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Syfte 

• Syftet med föreliggande utvärderingsuppdrag 
var att, med utgångspunkt i medverkande 
myndigheters uppfattning om och behov av 
verksamheten, tillhandahålla ett underlag för 
utveckling av Barnahus Skaraborgs 
verksamhet.  

 

• Syftet är vidare att identifiera möjliga problem 
och hinder för utvecklingen av arbetet. 
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Genomförande 

• Processutvärdering = work in progress 

 

 

 

• Processutvärdering ≠ utvärdering av effekter
    ≠ målstyrt 
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Genomförande 

• Enskilda intervjuer med företrädare och 
verksamhetschef för Barnahus Skaraborg 
 

• Gruppintervjuer med i samrådet ingående åklagare, 
polis, barn- och ungdomspsykiatrin, barnläkare. En 
intervju per yrkesgrupp.  
 

• Gruppintervjuer med samtliga femton ingående 
socialtjänster.  

  Mellan 2-8 deltagare per grupp.  
  Större kommuner 2 intervjuer. 
  Totalt 58 socialsekreterare. 
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Teoretiska utgångspunkter 

• Barnkonventionen och barns bästa. 

• Participation (delaktighet) 

• Protection (skydd) 

• Provision (resurser) 
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Teoretiska utgångspunkter 

•Samverkan 

• Vilka? 

• Vad? 

• I vilket syfte? 

• Hur? 

 

• Samverkansmättnad → när ökad investering av 
tid och resurser inte ger mer samverkansvinst 
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Resultat - övergripande 

• Positiva kommentarer:  
• Snabb ärendehantering 
• Tydlig samrådsstruktur  
• Bättre helhetsbild i 

ärendet  
• Underlättar socialtjänstens 

arbete 
• Tillgång till expertkunskap  
• Underlättar logistiken 
• Ökad rättssäkerhet. 
• Större nätverk 
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Negativa kommentarer: 

Stödet bidrar inte till en 

förbättrad ärendehantering  

Bidrar inte till ökat 

barnperspektiv 

Socialtjänsten har känt sig 

ifrågasatt  



Resultat –  
Syftet med Barnahus 

 

• Syftet med Barnahus beskrevs av många på ett 
sätt som ligger i linje med i riksdagsbeslutet 
om Barnahus.  

 

• I en del av svaren från kanske framför allt 
socialtjänster blev det dock otydligt om 
Barnahus var till för att underlätta för barnen, 
eller för att underlätta för socialtjänsten. 
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Resultat – var börjar och slutar 
Barnahus? 

I intervjuerna tydliggörs tre olika kategorier: 

 

a) kontakt med den fysiska byggnaden,  

b) kontakter där samordnarna är involverade på 
något sätt  

c) liktydigt med brottsmålsprocessen.  
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Resultat – Varför eller varför inte 
använda Barnahus? 

• JA-sidan 

• Rutin finns 

• Ledningen driver på 

• Positiva 
erfarenheter av 
Barnahus 

• Barnahus är ett 
stöd/snabbar upp  

• Positivt med många 
vinklar 
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NEJ-sidan 

Rutin saknas 

Avståndet 

Saknar positiva 

erfarenheter av B-

hus 

Har egen 

kompetens/kollegor 

Redan etablerade 

kontakter  



Resultat – vems barn är det? 

• Mitt barn, men inte vårt barn. 

 

 

   Vad är bäst för barnet? 

12 



Resultat – Hierarkier och jämbördighet 

• På det stora hela – mycket positivt. 

 

• Flera socialtjänster som lyfter att man inte 
upplever ett jämlikt möte, men att det kanske 
snarare ibland beror på dem själva. 
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Resultat – Förväntningar och utfall 

• Samordnarna  - stor skillnad mellan upplevd 
förväntan och faktisk förväntan 

 

• Själva ganska modesta i vad de tror att andra 
vill att de ska prestera  

 

• Andras förväntningar på dem ganska höga och 
omfattar många områden. 
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Resultat – förväntningar och utfall 

• Socialtjänsten upplever 

• Samrådet = hanterbara förväntningar 

• Övrigt arbete = ofta orimliga förväntningar 

 

• De andra uttrycker 

• Socialtjänsten äger ärendet 

• Bereda barnet skydd  

• Ha ett framträdande barnperspektiv  
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Resultat – förväntningar och utfall 

• Åklagarna upplever: 
• Vägleda socialtjänsterna kring en eventuell  polisanmälan 

och 
 

• ”Hur man ser på bevisläge och hur man ser på vad det är 
för brott och det vi håller på med tror jag” (Åklagare).  
 

• De andra uttrycker: 
• Bevaka och besluta om händelser i brottsprocessen (exv. 

rättsmedicinsk undersökning) 
• ”Sanningssägare” 
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Resultat – förväntningar och utfall 

• Polisen upplever: 

• Styra upp saker och ting efter polisanmälan 

• Man benämner sig själva som spindeln i nätet.  

 

• Andra uttrycker: 

• Svårt att beskriva förväntningarna  

• De gör barnförhöret 

• Länk mellan socialtjänst och åklagare 
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• Sammantaget verkar det som att polisen 
uppfattar att kraven på dem är större än vad 
de kanske är.  

 

• Samtidigt, i det specifika ärendet, måste 
väldigt mycket mellan framför allt socialtjänst 
och polis klaffa – och då kan förväntningarna 
på varandra  bli näst intill orimliga. 
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Resultat – förväntningar och utfall 

• Barnmedicin upplever: 

• Bedöma skador vid en läkarundersökning  

• Tillsammans med BUP bedöma vad som är 
normalt och vad som är avvikande hos barn i 
olika åldrar 

 

• De andra uttrycker: 

• I stort sett exakt samma. 
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Resultat – förväntningar och utfall 

• BUP upplever: 
• En förväntan att alla barn ska få komma, och behöver 

komma till BUP 
• Helst NU! 

 
• De andra uttrycker: 
• BUP ska utreda och bedöma barnets behov av 

barnpsykologiskt stöd 
• Om stöd behövs ordna snabbt 
• Stöd av BUP i samband med krisstöd till 

barnet/familjen. 
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Resultat – bemötande och attityder 

• Bemötande av varandra. 

 

• Attityder mot familjer 
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Resultat - lärandeprocesser 

• Att lära sig om problemet 

• Att lära sig om Barnahus 

• Att lära sig om varandra 

• Att lära sig om sig själv 
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Resultat - samråd 

• Samråd på distans efterfrågas 

 

• Fler samråd som inte bara rör polisanmälan 
eller ej efterfrågas – och har blivit verklighet. 

 

• Samråden skapar nätverk och ger ringar på 
vattnet 
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Resultat – brottsprocessen i fokus 

• Skyddet är viktigast, men… 

 

• ”Nej, men och sen tror jag det är så 
samverkansformen bygger mycket på att det 
är ett brottmål i centrum då på det viset, men 
man kanske om den saken försvinner i det 
läget så kanske man inte självklart fortsätter 
samverkan i de övriga delarna. Man ser det 
inte som givet i alla fall. (Socialtjänst)” 
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Resultat – processer som krockar 

• R1: […] sen kom vi överens om hur vi skulle lägga 
upp arbetet och ha barnförhör på igår 
eftermiddag och medans vi har barnförhöret får 
jag reda på att socialtjänsten håller på att prata 
med föräldrarna. Utan att de har liksom nämnt 
det på samrådet…  

• R2: Nej, det är ju så ibland att det fungerar ju inte 
alltid och vart fall tycker man ju att den 
kommunen kunde hört av sig och sagt att nu 
känner vi att vi måste göra såhär. (Åklagare) 
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Resultat – processer som krockar 

• R1: Vi försöker ju sträcka oss så långt vi bara kan då och 
vänta med att tala om för föräldrar vad vi gör. […] Och jag 
fick ju ett svar att vi gör det inom en vecka och sen går 
det en vecka och sen går det två veckor och så går det tre 
veckor och så får man ringa och fråga, när är det dags?  

• R2: Jaså du fick svar. 

• R1: Ja. Men det hölls inte, och det kan man ju köpa att så 
händer ju ibland. Ingen organisation är perfekt och det 

händer grejer och alla har väl för mycket att göra, men 
det får ju inte bli ett mönster. (Socialtjänst) 
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Resultat – barnförhöret  

• Tre delar: 

1. Hämtning och lämning 

2. Förhör och medhörning 

3. Krisstöd 
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Resultat – Och nu då? Vart ska vi? 

• Större verksamhet på plats eller inte? 
• Ta kompetensen till barnet eller barnet till 

kompetensen 

• Samtliga förhör med personer under 18 år, 
oavsett orsak  ska genomföras på Barnahus. 

• Åldersadekvat information på många olika språk 

• Samråd oftare 

• Mer kunskap om varandra 

• Praktiska saker 
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Som utomstående ser jag… 

• … En stor grupp människor med mycket engagemang 
och hjärta för denna grupp barn 
 

• …Omfattande kompetens och god självinsikt i den egna 
verksamhetens ofullkomlighet 
 

• …Men också många starka viljor, ett visst revirtänkande 
och ett starkt fokus på brottet – på gott och ont.  
 

• …Behov av att tydliggöra framför allt roller, 
förväntningar och vad Barnahus är.  
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Som utomstående ser jag… 

• …Behov av att tydliggöra barnets hela process. 
 
• …Behov av att diskutera insats och vinst 

(samverkansmättnad) för att undvika att 
motivation till samverkan tryter. 
 

• Ty, ni är nästan rörande överens om att konceptet 
Barnahus är något positivt, framför allt för 
barnen. Och det är ju ändå de som är det 
viktigaste. 
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