
Syskonövergrepp
Barnens berättelse - Skydds- och riskbedömning 

Krissamtal  - Behandling



Barnahus i Lund
Målgrupp

• Barn under 18 år som misstänks vara           
utsatta för: 

- misshandel och andra våldsbrott i nära    
relationer

- sexuella övergrepp 

• Barn som förövare av sexualbrott/
barn med problematiskt sexuellt beteende



Barnahus i Lund
• Socialtjänsten (Lund, Kävlinge, 

Staffanstorp, Eslöv, Hörby, Lomma)
• Polismyndigheten Mellersta Skåne
• Södra Skånes Åklagarkammare
• Region Skåne (BUP, Barnklinik och KK)
• Rättsmedicinalverket



Samråd
- Barnahus; sammankallar

- ansvarig socialsekreterare; skydd/utredning 

- åklagare; ansvarar för förundersökningen

- polis, barnutredare; ansvarar för barnförhör

- BUP/Barnahus; planerar att se förhör och erbjuda barn 
och föräldrar krissamtal

- barnläkare; ev. läkarundersökning  
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BARNETS 
 

BERÄTTELSE 



SocialtjänstPolis BUP/Barnahus

Samverkan
SKYDD

Samordna insatserna

Skydds- och stödåtgärder

Beslut om boende och 
umgänge mellan barn och 

vuxna. Kan vårdnads-
havarna ta hand om båda 
barnen? Ska barnen vara 

ihop eller säras åt? 

Uppdrag/kontrakt om vård

Följa upp och bedöma 
vidare behov av         
skydd eller stöd

BEGÅNGNA HANDLINGAR

Brottsutredning?

Förhöra upplysningsvis på 
socialtjänstens begäran?

Lagen om unga 
lagöverträdare (LuL)

BEHANDLING

Avslöjandekris

Fokus på säkerhet och 
minimerad risk för återfall

Fokus på symtom och 
konsekvenser av över-
greppen för det utsatta 
barnet, för barnet som 
förgripit sig, föräldrar, 

syskon och familj 

Fokus på skadliga 
beteenden hos den som 

förgripit sig och deras 
bakgrund

Utredning enligt SoL inleds.



Syskonövergrepp – ökad komplexitet

Barnet som 
utsatts

Barnet som 
begått 

övergrepp

Mamman 
och       

pappan

Syskon och 
familje-

systemet

Föräldra-
parets 
relation

Avslöjandekris

Symtom och 
konsekvenser 

av att vara 
utsatt

Avslöjandekris

Fokus på 
beteendet och 
minimera risk 

Fokus på 
bakgrund

Dubbel 
avslöjandekris

Dubbel 
avslöjandekris

Erfarenhet visar 
att relationen 

påfrestas oerhört

Extra sviktande 
familjesystem 

Extra behov av 
föräldrars skydd, 

stöd och 
bekräftelse 

Att vara syskon 
till ”förövare”

Skuldkänslor

Extra sviktande 
familj med utsatt 

lillasyskon

Extra behov av 
föräldrars stöd 

att bete sig 
säkert och ta 

ansvar

Extra risk för 
överdrivna eller 

svaga reaktioner

Att vara förälder 
till utsatt barn 

Egen kris 

Att vara förälder 
till barn som 

begår övergrepp 

Egen kris 

Båda proces-
serna samtidigt 

och länge

Samarbete och 
tillit till andra 

föräldern

Förstå och 
hantera att ha 
utsatt syskon          

- egen kris

Förstå och 
hantera att ha 
syskon som 

begår övergrepp   
- egen kris

Sviktande och 
ev. 

dysfunktionellt 
familjesystem

Tvivel på 
familjen som 

god eller på sin 
make/-a, och 
därmed på 
relationens 

värde

Vanligt med 
turvis växling av 

oförenliga 
reaktioner eller 
fastlåsta roller 

som offer- resp. 
förövarförälder



Checklista vid syskonövergrepp

• Utgå från offrets berättelse
• Skydda
• Polisanmäl
• Bedöm risk för nya övergrepp
• Krisinterventioner 


