bedöms ha den ålder och utvecklingsnivå 

som krävs. I vissa fall kommer barnet tillsammans med sina föräldrar till Barnahus men i de 

fall där en förälder är misstänkt för brott utses oftast en särskild företrädare för att tillfälligt 

överta det juridiska ansvaret för barnet då barnet skall förhöras. Rutinen i Linköping är att 

den särskilda företrädaren ger ett uppdrag till personal från socialtjänsten att hämta barnet 

från skolan. Varken barnet eller barnets föräldrar har då fått någon information om att det 

skett en anmälan eller att barnet ska förhöras. Då barnet oftast inte känner personalen från 

socialtjänsten följer en person som barnet har nära kontakt med på skolan med, en så kallad 

trygghetsperson, med barnet.  
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När ett barn kommer till Barnahus möts hen av Barnahuspersonal som kortfattat berättar om 

vad som ska hända, exempelvis ”hit kommer barn för att berätta om hur man har det 

hemma” samt bjuder på fika.  Barnet förhörs sedan av polis. Efter förhöret får barnet oftast 

åka tillbaka till skolan om det inte finns skäl att barnet skall stanna på Barnahus i väntan på 

exempelvis jourhemsplacering.  

 

Barnets föräldrar får information om att barnet varit på Barnahus och förhörts av polisen 

först när barnförhöret är klart. Beroende på vad som framkommit under förhöret förhörs 

föräldrarna själva eller så informeras de endast om att förhör hållits. Föräldrarna träffar 

sedan socialtjänsten och får information om att en utredning inletts samt återförenas, i de 

flesta fall, med sitt barn. Då barnet skall träffa sina föräldrar igen finns en överenskommelse 

i Barnahus arbetsgrupp att socialtjänsten i möjligaste mån skall vara med vid denna 

återförening. Dels ur skyddsbedömnings perspektiv men även för att kunna svara på frågor 

och planera den fortsatta kontakten med familjen. Slutligen skall ställning tas till om barnet, 

och barnets föräldrar, är i behov av stöd och hjälp. Det kan gälla ett kortare krisstöd, 

traumafokuserad behandling eller annan form av behandling eller stöd. Krisstöd och viss 

behandling kan erbjudas på Barnahus och remiss skrivs vid behov till annan verksamhet.  

 

Tidigare forskning 

Det har gjorts flera utvärderingar och studier av Barnahus verksamhet i Sverige men mycket 

få av dessa har undersökt barn och föräldrars upplevelse. Rasmussen genomförde 2008 en 

studie som byggde på 34 kvalitativa intervjuer med 12 barn och 22 föräldrar som varit i 

kontakt med, eller direkt berörts, av Barnahus verksamhet. Tiden mellan att barnen haft 

kontakt med Barnahus och intervjuernas genomförande varierade. Kontakt togs med barn 

och föräldrar efter det att kontakten med myndighet avslutats och på grund av olika rutiner 

varierade detta kraftigt, ibland skedde avslut samma dag som förhöret, ibland efter flera 

månader.  Resultatet visade att Barnahusen generellt sett uppfattades mycket positivt av 

både barn och föräldrar. Personalen fick genomgående positiva omdömen, miljön upplevdes 

som trygg och barnvänlig och det upplevdes som positivt att polisen som förhörde barnet var 

civilklädd istället för att bära uniform. Negativa inslag som framkom var bristande 

information till barnen kring processen samt att flera barn beskrev att de upplevt det som 

obehagligt med en videokamera i förhörsrummet och att de hade svårt att koppla bort det 

faktum att de blev filmade. Materialet bedömdes dock för litet för att kunna dra några 

långtgående slutsatser.   
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Även i den Barnahusutredning som utfördes av Juridiska Institutionen vid Stockholms 

Universitet 2010 undersöktes barn och ungdomars upplevelse av Barnahus (Kaldal et al., 

2010). Totalt 111 barn och ungdomar från fem Barnahus svarade på en enkätstudie. 

Enkäterna ifylldes i direkt anslutning till att barnet förhördes på Barnahus och tillsammans 

med barnets kontaktperson. Frågorna handlade om hur barnet upplevde bemötandet på 

Barnahus, miljön i lokalerna samt goda råd till andra barn i samma situation. Resultatet 

visade att de flesta av barnen var nöjda med besöket på Barnahuset och hade mycket 

positiva omdömen när det gällde miljön och personalen. Barnen kände sig lyssnade på och 

verkade även fått den information de har rätt till. Många av barnen var även nöjda med att de 

fått berätta för en polis vad som hänt men några barn uttryckte att det var svårt att komma 

ihåg allt vid förhöret vilket indikerade att vissa barn kan behöva höras och få berätta om det 

som hänt vid flera tillfällen.  

 

Ytterligare en enkätstudie genomfördes i en utvärdering av Barnahus i Örebro län (Jonsson, 

2011). Enkäterna ifylldes i anslutning till att barnet befann sig på Barnahus för förhör och 

tillsammans med trygghetspersonen. Frågorna handlade om barnets upplevelse av miljön, 

mottagandet, upplevelser i samband med polisförhöret samt synpunkter på eventuella 

förändringar. Resultatet visade att barnen generellt sett var positiva till Barnahus vad gällde 

bemötande, trygghet och mottagande.  Alla hade fått information om varför de skulle 

komma till Barnahus men några uttryckte att de inte visste vem de skulle träffa. Tre barn 

svarade att de skulle berätta mer om det som hänt om de fick komma tillbaka flera gånger. 

En svaghet med studien var att endast 8 barn svarade vilket gör att resultaten ska tolkas med 

försiktighet. 

 

Slutligen undersöktes barnens perspektiv på Barnahus samt barnens upplevelse av att bli 

kallade till Barnahus i en studie av Olsson & Kläfverud 2017. Studiens utgångspunkt var 

barnets rätt att utrycka sina åsikter och att höras i alla frågor som berör dem (cf.Alderson 

2010; Barnombudsmannen 2007; Röbäck and Höger 2009 i Olsson och Kläfverud, 2017). 

Resultatet visade på en knapphändighet gällande information till barnet både inför och efter 

besöket på Barnahus. När barnen hämtades till Barnahus fick de inte information om varför 

de skulle dit eller vad som skulle hända. Grunden till detta bygger på iden om att 

information kan påverka barnet och med hänsyn till vad barnet kommer att avslöja i det 

kommande polisförhöret. I studien framkom det att för vissa barn kunde bristen på 
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information och att barnet inledningsvis inte blandas in i förberedelserna upplevas som en 

lättnad. Barnet fick vara barn och vuxna är de som har ansvaret. Studien visade dock att det 

faktum att inte ge information till barnet också kan påverka resultatet då det kan skapa 

känslor av rädsla och osäkerhet hos barnet vilket kan påverka barnets berättelse och att vissa 

barn skulle haft bättre förutsättningar att berätta om de fått mer information. Att barn inte 

ges information när de hämtas, trots att de ber om det, är att inte respektera barnet som ett 

agerande subjekt med rätt till information. I polisförhöret förväntas dock barnet snabbt bli ett 

agerande subjekt som förväntas kunna redogöra för och komma ihåg detaljer av 

våldshändelser och övergrepp. Det framkom även en knapphändighet i information efter 

förhöret, när socialsekreterarnas tog över efter det att polisintervjun var över. Det dras inga 

slutsatser i studien kring vilken påverkan de föregående processerna inför förhöret har för 

resultatet av polisförhöret. Vidare studier behövs för att undersöka om de existerande 

procedurerna vid hämning av barnen är motiverade eller om det behövs göras förändringar. 

Resultatet av denna studie visade att barnets rätt till information, samt stöd i att förstå vad 

som pågår och varför, inte är uppfyllt i de exiterande rutinerna och procedurerna (Olsson & 

Kläfverud, 2017).   

 

Sammantaget visar forskning kring Barnahus att de flesta uppfattar kontakten med Barnahus 

som bra, att det är en trygg miljö samt att mottagandet på plats överlag beskrivs i positiva 

termer. Men det framkommer även negativa inslag som bristande information. 

Kunskapsläget är dock litet och det saknas både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Ytterligare försvårande är det faktum att Barnahusen ser väldigt olika ut vilket gör det svårt 

att jämföra Barnahusen runt om i landet och resultat från studier (Landberg & Svedin, 2013). 

 

Bakgrund/teoretisk referensram 

 

FN´s Barnkonvention 

År 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen och svenska myndigheter fick ett ansvar att 

skydda, respektera och säkerställa barns rättigheter (UNICEF, 2008).  I juni 2018 tog 

riksdagen beslut om att inkorporera konventionen i svensk lag i januari 2020. I 

barnkonvention finns 54 artiklar. Av dessa är 41”sakartiklar” vilka slår fast de rättigheter 

varje barn ska ha. De resterande artiklarna handlar om hur länder ska arbeta med 
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konventionen. Följande artiklar är särskilt aktuella för barn som utsätts för barnmisshandel 

(Landberg, Jernbro & Jansson, 2017).  

 

Barnkonventionens artikel 2 handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde, 

ingen får diskrimineras. Konventionen gäller för alla barn mellan 0-18 år och i alla länder 

som har ratificerat den. I artikel 3 står skrivet att alla barn har rätt att bli bemötta utifrån 

barns bästa och att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör det 

enskilda barnet (Unicef, 2008). Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 

har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen (Söderbäck, 2010). Vad som 

är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. I konventionen om barns rättigheter 

diskuteras dock inte samspelet mellan barns rättigheter och olika uppfattningar om vad som 

anses som ”barnets bästa” avseende stöd, delaktighet och skydd. Begreppet ”barns bästa” får 

istället tolkas och användas med hänsyn till sedvänjor och kultur inom det lokala samhället 

vilket kan legitimera att barn i vissa sammanhang eller kulturer bemöts på ett sätt som är helt 

i motsatt till hur barnets bästa tolkas i ett annat sammanhang eller kultur (Söderbäck, 2010; 

Swärd, 2016).  

 

Barns bästa är en rättighet men utan barns delaktighet, dvs rätten att bli hörd och rätten att få 

sina synpunkter beaktade, är det svårt att bedöma vad som är barns bästa. Artikel 12 handlar 

om att alla barn har rätt att komma till tals och få information. Barnet har rätt att uttrycka 

sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne (Swärd, 2016). 

Barnets rätt till information i de åtgärder som gäller hen samt möjlighet till att uttrycka sina 

åsikter och syn på saken finns även beskrivit i de riktlinjer som framtagits för Barnahus i 

Sverige (RPS, 2009). Det finns dock viss ambivalens kring detta i lagen (Kaldal et al. i 

Johansson et al., 2017). Lagen betonar å ena sidan barnets rätt att uttrycka sina åsikter och 

vikten av att ta hänsyn till barnets perspektiv. Å andra sidan betonas även vikten att skydda 

barnet från bördan att ta del i rättsliga utredningar framförallt när det gäller utredningar inom 

familjen. Ambivalensen brukar beskrivas som spänningen mellan att se barnet som en 

kompetent aktör – ett kompetensorienterat perspektiv, och synen att se barnet som beroende 

av vuxna - ett behovs orienterat eller skyddande perspektiv. Forskning som gjorts kring 

Barnhus i Sverige hur barnet får information har visat på skillnader både före, under och 

efter förhöret och att det finns brister i dessa rutiner. Barnets rätt till delaktighet till 

information blir beroende av vårdnadshavaren (för de barn som kommer tillsammans med 

sina föräldrar), kvalifikationer och engagemanget hos den särskilda företrädaren eller 
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engagemanget hos enskilda professionella på Barnahus. Klara riktlinjer för hur barnen ska 

informeras och involveras utformade för olika åldrar samt med hänsyn till särskilda behov 

hos barn behövs tas fram för att säkerställa att alla barn får den information och delaktighet 

de har rätt till (Kaldal et al. i Johansson et al., 2017) 

 

I artikel 19 i Barnkonventionen står det skrivet att samhället har ett ansvar att skydda barn 

från all form av fysiskt och psykiskt våld.  I artikel 34 beskrivs vidare att barnet har rätt att 

skyddas mot alla former att sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och 

pornografi. Konventionen slår även fast i artikel 39 att barn har en rättighet att få tillgång till 

rehabilitering och återanpassning efter att ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. 

I en studie av Heimer, Näslund och Palme (2017) beskrivs dock att fokuset i socialtjänstens 

utredningar förskjuts allt som oftast från barnet till föräldrarna som främst är de som får sina 

röster hörda. De beslut som fattas riskerar därför att inte leda till skydd för barnet. Föräldrar 

som utsätter sina barn för våld eller försummelse kan behöva insatser för sitt föräldraskap 

och för egen del. Detta får dock inte ersätta att se barnets behov av rätt till delaktighet, stöd 

och skydd (Heimer, Näslund & Palme, 2017).  

 

FN’s Barnrättskommitté kritiserade Sverige år 2015 för att barn och ungdomar som utsätts 

för övergrepp har svårt att få tillgång till psykiatrisk vård och rehabiliteringstjänster. Den 

främsta orsaken till detta är en bristande tydlighet i vårdkedjan i stora delar av landet.  

Detta framkom även i utredningen ”Inuti ett Barnahus” 2013 (Landberg & Svedin, 2013). 

Utredningen visade att fanns oroande brister gällande otydligt och oftast bristfälligt stöd som 

barnen fick efter barnförhör på Barnahus och flera socialtjänster/Barnahus kunde inte 

redogöra, samt saknade rutiner, för vad som hände när barn kom hem till sin familj efter ett 

förhör.  

 

När barn berättar om våld och sexuella övergrepp 

I en nationell elevenkätundersökning bland elever i årskurs nio samt årskurs 2 på gymnasiet 

framkom att 44 procent utsatts för någon typ av barnmisshandel någon gång under livet 

(Landberg, Jernbro & Jansson 2017). Definitionen på barnmisshandel är när en vuxen 

person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kräkningar 

men också när vuxna försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. I begreppet 

psykiskt våld innefattas även att tvingas bevittna våld mot närstående.  Genom forskning vet 
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vi att många barn och ungdomar inte berättar om att de utsatts för våld eller sexuella 

övergrepp.  

 

I en studie kring ungdomar som utsatts för någon form av sexuellt övergrepp (Landberg et 

al., 2015) framkom att endast 66% berättat för någon. Tjejerna hade berättat i någon större 

utsträckning än vad killarna gjort. När de berättat var det vanligaste att de anförtrodde sig åt 

någon jämnårig (83%). Endast en liten andel i studien hade berättat för en professionell 

vuxen (18%). Det har inte forskats lika mycket kring barn och ungdomars avslöjande om 

fysisk misshandel. I en studie av Annerbäck et al. (2010) framkommer att endast 13% av de 

barn som rapporterat att de blivit slagna av sina omsorgspersoner (mer än två gånger) 

berättat om detta till någon professionell. Liknande mönster framkommer i en nationell 

studie om ungdomar i Sveriges erfarenhet av olika former av barnmisshandel (Jernbro & 

Jansson, 2016). Av de barn som utsatts för någon form av misshandel (fysisk, känslomässig, 

omsorgssvikt eller bevittnat våld mellan omsorgspersoner) hade 45% av ungdomarna 

berättat för någon. Oftast skedde detta till en jämnårig vän eller ett syskon och endast ca 10 

% av ungdomarna hade berättat för en professionell (inom skolan, polis, socialtjänsten, 

ungdomsmottaningen eller hälso-och sjukvård). Anledningen till att barn och ungdomar inte 

berättar om misshandel var bland annat skam- och skuldkänslor, lojalitet mot föräldrarna 

eller bristande förtroende för vuxna (Jernbro et al., 2017; Jernbro et al., 2019 i Jernbro & 

Jansson, 2017).  Studien visade även att ju mer utsatt ett barn/ungdom är desto sämre var 

förtroendet för vuxna (Jernbro & Jansson, 2017).  

 

Traumateori  

Det finns idag mycket forskning kring konsekvenserna för barn som utsätts för 

barnmisshandel. Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga både på kort och på lång sikt. 

När ett barn blir utsatt för okontrollerbara och överväldigande händelser som leder till en 

extraordinär psykisk påfrestning för barnet kan barnet bli traumatiserat. Vanligtvis sker detta 

plötsligt och oväntat men för barn som återkommande utsätts för våld eller sexuella 

övergrepp kan händelserna upprepa sig i mer eller mindre samma form utan att barnen själva 

kan förhindra det (Dyregrov, 2012). De konsekvenser som följer av upprepade och 

långvariga belastningar i mellanmänskliga relationer kallas komplext trauma eller 

utvecklingstrauma. Exempel sådana belastningar är familjevåld, sexuella övergrepp samt 

grov omsorgssvikt (Nordanger et al., 2011; Almqvist, Norlén & Tingberg, 2019). Barn som 
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upplevt våld utvecklar samma symtom som barn som själva varit föremål för misshandeln 

(Van Lawick, 2013).  

 

Hur det enskilda barnet reagerar påverkas dock av flera olika faktorer bland annat barnets 

personlighet, anknytning till trygga vuxna, ålder samt tolkning av egen roll. Allvarligaste 

konsekvenser för barns utveckling och hälsa uppstår dock när förövaren är en förälder eller 

den omsorgsperson som ska ge barnet skydd och tröst (Almqvist, Norlén & Tingberg, 2019).  

Ytterligare viktiga faktorer är föräldrarnas eget psykiska mående och föräldrafunktion samt 

andra möjliga samtida stressorer i familj och omgivning (D´Andrea et al., 2012). Just 

föräldrarnas beteende har i forskning på risk och skyddsfaktorer utpekats som en 

framträdande faktor som påverkar barnets utvecklingshistoria. Stöttande och engagerade 

föräldrar är en stark positiv predikator för god anpassningsförmåga hos barn medan fientligt 

och tvingande föräldraskap har visat sig vara en stark predikator för bekymmer med 

internalisering samt externalisering av symtom. Denna form av föräldraskaps har även visat 

sig öka risken för utvecklande av PTSD symtom hos barn efter trauma (Berkowitz, Stover & 

Marans, 2010). Vidare tenderar föräldrar med egen traumahistoria att rapportera fler och 

svårare symtom hos sina barn jämfört med barnens egen rapportering. Detta indikerar att 

stöd och behandling till traumatiserade barn bör utgå från att öka kommunikationen mellan 

det utsatta barnet och dess omsorgsperonser om känslor, symtom och beteenden med målet 

att öka omsorgspersonen stöd till barnet. Detta då optimal support kräver kommunikation 

mellan barn och föräldrar. (Berkowitz, Stover & Marans, 2010). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur barn och föräldrar upplevde kontakten 

med Barnahus i Linköping. Särskilt undersöktes förhörssituationen och hur barnen och 

föräldrarna upplevt bemötandet, deras upplevelse av vad som hände efter förhöret och när 

barnet träffade sina föräldrar igen, om de fått tillräcklig information samt om de kände att de 

blivit lyssnade på. Föräldrarna fick också svara på hur det tyckte att deras barns besök på 

Barnahus varit, dvs hade barn och föräldrar kommunicerat om barnets upplevelse av 

Barnahus?  

 

Studien avsåg ge svar på följande frågor: 

Barnen 

- Kontakten med de olika aktörerna; polisen, socialtjänsten samt Barnahuspersonal.   
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- Situationen direkt efter förhöret. 

- Att få information kring vad som skulle hända efter förhöret.  

- Att få möjlighet att berätta och bli lyssnad på. 

 

Föräldrar 

- Kontakten med de olika aktörerna; polis, socialtjänst samt Barnahuspersonal.  

- Att få information om vad som kommer att hända i den vidare processen.  

- Att få berätta och bli lyssnad på. 

- Hur deras barn upplevt kontakten med Barnahus.  

Metod 

 

Genomförande 

Studien genomfördes mellan 1 februari 2017 till 1 februari 2018 och bestod av två enkäter, 

en för barn och en för föräldrar. Enkäterna fylldes i vid ett informationsbesök på Barnahus 

som föräldrarna bjuds in till inom en vecka efter det att deras barn varit på förhör. Syftet 

med mötet är dels att föräldrarna skall få ta del av vad barnet varit med om när det var på 

Barnahus på förhör, dels att fånga upp eventuella frågor och behov av stöd. I de flesta fall 

bjuds även barnen in till dessa träffar. Under en del av besöket delas familjen och personal 

på Barnahus träffar föräldrar och barn separat. Detta upplägg möjliggör att fånga upp 

eventuella frågor och funderingar som kan vara svåra att ta upp i gemensamt besök.  

 

Deltagande/avgränsningar 

Statistik över informationsmötet visar att något mindre än hälften av de ärendena där förhör 

ägt rum på Barnahus kommer till mötet. Det finns flera möjliga förklaringar till varför det är 

så. Då upptagningsområdet för Barnahus Linköping består av nio kommuner bor många 

familjer långt ifrån Barnahus vilket kan göra det svårt för många att ta sig till besöket. En 

annan förklaring är att Socialtjänsten inte alltid, av olika skäl, överlämnar inbjudan till 

föräldrarna. En del föräldrar är förmodligen inte heller intresserade av ett besök. Slutligen så 

kommer en del barn tillsammans med sina föräldrar till barnförhöret på Barnahus vilket 

innebär att de vid det besöket fått information om verksamheten samt erbjudande om fortsatt 

stöd.  

 

Deltagare i studien var föräldrar och barn som kom till informationsmötet på Barnahus i 

Linköping efter det att barnet varit på förhör. Vid mötet informerades föräldrarna och barnet 
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om studien och de fick separat ge sitt samtycke till att delta eller ej. Föräldrarna gav 

samtycke angående både barnet och sig själva och barnen fick samtycka gällande att själva 

delta. För barn över 15 år kunde de själva godkänna att delta studien men det bedömdes som 

viktigt att föräldrar alltid också tillfrågades om det var ok att barnet deltog. Samtliga 

tillfrågade föräldrar gav sitt samtycke. Föräldrar fick svara på enkäten enskilt och barnen 

fick svara på enkäten tillsammans med personal på Barnahus. Då intervjuerna rörde små 

barn, mellan 3 och 4 år, gjordes en bedömning av intervjuaren om barnets förmåga att delta i 

studien. Intervjuarna var personalen på Barnahus; socionomerna Anna Petterson, Anna 

Nelson och Carina Andersson samt Psykolog Helena Asplund-Carlqvist.  Intervjuerna tog 

mellan ca 20 och 30 minuter att genomföra. I vissa ärenden bedömdes det inte som lämpligt 

att använda enkäterna pga tidsbrist. I vissa ärenden gick det inte att genomföra 

föräldraenkäterna pga användandet av telefontolk. I en del besök glömde personal helt 

enkelt bort att presentera enkäten vilket innebar ett visst bortfall. Vid genomförande av 

barnenkäten läste personal från Barnahus frågan för barnet som sedan fick välja ett 

svarsalternativ samt ev. kommentera sitt svar som skrevs ner av intervjuaren.  Intervjuaren 

ställde vid behov följdfrågor kring barnets kommentar för att få förtydliganden eller mer 

information.  Totalt tillfrågades 45 föräldrar och 24 barn att delta i studien och i slutändan 

deltog 24 barn och 43 föräldrar (41 föräldraenkäter). Utifrån detta var svarsfrekvensen 100% 

hos barnen och 95,5% hos föräldrarna.  Deltagarna var anonyma och barn och förälder från 

samma familj kunde i efterhand inte kopplas ihop.  

 

Enkäterna samt svarsfrekvens 

Studien bestod av två enkäter där barn och föräldrar svarade separat. Föräldrarna svarade på 

enkäten i enrum och enkäten lades i en särskilt markerad brevlåda i väntrummet medan 

barnen svarade på enkäten tillsammans med personal från Barnahus som sedan behöll 

enkäten.  

 

För att pröva enkäten gjordes en pilotstudie med tre barn och tre föräldrar. Utifrån 

pilotstudien ändrades en fråga på barnenkäten innan insamlingen till studien påbörjades. 

Frågan gällde barnets upplevelse av bemötandet från Barnahus personalen. I den 

ursprungliga frågan ombads barnet välja ett av fem olika svarsalternativ på hur hen upplevde 

bemötandet från personalen som tog emot dem på Barnahus. Då denne var samma person 

som intervjuade barnet bedömdes det att det kunde vara svårt för barnet att svara på frågan. 

Frågan formulerades därför om till en fritext fråga; ”Vad tycker du om de som jobbar här på 
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Barnahus, har du några tips på hur de kan bli bättre”? Enkäterna från pilotstudien ingår i den 

slutgiltiga studien.  

 

Barnenkäten innehöll totalt 17 frågor om upplevelsen av Barnahus i Linköping varav en 

fråga (nr 9) bestod av tre delar och en fråga (nr 6) av två delar (bilaga 1). Den innehöll även 

en bakgrundsdel där kön samt ålder fylldes i. Ålder delades in i grupperna; under 6 år, 

mellan 6 och 12 år samt över 12 år. Nio frågor bestod av fasta svarsalternativ utifrån en 

femgradig skala; mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt samt vet ej. Fem frågor bestod av 

svarsalternativen ja, nej och vet ej. Efter frågorna fanns möjlighet att kommentera fritt. 

Kommentarerna presenteras efter varje fråga i resultatdelen. Övriga sex frågor bestod av 

öppna frågor. På fråga ett, som gällde hur barnen hämtats i skolan till Barnahus, fick 

intervjuaren vid sju tillfällen formulera om frågan då barnen ej hämtats på skolan av 

socialtjänsten utan kom tillsammans med förälder till Barnahus. 

 

Föräldraenkäten innehöll totalt 17 frågor varav två frågor (nr 2 och 3) bestod av tre delar och 

fråga nr 13 och 14 av två delar (bilaga 2). Den innehöll även en bakgrundsdel där relationen 

till barnet fylldes i (mamma, pappa, styvmamma, styvpappa, familjehemsförälder) samt 

ålder och kön på barnet. Tretton av frågorna hade fem olika svarsalternativ: mycket bra, bra, 

dåligt, mycket dåligt samt vet ej. Sex frågor hade svarsalternativen ja, nej och vet ej. Efter 

frågorna fanns möjlighet att kommentera fritt. Kommentarerna presenteras efter varje fråga i 

resultatdelen. Övriga fyra frågor var öppna frågor. En fråga var inte med från början utan 

lades till efter en tid, fråga nummer 8 som lyder; Har du fått tillräcklig information om 

socialtjänstens fortsatta utredning kring ditt barn? Detta innebär att 13 föräldrar inte fått 

denna fråga.  

 

Bearbetning och Analys 

Undersökningsgruppen i denna studie var relativt liten och vid analys och gruppering har 

antalet svarande i varje grupp varit få varför inga signifikanser mellan grupper beräknats. 

Bearbetning av data gjordes genom att varje fråga analyserades separat. Då det kom till 

frågorna utan svarsalternativ redovisas dessa som separata frågor i resultatdelen. För 

frågorna där det fanns svarsalternativen mycket bra, bra, dålig, mycket dåligt och vet ej 

grupperades dessa till bra, dåligt samt vet ej, alltså tre grupper. Några frågor hade 

svarsalternativen ja, nej och vet ej. I de fall där barnet eller föräldern inte gett något svar på 

frågan redovisas detta tillsammans med de som valt alternativet vet ej. Frekvenser i antal 
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och procent gällande varje svarsalternativ räknades ut. I resultatdelen presenteras svaren i 

form av antal (n=n) och procent (%) samt att några av kommentarer redovisas där vissa 

typiska valts ut och presenteras som citat. Frågorna har tematiserats och samtliga frågor 

redovisas under respektive tema.  

 

Etiska överväganden 

Barn som kommer i kontakt med Barnahus befinner sig i en mycket känslig situation. Under 

kontakten kommer de att träffa flera olika professionella, polis, socialtjänst, särskild 

företrädare och barnahuspersonal. Det kan naturligtvis finnas eventuella risker att barnet far 

illa om det får svara på ytterligare frågor kring sin situation i denna studie. Samtidigt är det 

bara barnet själv som kan beskriva sin upplevelse och denna är oerhört viktigt för att kunna 

arbeta för att förbättra barnets situation i dessa svåra ärenden. För att minimera antal 

personer som barnet möter var det samma personal från Barnahus som mötte barnet på 

förhörs dagen som träffade barnet på det uppföljande samtalet tillsammans med sina 

föräldrar. Både barn och föräldrar informerades i förhand om målet med studien, att det var 

frivilligt att medverka samt att de när som helst kunde avbryta utan att säga varför.  

 

Resultat 

 

Barnenkäten  

Nedan redovisas svaren från frågorna i barnenkäten (Tabell 1) tillsammans med frågorna 

som hade fritextsvar. Totalt svarade 24 barn på enkäter (14 pojkar och 10 flickor).  

Sammantaget, om alla variabler i Tabell 1, totalt 9 variabler och 24 informanter = 216 

svarsmöjligheter sammanställs (bemötandet av läkare exkluderades då alla barn inte träffat 

en läkare) visar det att barnen är nöjda med kontakten på Barnahus. Totalt upplevde 73,6  % 

kontakten som bra medan 14,4 % upplevde att det fanns delar som var dåliga och 12,0 % att 

de inte visste.  

 

Nedan redovisas svaren på varje fråga separat och svaren exemplifieras med citat. De frågor 

som hade fritextsvar eller inte hade svarsalternativ redovisas under egna rubriker och är 

alltså inte inkluderade i Tabell 1.  
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Tabell 1. Barnens upplevelse av Barnahus i Linköping 

 Bra 

n (%) 

Dåligt 

n (%) 

Vet ej 

n (%) 

Hämtning 12 (50,0) 8 (33,3) 4 (16,7) 

Lokaler    

 Väntrum 19 (79,2) 3 (12,5)        2 (8,3) 

 Förhörsrum 18 (75,0) 4 (16,7)        2 (8,3) 

Bemötande    

  Polis 17 (70,8)  4 (16,7) 3 (12,5) 

  Socialtjänsten 18 (75,0) 2 (8,3) 4 (16,7) 

  Läkare 1 (4,2) - - 

Känslan efteråt 15 (62,5)  6 (25,0) 3 (12,5) 

Känslan att träffa 

föräldrarna igen 

16 (66,7)  3 (12,5) 5 (20,8) 

Hur var det att 

komma tillbaka 

till Barnahus? 

21 (87,5) 1 (4,2) 2 (8,3) 

Har du blivit 

lyssnad på? 

23 (95,8) 0(0,0) 1 (4,2) 

 

Hämtning 

Av de 24 barnen upplevde 12 barn (50 %) att hämtningen varit bra. 8 barn (33,3%) upplevde 

hämtningen som dålig och 4 barn (16,7 %) visste inte hur de tyckte att hämtningen var 

(Tabell 1). Barnen kom till förhöret på Barnahus på olika sätt. Antingen blev de hämtade på 

skolan av personal från socialtjänsten som skjutsade dem till barnhus eller så kom barnen till 

förhöret tillsammans med båda eller en förälder. 17 barn blev hämtade i skolan av personal 

från socialtjänsten medan 7 barn kom tillsammans med sina föräldrar. 

 

Av barnen som hämtades av socialtjänsten tyckte 10 barn (58,8 %) att hämtningen var bra. I 

kommentarerna beskrev bland annat hämtningen som rolig då barnet fick slippa skolan. Ett 

barn kommenterade det faktum att fröken var med (som trygghetsperson) som positivt 

medan ett barn tyckte det kändes lite läskigt innan hen visste var hen skulle men att det 

sedan kändes bra. Ett barn tyckte det var jobbigt att bli hämtad så tidigt på morgonen då hen 

kände sig trött.  
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Det var en vit bil, det var roligt, min fröken följde med, vi tog med i-padden, det var 

spännande. 

Bra att jag inte var rädd, kändes lite läskigt innan jag visste vart jag skulle, sen 

kändes det bra. 

 

7 barn (41,2 %) som hämtades från skolan upplevde hämtningen som dålig. I 

kommentarerna beskrevs bland annat hämtningen som läskig eller att det kändes pirrigt. Det 

beskrevs även att det var jobbigt att åka bil så länge, ett barn hade mått illa i bilen och kände 

sig nervös. Ett barn beskrev blandade känslor, att det kändes lite bra och lite dåligt då hen 

inte visste var de skulle. Barnet beskrev att de som var med hade berättat men det var svårt 

att förstå vad de menade. Ett barn trodde att hen skulle få stanna på Barnahus permanent.  

 

Läraren sa att vi skulle till Barnahus, det kändes pirrigt. 

Jag trodde jag skulle få vara här på Barnahus för alltid. 

 

Av de 7 barn som kom med sina föräldrar tyckte 2 barn (28,6 %) av att resan var bra. 

Kommentarerna visade dock att det var lite blandade känslor. 

 

Lite pirrigt, andra gången mindre pirrigt. 

Lite bra, det är värre att bara tänka på det. 

 

Det var 1 barn (14,3%) som kom med sina föräldrar som tyckte resan var dålig. I 

kommentaren beskrevs att barnet kände oro inför besöket. 

 

Innan ville jag inte åka, jag började gråta för jag visste inte vilka jag skulle träffa, 

men när jag kom dit och fick fika kändes det bättre och visste att jag skulle förhöras.  

 

4 av barnen (57,1 %) som kom med sina föräldrar har svarat vet ej på frågan. En har dock 

lämnat kommentar och beskrev att det kändes oroligt då det var en helt ny situation.  

 

Kändes lite pirrigt, har aldrig träffat en polis, pappa hämta på fritids.   
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Lokaler 

       Väntrummet. 19 barn (79,2 %) beskrev väntrummet som bra medan 3 barn (12,5 %) 

tyckte att det var dåligt och 2 barn (8,3 %) visste inte vad de tyckte om väntrummet (Tabell 

1). Bland de positiva kommentarerna framkom att barnen tyckte att det var roligt att leka i 

väntrummet, att t.ex. spelen i väntrummet var kul och ett barn tyckte soffan var bra. Tre barn 

tyckte att det var bra men att det fattades saker. Det fanns önskemål om mer hästsaker, mer 

leksaker för barn över sex år samt en koja för de små barnen med kuddar, täcken och mjuk 

matta.  

 

Fia med knuff var roligt. 

Tyckte det var kul att leka i det.  

 

De tre barn som upplevde väntrummet som dåligt kommenterade att det var jobbigt att vänta 

där eller att det fanns för lite saker att göra. 

      

Inte så roligt, inget roligt att stanna och vänta. 

 

     Förhörsrummet. 18 barn (75,0 %) tyckte förhörsrummet var bra medan 4 barn (16,7 %) 

upplevde det som dåligt och 2 barn (8,3 %) visste inte (Tabell 1). Bland kommentarerna hos 

barnen som tyckte att det var bra fanns att det var roligt, eller spännande, med kameror och 

mikrofoner. Tre barn beskrev blandade känslor, att det kändes bra med konstigt eller att 

rummet kändes stort och tomt. Ett barn beskrev det som en fördel att samtalet spelades in.  

 

Bra eftersom de spelade in så man inte behöver göra om det.  

Lite spännande för det fanns många kameror. 

 

Bland de barn som upplevde förhörsrummet som dåligt beskrevs rummet som läskigt eller 

att det saknade saker som barn gillar, som spel och leksaker.  

 

     Det fanns bara småsaker, inte spel och sånt. 

 

 

Bemötande av personalen 

     Barnahus. Det var inga barn som upplevde bemötandet på Barnahus som dåligt och14 

barn (58,3 %) var nöjda. 10 barn (41,7%) har inte svarat på frågan. I kommentarerna beskrev 
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barnen bland annat att de tyckte personalen var trevlig och hjälpsam och de uppfattades som 

snälla och omhändertagande. Några beskrev att inget behövde förändras utan att det var bra 

som det var.  Ett barn tyckte dock inte om att det serverades fika på Barnhus då man inte får 

äta godis och ett barn annat önskade att personalen lekt mer med dem när de var där. 

 

Dom är snälla och tar hand om en på ett bra sätt. 

Ge lite av era leksaker till oss, gör något roligt och leka med oss när vi är här. 

 

     Polisen. En majoritet av barnen, 17 (70,8 %), tyckte att det kändes bra att prata med 

polisen medan 4 barn (16,7%) tyckte det var dåligt och 3 barn (12,5 %) att de inte visste vad 

de tyckte (Tabell 1). Bland de positiva kommentarerna beskrevs bland annat att det var 

spännande och roligt, att det kändes skönt och bra, att det var bra att polisen ställde frågor 

och att man kunde prata om allt. Någon beskrev att det var roligt med kamerorna i rummet. 

Ett barn uttryckte tilltro till att polisen kunde ordna så det blev bättre, en annan att hen visste 

att det skulle bli bättre om hen pratade med polisen. Tre barn tyckte att det var bra men 

beskrev samtidigt blandade känslor som att känna sig obekväm, nervös eller blyg. Ett barn 

tyckte det var lite läskigt i början men att det gick över. 

 

Väldigt skönt att prata med en polis som kan fixa och så….. så att det blir bra 

Väldigt bra, lite nervöst i början 

 

De fyra barn som tyckte att kontakten med polisen var dålig kommenterade att det kändes 

läskigt och jobbigt. Någon tyckte att polisen upprepade frågorna fast hen svarat att hen inte 

visste. Ett barn uttryckte rädsla för att föräldern skulle få reda på vad barnet sagt.  

 

Jobbigt att berätta så mycket, jag visste inte vad mamma skulle göra, jag ville inte att  

de skulle prata med mamma när jag är med, jag vill inte att mamma ska veta vad jag 

sa.  

Det är läskigt att prata med polisen. 

 

Bland de som inte visste fanns ett barn som kommenterade att hen tyckte att det kändes 

konstigt.  

    Konstigt att jag var tvungen att prata med en polis, det kändes konstigt. 
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     Socialtjänsten. 18 barn (75,0 %) tyckte att bemötandet från socialtjänsten var bra medan 

2 barn (8,3 %) svarade att det var dåligt och 4 barn (16,7 %) svarade att de inte visste vad de 

tyckte (Tabell 1). Bland de som upplevt socialtjänstens bemötande som positivt fanns 

kommentarer som att socialsekreterarna var trevliga och snälla, att de lyssnade och var bra 

att prata med, att de var fina och helt ok. Ett barn kommenterade att hen tyckte det var bra 

att man kan ringa till dem om det skulle hända något igen.  

 

Dom var jättesnälla mot mig 

De lyssnar väldigt bra på barnen  

 

Bland de med dålig erfarenhet beskrevs att det kändes läskigt från början och att det aldrig 

kändes riktigt bra.  

 

Först tyckte jag det var läskigt, sen lite sådär, det blev bättre men inte bra.  

 

     Läkare. När det gäller kontakten med läkare var det endast ett 1 barn (4,2 %) som träffat 

en läkare (Tabell 1). Hen tyckte besöket var bra. 

 

Bra att de inte tog några blodprover.  

 

Efter Barnahus 

Barnen frågades i studien om vad som hände efter att de varit på Barnahus. En del åkte 

tillbaka till skolan, en del hem till föräldrarna och några fick komma till ett jourhem.  

 

     Till skolan/förskolan. 13 barn (54,2 %) åkte tillbaka till skolan eller förskolan efteråt.  

I kommentarerna beskrevs att de åt mat eller lekte när det kom tillbaka. Två barn berättade 

att de åkte till Mc Donalds och åt innan de åkte tillbaka till skolan, vilket de tyckte var bra. 

Två av barnen som åkte tillbaka till skolan beskrev att kamraterna ställde många frågor om 

var de varit. Ett barn tyckte det kändes jobbigt då kamraterna blev arga när hen inte ville 

svara. Ett annat barn beskrev att hens fröken hjälpt till att bestämma vad hen skulle säga.  

Jag åkte tillbaka till förskolan och lekte och åt mat. 

Jag fick vara på skolan. Kändes skönt att vara tillbaka. Alla frågade var jag varit och 

jag sa att jag varit på utflykt, min fröken sa att jag skulle säga det.   
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     Hem till föräldrarna. 6 barn (25,0 %) beskrev att de åkte hem eller gick på stan med 

föräldrarna efter förhöret. Ett barn beskrev att han fick bo heltid hos sin pappa några veckor 

så att mamman skulle få tid att ändra på sig.  

 

Åkte till stan och sen hem och lagade mat. 

Åkte med pappa till Mc Donalds och bodde sedan hos pappa i några veckor så att 

mamma kunde träna lite på att vara snäll och så. 

 

1 barn (4,2 %) åkte tillbaka med socialtjänsten till sin hemkommun och hämtades sedan av 

sina föräldrar. 2 barn (8,3 %) svarade vet ej/svarade inte på frågan.  

 

     Till jourhem. 2 barn (8,3 %) blev placerade i jourhem. I kommentarerna beskrevs att ett 

barn kände sig otryggt och båda barnen uttryckte hemlängtan. 

 

     Vi åkte till jourhem. Jag kände mig inte trygg, det var på landet och jag är inte van vid    

     det.  

     De hade mat så det var bra men jag längtade hem. De som var där var jättesnälla. 

 

     Känslan efter besöket på Barnahus. På frågan hur det kändes efteråt, när barnen varit på 

Barnahus, svarade 15 barn (62,5 %) att det kändes bra medan 6 (25,0 %) beskrev att det 

kändes dåligt och 3 barn (12,5 %) svarade att de inte visste (Tabell 1). I kommentarerna 

bland de som tyckte det kändes bra beskrevs att det kändes bra eller skönt att ha pratat om 

det som hänt. Ett barn beskrev även en känsla av att det kommer bli en förändring till det 

bättre. Ett barn beskrev att det var skönt att vara tillbaka på dagis igen.  

 

Bra, kände att det här kommer att bli bra. 

Bra, när vi hade pratat om allt kändes det bra.  

 

Kommentarer från de barn som tyckte det kändes dåligt, eller hade blandade känslor efteråt, 

kunde t.ex. vara att de hade en pirrig känsla men att hen inte förstod varför hen kände så. Ett 

barn tyckte det kändes jobbigt och ett barn beskrev att hen kände sig otryggt. Ett barn 

beskrev att de hade gått till Mc Donalds efteråt med fröken och beskrev att det kändes pirrigt 

att vara där med henne. Ett barn beskrev blandade känslor, att det kändes både jobbigt och 

bra.  
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Det kändes konstigt och jobbigt.  

Kändes jobbigt men ändå bra att prata om det.      

 

Känslan att få träffa föräldrarna igen. 16 barn (66,7 %) att det kändes bra att träffa sina 

föräldrar igen efter förhöret medan 3 (12,5 %) tyckte det kändes dåligt. 5 barn (20,8 %) 

visste inte vad de kände (Tabell 1). 

 

Av de 17 barn som kom till Barnahus tillsammans med personal från socialtjänsten tyckte 

13 barn (76,5 %) att det kändes bra när de träffade föräldrarna igen efter förhöret. Det 

beskrevs som skönt, mycket bra, att man kände sig trygg, att det var roligt, kul, eller helt ok 

och att de blev glada. Ett barn beskrev att hen saknat sina föräldrar. I svaren framkom att 

fyra av barnen inte träffat den anklagade föräldern än utan de beskrev mötet med den andre 

föräldern.  

 

Kände mig trygg igen när jag fick träffa mamma, men träffade aldrig pappa. 

 

2 barn (11,7 %) som kom tillsammans med socialtjänsten till förhöret tyckte det kändes 

dåligt att träffa föräldrarna igen. I kommentarerna uttryckte ett barn rädsla för att utsättas för 

våld igen. Ett annat barn beskrev att hen känt sig rädd, men att det hade pratat om vad hen 

berättat i förhöret och att det gått bra.   

 

Jag vill inte vara hos pappa för jag tror att han kommer att slå oss igen. Jag känner 

mig orolig.   

Blev lite rädd, X var med. Det gick bra, pratade om vad jag sagt, sa att vi skulle prata 

mer om det.  

 

Av de 7 barn som kom tillsammans med en eller båda sina föräldrar till förhöret har 4 barn 

(57,1 %) svarat på frågan. 3 av dessa barn (75,0 %) tyckte det kändes bra. I kommentarerna 

beskrev dock flera av barnen dubbla känslor. Ett av barnen beskrev att det kändes läskigt 

men att det gick bra. Ett annat barn beskrev att det kändes bra men samtidigt pirrigt då hen 

inte fick träffa sin pappa under en tid och att hen saknat honom. Ett annat barn beskrev att 

föräldern väntade i väntrummet och att det kändes bra att träffas men samtidigt konstigt.  

 

Jag saknade honom mycket, det va lite pirrigt. 
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Det kändes bra men rätt konstigt. 

 

1 barn (25,0 %) som kom tillsammans med en eller båda sina föräldrar till förhöret beskrev 

att det kändes dåligt att träffa föräldrarna igen men har inte kommenterat kring detta. 

 

     Socialtjänstens medverkan efteråt.  På frågan om personal från socialtjänsten var med 

när barnet träffade sina föräldrar igen svarade sammantaget 11 barn (45,8 %) att någon var 

med. 7 barn (29,2 %) svarade att ingen var med och 6 barn (25,0 %) visste inte.  

 

Av de 17 barn som kom tillsammans med socialtjänsten till förhöret svarade 9 barn (52,9 %) 

att någon var med när de träffade föräldrarna igen. 5 barn (29,4 %) svarade att socialtjänsten 

inte var med och 3 barn (17,7 %) svarade vet ej/svarade inte på frågan.  

 

Socialsekreteraren pratade med mamma på skolgården – jag lekte med x. 

 

Av de 7 barn som kom tillsammans med sina föräldrar svarade 2 barn (28,6 %) att 

socialtjänsten var med och 2 barn (28,6 %) att de inte var med. 3 barn (42,8 %) svarade vet 

ej/svarade inte på frågan. 

 

Information och delaktighet 

 

     Att komma tillbaka på informationsmötet på Barnahus.  De allra flesta barnen, 21  

(87,5 %), tyckte att det kändes bra att komma tillbaka till Barnhus och gå på det 

efterföljande informationsmötet. 1 barn (4,2 %) tyckte det var dåligt att komma tillbaka 

(kommenterade inte varför) och 2 barn (8,3 %) svarade inte på frågan (Tabell 1). I 

kommentarerna beskrevs att det var roligt, bra, skönt eller mycket bra att komma tillbaka. 

Men ett barn beskrev också att det kändes pirrigt och ett barn uttryckte osäkerhet varför hen 

skulle hit. Ett barn kommenterade att hen tyckte det var bra att föräldern fick komma hit.  

 

Bra, men jag visste inte riktigt vad som skulle hände. 

Bra att mamma fick komma hit. 

  

     Vad man gör på Barnahus. När det gäller frågan om barnen visste vad man gör på 

Barnahus svarade 10 barn (41,7 %) att de vet vad man gör. I kommentarerna beskrevs att 
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man pratar här, att man kan prata om hur man har det hemma, om känslor eller om vad som 

helst, att man hjälper barn att må bättre, att man pratar med poliser och träffar doktor. Ett 

barn benämnde att man pratar om våld mellan föräldrar och ett barn beskrev att man kan få 

hjälp här.  

 

Berättar om sina känslor, får hjälp. 

Man pratar med barn om när mammor och pappor har slagits och så. 

 

10 barn (41,7 %) uttryckte att de inte visste, eller att de kände sig tveksamma till om de 

visste vad man gör och 4 barn (16,6 %) svarade vet inte på frågan.  

 

     Hemsida. Inget av barnen hade sett Barnahus hemsida.  

 

     Information om vad som händer framåt. 13 barn (54,2 %) hade frågor och funderingar 

om vad som kommer att hända framåt. I kommentarerna framkom oro för vad som skulle 

hända och vad socialtjänsten/polisen gjorde. Ett barn uttryckte att hen pratat med polisen på 

Barnahus men att hen inte hört något mer från polisen efter det, inte heller från socialtjänsten 

sen dom var hemma hos dem. Två barn uttryckte oro för att behöva flytta och byta skola. Ett 

barn var oroligt för att föräldern skulle bli av med sitt jobb och kändes sig ledsen över det. 

Ett barn uttrycket oro för hur det skulle bli om fadern släpptes ur häktet, ett barn undrade 

över rättegången. Ett barn beskrev att hen bett socialen ringa till föräldern om inte föräldern 

gjorde som hen skulle.  

 

Ja jag undrar en sak. Jag och mamma är rädda för att jag ska få flytta, det vill jag 

inte.  

Undrar vad socialtjänsten och polisen ska göra. Ingen har berättat det för mig. 

 

 

Att bli lyssnad på     

Inget barn svarade att de inte blivit lyssnade på medan 23 barn (95,8 %) svarade att de blivit 

lyssnade på. Ett barn (4,2 %) visste inte (Tabell 1). Bland de positiva kommentarerna var att 

deras mamma efteråt tagit ansvar för våldet. Ett annat barn att hen kände sig lyssnad på men 

att hens mamma aldrig brukar tro på hen. Ett barn beskrev tydligt upplevelsen av att det hen 

berättat är svårt för andra att förstå.  
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Ja det har de vuxna gjort, och mamma har sagt att hon har slagit. 

Ja det tycker jag. De förstår väldigt mycket när jag berättar om saker som är ganska 

svåra att förstå.  

 

Upplevelsen av Barnahus 

17 barn (70,8 %) uppgav att de tyckte Barnahus var bra medan 2 barn (8,3 %) svarade dåligt 

och 5 barn (20,8 %) svarade vet ej på frågan. Bland de positiva kommentarerna fanns att det 

var kul att leka på Barnahus, att personalen på Barnahus var snälla, att de som hämtade 

(socialsekreterarna) var bra, att få prata med en polis var bra och att det var fint att få känna 

sig lyssnad på. Några beskrev att det var bra för man kunde prata om allt och att de fått hjälp 

att berätta om sina känslor. Ett barn ville att hans kompisar skulle få komma och se hur fint 

det var på Barnahus.  

 

Att få hjälp, att få berätta om sina känslor. 

Att dom är snälla, det finns många saker man kan leka med. 

 

De fem barnen som upplevde att det fanns dåliga saker med Barnahus beskrev att det var 

jobbigt att vänta både innan polisförhöret och efter. Ett barn tyckte det var jobbigt att prata 

så länge med polisen. Två barn tyckte det saknades saker i rummen, såsom leksaker. Ett barn 

uttryckte oro för att mamman skulle få reda på det som sagts.  

 

Att prata så länge med polisen, det var lite jobbigt.  

Det finns inga pärlplattor och klubbor. Det tycker jag inte är så bra. Det fattas 

pruttkuddar och sånt.  

 

Föräldraenkäten 

Nedan redovisas svaren från frågorna i föräldraenkäten. Totalt svarade 43 föräldrar på 

enkäten (23 mammor, 19 pappor, 1 styvpappa). Två föräldrapar svarade tillsammans på 

enkäten vilket innebär att totala antalet enkäter är 41 stycken. Två föräldrar hade fler än ett 

barn som varit på förhör men svarade endast på en enkät. Av de totalt 44 barnen var 19 

flickor och 25 pojkar. 7 föräldrar hade barn mellan 0-6 år, 28 föräldrar hade barn mellan 6-

12 år och 9 föräldrar hade barn mellan 12-18 år.  
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Sammantaget, om alla variabler i Tabell 2, totalt 8 variabler och 41 informanter = 328 

svarsmöjligheter, sammanställs så visar det att föräldrarna är nöjda med kontakten på 

Barnahus. Totalt upplevde 79,0  % kontakten som bra medan 8,2 % upplevde att det fanns 

delar som var dåliga och 12,8 % att de inte visste.  

 

Tabell 2. Föräldrars upplevelse av Barnahus i Linköping 

 Bra 

n (%) 

Dåligt 

n (%) 

Vet ej 

n (%) 

Väntrum 38 (92,7) 0 (0,0) 3 (7,3) 

Bemötande    

  Barnahus       41 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 

  Polis 35 (85,4) 2 (4,9) 4 (9,7) 

  Socialtjänsten 29 (70,7)    7 (17,1)   5 (12,2) 

Upplevelse av 

informationsmötet 

39 (95,1)  0 (0,0) 2 (4,9) 

Information om 

vad som händer 

på Barnahus 

 

      33 (80,5) 

 

2 (4,9) 

 

6 (14,6) 

Information om 

den rättsliga 

processen 

20 (48,8) 14 (34,1) 7 (17,1) 

Har du blivit 

lyssnad på? 

24 (58,5) 2 (4,9) 15 (36,6) 

 

Lokaler    

     Barnahus lokaler. På frågan vad föräldrarna tyckte om väntrummet svarade 38 föräldrar 

(92,7 %) att de var bra och inga att det var dåligt medan 3 föräldrar (7,3 %) svarade de inte 

visste (Tabell 2). I kommentarerna framkom att väntrummet var bra som det är samt några 

tips på förbättringsområden:  

 

Allt verkade bra. 

Instruktion till dvd eller en lapp vad man ska göra om barnet vill titta på film. 

 

Bemötande 

     Barnahus. Gällande bemötandet från Barnahuspersonalen var 41 föräldrar (100 %) nöjda 

med bemötandet.  Ingen beskrev bemötandet som dåligt eller att de inte visste (Tabell 2). 
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Vänliga, öppna, tydliga och välformulerad retorik. Känner omedelbart ett förtroende till 

anställda och dess verksamhet. 

   

     Polisen. När det gäller bemötandet från polisen svarade 35 föräldrar (85,4 %) att det var 

bra, 2 (4,9 %) att det var dåligt och 4 föräldrar (9,7 %) svarade vet ej på frågan (Tabell 2).  

Två personer kommenterade bemötandet som fantastiskt.  

 

Poliserna var fantastiska, de var bra på att bemöta mig, trots att jag var arg och 

frustrerad. 

Poliserna var fantastiska! 

 

De som upplevt mötet med polisen som dåligt kommentarerna att de känt sig felaktigt 

anklagade. En person var missnöjd då hen förväntat sig att få vara med under förhöret.  

 

Vi som föräldrar är inte gärningen misstänkt! 

 

     Socialtjänsten. När det gäller bemötande från socialtjänsten svarade 29 föräldrar  

(70,7 %) att det var bra, 7 föräldrar (17,1%) beskrev bemötandet som dåligt och 5 föräldrar 

(12,2 %) svarade vet ej (Tabell 2).  

 

Vi har fått ett fantastiskt bemötande utav alla från första början. Det har känts väldigt 

tryggt. 

 

De som tyckte det var dåligt kommenterade bland annat att de var missnöjda med 

socialtjänsten agerande, att informationen var otydligt samt att socialtjänsten kontaktat 

polisen för snabbt.  

 

Socialsekreterarnas agerande har gjort att jag inte har något förtroende för dem.  

Ingen tydlig information om hur deras process ser ut. Tråkigt bemötande av oss 

föräldrar.     

 

Efter Barnahus 

På frågan om socialtjänsten var med när föräldrarna träffade sina barn igen efter det att 

barnet varit på förhör på Barnahus svarade 16 föräldrar (39,0 %) att socialtjänsten var med. 
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18 föräldrar (43,9 %) svarade att socialtjänsten inte var med och 7 föräldrar (17,1%) svarade 

vet ej. Av de som haft möte med socialtjänsten svarade 13 föräldrar (81,3 %) att mötet var 

bra. 2 föräldrar (12,5 %) svarade att mötet var dåligt. I kommentarerna beskrevs mötet som 

ostrukturerat.  

 

Det kändes rörigt och inte strukturerat.  

 

1 föräldrar (6,2 %) svarade vet ej på frågan. 

 

Information 

      Information om vad som händer på Barnhus 

39 föräldrar (95,1%) tyckte det var bra att komma till Barnahus på informationsmöte. Ingen 

förälder tyckte det var dåligt och 2 föräldrar (4,9 %) svarade vet ej på frågan. I 

kommentarerna beskrevs att det upplevdes som värdefullt att få information om hur 

verksamheten fungerar.  

 

Bra att se hur Barnahus fungerar 

Otroligt värdefullt att få inblick i hur verksamheten övergripande fungerar samt 

att få information om hur mötet med min son gick till.  

 

På frågan om de fått tillräcklig information om Barnahus verksamhet svarade 33 föräldrar 

(80,5 %) att det fått det. 2 föräldrar (4,9 %) svarade att de inte fått tillräcklig information och 

6 föräldrar (14,6 %) svarade vet ej på frågan (Tabell 2).  

 

     Hemsida. 8 föräldrar (19,5 %) hade sett Barnahus hemsida medan 33 föräldrar (80,5 %) 

inte hade sett den.   

 

     Den rättsliga processen. På frågan om föräldrarna fått tillräcklig information om 

rättsprocessen svarade 20 föräldrar (48,8 %) att de fått tillräcklig information. 14 föräldrar 

(34,1 %) svarade att de inte fått tillräcklig information och 7 föräldrar (17,0%) svarade vet ej 

(Tabell 2). Bland de som svarat att de inte fått tillräcklig information visade kommentarerna 

att föräldrarna upplevt informationen som otydlig och att man är osäker på vad som ska 

hända nu. De undrade hur processen går till och när tar åklagaren tar sitt beslut. En person 

tog upp önskemål om nedskriven information om processen och vad som kommer att hända.  
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Saknar information om hela processen, hur de ska bli. 

Ett formulär eller schema över hur processen går till så man vet vilka som fått 

information och vilka som är berörda.  

 

     Socialtjänstens fortsatta arbete. 28 av föräldrarna har fått frågan om de fått tillräcklig 

information om socialtjänstens fortsatta arbete. Av dessa svarade 8 föräldrar (28,6 %) att de 

fått tillräcklig information. 

      

De har gett mycket bra information. 

 

13 föräldrar (46,4 %) svarade att de inte fått tillräcklig information. I kommentarerna 

beskrevs bland annat att de inte vet vad som kommer att hända framåt, att de inte haft något 

möte än eller att socialtjänsten var svår att få tag i. Några beskrev informationen som 

knapphändig eller luddig. Någon menade att de trodde den bristande informationen berodde 

på att socialtjänsten inte arbetade särskilt intensivt. En person uttryckte att informationen 

varit otydlig men uttryckte även en förståelse för att det kanske är så det behöver vara i 

början. 

 

Vet inte alls vad som händer nu, de har varit hemma och pratat med hela familjen.  

Nej, det kan jag inte säga, knapphändig information med det kanske är så det behöver 

vara. 

 

2 föräldrar (7,2 %) svarade att de fått information till viss del. I kommentaren beskrev en 

person att det kanske är bra att inte få så mycket information i början då det kan vara svårt 

att ta in allt.  

 

I stora drag, utfall och eventuella konsekvenser av utredningen är delvis otydligt. Det 

kommer under dagen klargöras efter möte med socialtjänsten. 

 

5 föräldrar (17,8 %) svarade vet ej. 13 föräldrar har inte fått frågan.  

 

Att ha blivit lyssnad på  

24 föräldrar (58,5 %) svarade att de känt att de blivit lyssnade på. 2 föräldrar (4,9 %) svarade 

att de inte känt sig lyssnade på och 15 föräldrar (36,6 %) svarade vet ej på frågan (Tabell 2).  
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I kommentarerna bland de som känt sig lyssnade på användes uttryck som absolut, jättebra 

och äntligen. Någon menade att hen känts sig lyssnad på från alla parter. Någon kände sig 

lyssnad på men menar att socialtjänsten tagit lite hänsyn till detta, en person uttryckte 

osäkerhet kring om hen blivit lyssnad på men hoppades det.  

 

Jag har blivit lyssnad på riktigt, det har varit jättebra. 

Ja, jag tycker det.  

 

 Av de som inte känt sig lyssnade på kommenterades att de inte var nöjda med 

socialtjänstens beslut. 

 

Inte när det gäller socialen. De gjorde ett mycket förhastat beslut att sätta x i 

familjehem med omedelbar verkan.  

 

Upplevelsen av Barnahus 

22 föräldrar (53,9 %) lämnade kommentar om saker de tyckt varit bra på Barnahus. I 

kommentarerna beskrevs att miljön upplevts positiv och lugn. Många beskrev ett gott 

bemötande av personalen, att det var en lättsam stämning och en känsla av att känna sig 

välkommen. Någon beskrev att de upplevt en uppriktighet hos personalen att vilja hjälpa och 

att de inte kände något skuldbeläggande. Personalen beskrevs som lugna och kloka och att 

de verkade ha bra hjälp att ge. En person uttryckte att det kändes bra att få prata och 

ventilera alla känslor som kommit upp. Någon nämnde det faktum att barnet inte behöver 

åka till olika ställen som positivt och en person tog upp att det var bra att en trygg person 

följt med barnet.  

 

Uppriktigheten och viljan att hjälpa oss föräldrar, ingen skuldbeläggande inställning. 

Känns bra att ventilera alla känslor som kommit efter polisanmälan. 

 

Resterande 19 föräldrar (46,3 %) svarade inte på frågan. 

På frågan om det var något som var dåligt med Barnahus svarade 12 föräldrar (29,3 %) nej. 

29 föräldrar (70,7 %) svarade inte på frågan 
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Föräldrars uppfattning om barnets upplevelse 

En sista del i föräldraenkäten handlade om föräldrarnas bild av hur barnen upplevt kontakten 

med Barnhus. Resultaten presenteras nedan. Då inte alla föräldrar hade träffat sina barn igen 

efter förhöret samt att många kom utan barn till informationsmötet görs ingen 

sammanställning av resultatet.  

 

Resan till Barnahus 

27 föräldrar (65,8 %) svarade att barnet tyckt bra om resan till Barnahus. 2 föräldrar (4,9 %) 

svarade att barnet tyckte resan var dålig och 12 föräldrar (29,3 %) svarade att de inte visste 

vad barnet tyckt. En förälder som svarat att barnet tyckte resan var dålig har kommenterat att 

barnet känt sig rädd.   

 

Han var rädd men personalen var snälla tyckte han.  

 

Det finns en tveksamhet i hur denna fråga tolkats av föräldrarna och om de kommenterat 

resan de gjort tillsammans med barnen till informationsmötet på Barnahus eller resan då 

barnet varit här på förhör. 

 

Barnahus lokaler (väntrummet och förhörsrummet) 

25 föräldrar (61,0 %) svarade att barnet tyckte bra om lokalerna. Ingen förälder svarade 

dåligt och 16 föräldrar (39,0 %) svarade vet ej på frågan.  

 

Polisförhöret 

21 föräldrar (51,2 %) svarade att barnet tyckte bra om polisförhöret. 3 föräldrar (7,3 %) 

svarade dåligt på frågan och 17 föräldrar (41,5%) svarade vet ej. En förälder som svarat att 

barnet tyckte förhöret var dåligt kommenterar att barnet känt rädsla.   

 

Han var rädd. 

 

Läkarundersökning 

6 föräldrar svarade att barnet undersökt av läkare på Barnahus. Av dessa svarade 2 föräldrar 

(33,3 %) att barnet tyckt att läkarundersökningen gått bra medan 4 föräldrar (66,7 %) 

svarade att de inte visste vad barnen tyckte. 20 föräldrar (48,8 %) svarade att barnet inte 

blivit läkarundersökt. 15 föräldrar (36,6 %) svarade att de inte visste.  
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Mötet med socialtjänsten efter förhöret 

12 föräldrar (29,3 %) svarade att barnet tyckte mycket bra/bra om mötet tillsammans med 

socialtjänsten. 5 föräldrar (12,2 %) svarade att barnet tyckt att mötet dåligt medan 24 

föräldrar (58,5 %) svarade vet ej på frågan.  Bland de föräldrar som svarat att barnet tyckt 

bra om mötet beskrevs bland annat mötet varit bra, att barnet varit glad över att träffa 

föräldern igen, en annan förälder beskrev att barnet varit tyst och inte sagt ett ord.  

 

Bra möte på skolan tillsammans med socialtjänsten och skolpersonal. 

Han tyckte det var bra, spännande att jag satt och väntade på honom, han verkade 

överraskad.  

 

I kommentarerna bland de föräldrar som svarat att barnet tyckte mötet var dåligt beskrev en 

förälder att det ena syskonet tyckt mötet var bra men att det andra barnet inte ville vara på 

Barnahus eller var med i processen. En förälder beskrev att barnet känt sig rädd.  

 

X var rädd och tyckte det var tråkigt. 

 

I kommentarerna framgick att en förälder tackat nej till mötet, 5 föräldrar kommenterade att 

barnet inte var med på mötet och 2 föräldrar kommenterade att de inte haft möte än.  

 

Möte tillsammans har ej ägt rum. 

 

Informationsmötet 

19 föräldrar (46,3 %) svarade att barnet tyckte det var bra att komma på informationsmötet. 

1 förälder (2,5 %) svarade att barnet tyckte det var dåligt och 21 föräldrar (51,2 %) svarade 

vet ej. En person som inte hade med sig sitt barn kommenterade att hen inte tror att barnet 

skulle förstått syftet med att komma hit.   

   

De skulle troligtvis inte förstå varför de skulle komma hit igen.   
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Diskussion 

 

Den aktuella studien fokuserade på barn, ungdomars och föräldrars upplevelser av att ha 

besökt Barnahus i Linköping. Resultaten ska läsas med försiktighet då det var relativt få som 

svarade på enkäten (24 barn och 43 föräldrar).  Däremot är de konkreta erfarenheterna och 

indikationerna från informanterna av stort värde för vår förståelse för barn och föräldrars 

upplevelser.   

 

Sammanfattningsvis visar studien att både barn och föräldrar varit nöjda med sin kontakt 

med Barnahus. Av barnen var det endast 14,4 % som nämnde att någon del i kontakten inte 

varit bra. Merparten av de intervjuade gav goda omdömen till samtliga samverkanspartners, 

polis, socialtjänst samt Barnahus personal. De gav även miljön goda betyg även om några 

uttryckte att de saknade vissa spel eller leksaker. Resultaten stämmer väl överens med 

resultat som framkommit i tidigare forskning kring miljö och bemötande (Rasmussen, 2008; 

Kaldal, 2010; Jonsson, 2011; Olsson & Kläfverud, 2017). Nästan samtliga barn uppgav även 

att de känt att de blivit lyssnade på. Med tanke på hur forskning visar att barn sällan vänder 

sig till, eller öppnar sig, för professionella att berätta om våld och övergrepp bedöms detta 

resultat som positivt. En del barn beskrev dock förhöret som jobbigt eller läskigt och några 

kan ha känt sig mer eller mindre tvingade till att berätta. Men ett flertal uttryckte att det 

kändes skönt att berätta och att de hoppas på en förändring. Den upplevelse som beskrevs av 

barnen av ett gott bemötande från socialsekreterare och polis har förmodligen stor påverkan 

då det skapar en atmosfär som gör det möjligt för barnet att våga berätta. De positiva 

resultaten kring bemötande, miljö och att känna sig lyssnad på bedöms stämma väl överens 

med barnkonventionens stadgar om barns bästa i centrum samt barns rätt till delaktighet och 

inflytande. 

 

De delar som kan lyftas som mer problematiska gäller hämtningen av barnen. Av svaren 

framkom att barnen hade blandade upplevelser av att hämtas till förhör på Barnahus. Några 

verkar ha uppfattat det hela som ett roligt avbrott, en utflykt med fröken. Flera beskrev dock 

att det kändes oroligt och använde uttryck som pirrigt och läskigt. Det beskrevs en oro för att 

inte veta vart man ska eller vem man skulle träffa. Även bland de barn som kom tillsammans 

med sina föräldrar beskrevs en oro för att inte veta var de skulle eller vad som skulle hända.  

Detta leder tankar på att det i en framtid kan rekommenderas tydligare information som 

skulle kunna göra att oron kring hämtningen minskade. Dock finns det en grundtanke med 
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den bristande informationen barnet får innan förhöret, som bygger på iden om att 

informationen kan påverka barnet och vad barnet kommer att avslöja under polisförhöret. 

Möjligen kan detta härledas till den ambivalens som framkommer i lagen då lagen å ena 

sidan betonar barnets rätt att uttrycka sina åsikter och vikten av att ta hänsyn till barnets 

perspektiv, å andra sidan betonas även vikten att skydda barnet från bördan att ta del i 

rättsliga utredningar framförallt när det gäller utredningar inom familjen. Den bristande 

informationen barnet erhåller kan ses som ett sätt att skydda barnet. Samtidigt ändras detta 

snabbt när polisförhöret börjar och barnet blir ett agerande subjekt som förväntas kunna 

redogöra för och komma ihåg detaljer av våldshändelser och övergrepp (Olsson & 

Kläfverud, 2017) Bedömningen i denna studie blir densamma som Olsson & Kläferud 

beskrev, att vidare forskning behövs för att undersöka om de nuvarande procedurerna vid 

hämtning är motiverade eller om det behövs förändring. Utifrån barnens berättelse i denna 

studie dras dock slutsatsen att den bristande informationen hade en negativ påverkan på flera 

barn då de utsattes för en situation som väckte starka känslor av oro. Detta resultat blir ett 

tydligt exempel på komplexiteten i barnkonventionens artikel om hur barns bästa ska 

bedömas.  

 

Bristen på adekvat information framkom även i frågan om barnet undrade över vad som 

skulle hända i framtiden.  Mer än hälften av barnen uttryckte oro för vad som ska ske framåt. 

Några av barnen uttryckte en specifik oro, som att inte få fortsätta att bo hemma, eller att 

föräldern ska mista sitt jobb. För dessa barn blir ju deras egen berättelse orsaken till denna 

oro vilket försätter dem i en mycket svår situation. Flera barn uttryckte även en mer 

fullständig brist på information som att ”ingen har sagt något till mig”. Även i 

föräldramaterialet framkom en stor oro, men även irritation, över att inte fått tillräcklig 

information om vad som händer framåt både vad gäller den rättsliga utredningen samt 

socialtjänstens utredning. Många föräldrar uttryckte att de inte fått någon information alls, 

några berättade att de inte haft möte med socialtjänsten än och någon att socialtjänsten varit 

svår att få tag på. Detta är allvarliga signaler. Barnen i dessa utredningar befinner sig från 

början i en mycket svår situation då de dels utsatts för någon form av barnmisshandel samt 

att deras vittnesmål ofta gäller deras egna föräldrar. Att lämnas utan information kring vad 

händer nu, vad nästa steg är, vem kommer att ha kontakt med mig kan bli mycket 

betungande och svårt för barnet. Det finns även en stor risk att föräldrar som är rädda, 

oroliga och arga inte kan stötta sina barn på ett tillfredsställande sätt utan barnet lämnas 

ensamt med sina tankar, känslor och funderingar. Forskning visar att ett stödjande 
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föräldraskap minskar risken för utvecklande av PTSD och vice versa vilket kan innebär att 

vid ett bristande stöd löper barnen ökad risk att traumatiseras av sina upplevelser. 

 

I föräldraenkäterna svarade nästan hälften av föräldrarna och barnen att personal från 

socialtjänsten inte varit med när de återförenats med sitt barn igen efter barnförhöret. 

Rutinen i kommunerna som tillhör Barnahus Linköpings upptagningsområde är att 

socialtjänsten i möjligaste mån ska vara med vid återföring. Det kan finnas flera förklaringar 

till att det inte varit så i många av dessa fall. Barnet kan vara boende hos den icke 

anklagande föräldern, barnen kan ha jourhemsplacerats i samband med förhör och inte 

återförenats med föräldrarna än m.m. Dock är det något man bör undersöka vidare då det 

kan vara förödande för barn att lämnas ensamma med en förälder som är anklagad som 

förövare. Risken för att barnet skuldbeläggs och återtraumatiserats av händelsen är stor.  

   

I resultaten från frågorna kring föräldrarnas erfarenhet av barnets upplevelse framkom att 

många av föräldrarna hade knapphändig kunskap om barnets upplevelse. Det kan finnas 

flera förklaringar till det, ex att barn och föräldrar inte haft någon kontakt än, men en 

försiktig tolkning skulle kunna vara att det i vissa fall kan stå för bristande kommunikation 

mellan förälder och barn kring det som inträffat. Återigen är detta resultat som kan indikera 

att barnet löper risk att lämnas med sina tankar och känslor utan stöd och hjälp att hantera 

detta samt pekar på vikten av att följa upp och erbjuda stöd till familjen att kommunicera 

kring det som hänt, exempelvis genom ”Efter barnförhöret” metoden (Elfström, Landberg & 

Olofsson, 2017).  

 

Sammantaget framkom att samverkanspartnerna inom Barnahus på många sätt har lyckats 

skapa en fin miljö och erbjuder barnen, och även föräldrarna, ett gott bemötande. I 

materialet framkom dock en upplevelse av brist på information hos barnen som en röd tråd i 

materialet vilket väckte känslor av oro både före och efter besöket på Barnahus. Även 

många föräldrar uttryckte att de saknar information och flera uttryckte oro för vad som ska 

hända framåt. Många av dessa känslor går naturligtvis inte att ta bort helt, barnen har aldrig 

varit på Barnahus och ett nytt ställe kan alltid väcka oro, förhören gäller i stor utsträckning 

de egna föräldrarna vilket gör situationen svår och komplex och både den juridiska och 

sociala utredningen tar tid vilket innebär väntan innan beslut kan ges. Utmaningen för 

Barnahus verksamhet och dess samverkanspartners blir att så långt det är möjligt arbeta för 

att skapa trygghet för barnet genom hela processen. Förslaget med nationella riktlinjer som 
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klargör ansvarsområden vad gäller information till barnet mellan samverkanspartners 

(Landberg & Svedin, 2013; Kaldal et al. 2017) ses som positivt. Men det krävs även klara 

rutiner för hur barn och föräldrar ska erbjudas stöd och eventuell behandling efter kontakten 

med Barnahus. Risken är annars att barnet lämnas ensamt med sina tankar, känslor och 

upplevelser vilket kan ha stor negativ inverkan på barnets psykiska mående och fortsatta 

utveckling. Skall Barnahus verksamhet kunna leva upp till de krav som finns i 

barnkonventionen krävs att dessa frågor prioriteras i det fortsatta arbetet.  

 

Metoddiskussion samt förslag till vidare forskning 

Denna studie har fungerat som ett pilotarbete inför kommande arbete med utvärderingen av 

Barnahus Linköpings verksamhet. Under arbetet framkom vissa brister i enkäterna. Dels 

upplevdes enkäten riktat till barnen som allt för omfattande då den tog för mycket tid av 

uppföljningsmötet i anspråk. Vid sammanställningen av resultatet framkom även att vissa 

frågor är för vagt formulerade vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser. Enkäterna har 

arbetats om efter avslutad studie, några frågor har tagits bort och vissa frågor har förtydligats 

utifrån de brister som framkom. I ett större material bör resultatet sammanställas så att 

signifikanser kan beräknas för att få ett säkrare underlag.  Barnahus i Linköping kommer att 

fortsätta utvärderingsarbetet då informationen som framkommer är av största vikt för att vi 

ska kunna bemöta barnen på bästa möjliga sätt i den komplexa situation som ett besök på 

Barnahus innebär.  
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Enkät till barn 

 

Bakgrund 

Är du  

   Flicka      Pojke  

Hur många år är du? 

   Under 6 år      6-12 år     12-18 år 

 

Fyll i det fortsatta formuläret genom att göra en ring kring det alternativ som passar dig 

bäst 

1. Hur var det att bli hämtad på skolan/dagis och åka hit till Barnahus när du skulle hit på förhör?  

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

 Kommentar/Tips på förbättringsområde  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Vad tycker du om rummet som du fick vänta i? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                vet ej 

Kommentar/Tips på förbättringsområde 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.  Vad tycker du om de som jobbar här på Barnahus, har du några tips på hur de kan bli bättre? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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4. Vad tyckte du om rummet du satt i tillsammans med polisen? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Hur tyckte du att det var att prata med polisen?  

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Fick du träffa en doktor på Barnahus? 

Ja  Nej  Vet ej 

Om ja, hur tyckte du det var? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Vad hände efter att du varit här? (när du åkt härifrån) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Hur tycker du att det kändes efteråt? När du varit hos oss? 

 Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9 a. Hur var det när du fick träffa dina föräldrar igen efter du hade varit här på förhör?  

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9 b. Var det någon mer med när ni träffades? 

Ja  Nej  Vet ej 

 9 c. Vet du vilka det är? 

Ja  Nej  Vet ej 

10. Vad tyckte du om personerna från socialtjänsten?   

Mycket bra            Bra               Dåligt             Mycket dåligt              Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

11. Hur var det att komma hit till Barnahus idag? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentar 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12. Vad vet du om vad man gör här på Barnahus? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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13. Har du sett Barnahus hemsida? 

Ja  Nej Vet ej 

 

14. Är det något du undrar över vad som kommer att hända nu? Vad polisen gör? Vad 

socialtjänsten gör?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

15. Tycker du att du blivit lyssnad på? 

Ja  Nej  Vet ej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

16. Är det något du tycker har varit bra med Barnahus?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

17. Är det något du tycker har varit dåligt med Barnahus? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! Dina synpunkter är viktiga för att göra Barnahus bättre. 
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Enkät till föräldrar 

 

Bakgrund 

Är du  

   Mamma     Pappa  

   Styvmamma    Styvpappa     Familjehemsförälder 

Ålder på barnet som varit på Barnahus 

   Under 6 år     6-12 år     12-18 år 

Kön på barnet som varit på Barnahus 

   Flicka     Pojke 

 

Fyll i det fortsatta formuläret genom att göra en ring kring det alternativ som passar dig 

bäst 

1.Vad tycker du om väntrummet? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                vet ej 

Tips på förbättringsområde 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Vad tycker du om bemötandet av: 

Polisen  

Mycket bra        Bra                Dåligt             Mycket dåligt              Vet ej 

Socialtjänsten 

Mycket bra              Bra                Dåligt             Mycket dåligt              Vet ej 

Barnahuspersonalen: 

 Mycket bra             Bra                Dåligt              Mycket dåligt              Vet ej 
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 Kommentera gärna svaret ovan 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Var socialtjänsten med när du och ditt barn träffade varandra igen efter förhöret på Barnahus? 

Ja  Nej Vet ej 

Om ja, vad tyckte du om det mötet? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                vet ej 

Om nej, hur blev det när du träffade ditt barn? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                vet ej 

Kommentera gärna svaret ovan 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Hur var det att komma hit till Barnahus idag? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Har du fått tillräcklig information om Barnahus? 

Ja  Nej Vet ej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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6. Har du sett Barnahus hemsida? 

Ja   Nej 

7. Har du fått tillräcklig information om vad som händer nu i den rättsliga processen? 

Ja Nej Vet ej 

Saknade du någon information, i så fall vad? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Har du fått tillräcklig information om socialtjänstens fortsatta utredning kring ditt barn? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Tycker du att du blivit lyssnad på? 

Ja   Nej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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10. Något du tycker har varit bra med Barnahus? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

11. Något du tycker har varit dåligt med Barnahus?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Förälderns uppfattning om barnets upplevelse 

Vad tyckte ditt barn om: 

12. Resan till Barnahus? 

Mycket bra   Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Vad tyckte ditt barn om: 

13. Lokalerna (väntrummet och förhörsrummet) på Barnahus? 

Mycket bra    Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Polisförhöret?     

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

14. Blev ditt barn läkarundersökt på Barnahus? 

Ja  Nej  Vet ej 

Om ja, vad tyckte ditt barn läkarundersökningen? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 
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15. Vad tyckte ditt barn om mötet med dig och socialtjänsten efter förhöret? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

Kommentera gärna svaret ovan 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

16. Om ditt barn följt med idag; Vad tyckte ditt barn om att komma hit till Barnahus igen? 

Mycket bra     Bra Dåligt   Mycket dåligt                Vet ej 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

17. Övriga synpunkter ditt barn haft på Barnahus 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! Dina synpunkter är viktiga för att göra Barnahus bättre. 

 


