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Sammanfattning 
 
 
I april 2009 startade Barnahus i Örebro, en verksamhet som bedriver samverkan mellan 
myndigheter då barn utsatts för allvarliga brott. Verksamheten bygger främst på 
Barnkonventionens artiklar 1,2,3,12,19,34,39,40. Studiens syfte var att undersöka hur 
samverkan på Örebros Barnahus fungerar enligt socialsekreterarna och detta utifrån barnets 
bästa med utgångspunkt i FN:s konvention för barns rättigheter. En kvalitativ ansats har 
tillämpats och halvstrukturerade intervjuer använts. Urvalet bestod av fem socialsekreterare i 
Örebro län som deltagit i Barnahus samverkan.  
 
Resultatet visar att samverkan fungerar relativt bra då verksamheten är förhållandevis 
nystartad och att socialsekreterarna över lag är nöjda. Möjligheter med samverkan är, enligt 
socialsekreterarna, en snabbare process, utbyte av information samt olika perspektiv på 
barnets situation. Begränsningar är t.ex. polisens långa handläggningstid och sekretess.  
 
Resultatet visar vidare att socialsekreterarna anser att barnets rättigheter tillämpas, vissa 
artiklar mer än andra. Socialsekreterarna uttrycker en strävan efter barnets bästa men skilda 
syner på barnperspektiv som är en viktig del i barnets bästa framkommer. Enligt 
socialsekreterarna kan barn genom samverkan få snabbare hjälp via Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP), de behöver bara berätta sin historia en gång och slipper träffa 
många myndighetspersoner. Risken att ett rättsligt perspektiv kan dominera och påverka 
tillvaratagandet av barnets bästa framkommer då stort fokus läggs på brott och misstänkta. 
 
Nyckelord: Barnahus, samverkan, Barnkonventionen, barnets bästa, barnperspektiv.   
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Abstract 
 
 
Barnahus in Örebro started in April 2009, an activity engaged in cooperation between 
authorities when children become victims of serious crimes. The activity is primarily based on 
Children Convention articles 1,2,3,12,19,34,39,40. The purpose of this study was to examine 
how the interaction at Barnahus in Örebro works according to the social workers, and this 
based on the best interest of the child on the basis of the UN Convention on the rights of the 
child. A qualitative approach has been applied and semi-structured interviews used. The 
sample consisted of five social workers in Örebro County involved in Barnahus’s 
cooperation. The result shows that the interaction works rather well considering the activity is 
relative new and the social workers are quite satisfied. The opportunities following 
cooperation, according to the social workers, are a faster process, the exchange of 
information, and different perspectives on the child's situation. Restrictions are, for example, 
the extended time the police’s process takes and the secrecy legislation.  
  
The result indicates that the social workers believes that the children's rights are applied, some 
articles more than others. The social workers expresses an ambition concerning the best 
interest of the child but different opinions of the child perspective, which is an important part 
in the best interest of the child, is found. According to the social workers interaction can 
provide children a faster access to help through the psychiatry of children and adolescent 
(BUP), only need to tell their story once and don’t have to meet a lot of authorities. The result 
shows a risk that the legal perspective can dominate and affect the protection of the best 
interest of the child when the focus is on crime and suspects. 
  
Keywords: Barnahus, cooperation, UN Convention on the rights of the child, the best interest 
of the child, child perspective.   
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1. Inledning 
 
Varje år polisanmäls cirka 11 000 misstankar om att ett barn blivit utsatt för våld eller 
övergrepp. Var femte av dessa leder till åtal. Bakom denna stora siffra finns barn som lever i 
utsatta situationer i vårt samhälle. Trots detta är det långt ifrån alla fall som anmäls och 
mörkertalet är stort (Rädda barnen, 2006, s.5). Barn ska skyddas mot våld och övergrepp och 
har rättigheter som Sverige i och med FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) åtagit sig då den ratificerades 1990. Detta gäller enligt 
Barnkonventionens artikel 1 barn, dvs. människor under 18 år, och enligt artikel 2 får ingen 
diskriminering bland barn förekomma oavsett ålder, kön, status, etnicitet m.m. 
 
Barn har behov av en grundläggande trygghet men vid tillfällen då barn utsätts för övergrepp 
eller våld förändras denna trygghet. Enligt Barnkonventionen artikel 19 har barn rätt till skydd 
när det utsätts för våld och övergrepp. För att barnet ska ha möjlighet att återskapa sin 
trygghet behöver barnet förutom trygghet även omsorg och kärlek. Stabilitet och kontinuitet 
är viktigt för barn när de befinner sig i utsatta situationer, detta eftersom barnet behöver skapa 
tilltro till sin omgivning igen. Barn som utsatts för våld eller övergrepp behöver dessutom 
skydd så att de inte råkar illa ut igen (Rädda barnen, 2006, s.5). Dessa behov ska uppfyllas 
enligt Barnkonventionens artiklar 3 och 6, vilka står för barnets bästa och rätten till liv och 
utveckling.  
 
Barn som utsätts för våld och övergrepp talar ofta inte om för någon vad de varit med om, 
utan får själva bära på skammen, smärtan och skulden. Ibland kommer barnets berättelse fram 
efter en lång tid och barnet har då inte haft möjlighet att få det stöd och skydd som det har rätt 
till. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn rätt att få komma till tals och att bli hörda. 
Det är först när någon i barnets omgivning misstänker våld eller övergrepp och gör en 
anmälan som barnet kan få det skydd och stöd som det behöver och har rätt till. Vanligtvis 
inkommer en anmälan till socialtjänst eller polis när barn misstänks vara utsatta för våld och 
övergrepp. Socialtjänsten startar då en utredning gällande barnets behov av stöd och skydd 
medan polisen beslutar om förundersökning (Rädda barnen, 2006, s.8). 
 
Författarna finner ämnet intressant då denna grupp av utsatta barn utsätts för ytterligare 
påfrestningar i och med de många processer som startar inom olika myndigheter när den 
hemska händelsen uppdagas. Barnet tvingas då träffa många myndighetspersoner och upprepa 
sin berättelse, vilket kan leda till att barnet utsätts för ytterligare trauman. 
 
Sedan några år tillbaka finns Barnahus, där samverkan mellan myndigheter som kommer i 
kontakt med barn som utsätts för våld eller sexuella övergrepp bedrivs. Barnahus är en 
verksamhet som kan minska påfrestningarna för barnet genom att sammanföra myndigheter 
under samma tak med barnet i centrum. Författarna har valt att studera Barnahus i Örebro, 
vilken är en relativt ny verksamhet som startades under våren 2009. Uppsatsen kommer att 
handla om socialsekreterarnas uppfattningar av denna samverkan, detta då det ofta är 
socialsekreteraren som följer barnet genom hela processen från anmälan till avslutad 
behandling. Barnahus har vidare sin grund i Barnkonventionen och därmed kommer även 
syftet med uppsatsen vara att se om Barnahus verksamhet i Örebro lever upp till rättigheterna 
och om barnets bästa tillgodoses. Genom att belysa samverkans konsekvenser för det 
brottsutsatta barnet, vill författarna belysa existerande möjligheter och begränsningar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
I detta avsnitt presenteras en redogörelse över uppsatsens syfte, frågeställningar samt 
avgränsningar. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samverkan på Barnahus i Örebro fungerar 
enligt socialsekreterarna och detta utifrån barnets bästa med utgångspunkt i FN:s konvention 
för barns rättigheter (Barnkonventionen). Uppsatsens frågeställningar lyder som följer: 

 
- Hur fungerar samverkan på Barnahus utifrån socialsekreterarnas upplevelse och vilka 

möjligheter och begränsningar existerar? 
- På vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck i samverkan? 
- Vilka konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 

2.1 Avgränsningar  
Denna studie avgränsar sig till Barnahus i Örebro. Barnahusets verksamhet berör många olika 
professioner men i denna studie har författarna valt att avgränsa sig till socialsekreterarnas 
upplevelse i och med att det är denna yrkesgrupp som följer barnet genom hela processen. I 
studien har en avgränsning gjorts mot främst Barnkonventionen och vad som därigenom 
framkommer om barnets bästa.  

3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer först en genomgång av Barnahusets historia, såväl internationellt som 
nationellt, för att tydliggöra verksamhetens grundtanke. Vidare berörs Barnahus målgrupp, 
helhetsgrepp och juridiska utgångspunkter för dess verksamhet. Då Barnahus utgår från 
Barnkonventionen redogörs kortfattat för de aktuella artiklarna som Barnahus utgår ifrån. I 
samverkan på Barnahus medverkar olika myndigheter med särskilda roller och 
arbetsuppgifter vilka beskrivs, varvid särskit fokus läggs på socialsekreterarnas uppdrag då 
uppsatsen utgår från deras upplevelser. För att förstå komplexiteten i samverkan mellan 
myndigheterna görs en kort genomgång av sekretess och slutligen presenteras Barnahus i 
Örebro, vilken uppsatsen riktar sig mot. 

3.1 Historia 
Det första Barnahuset startades, enligt Nääs (2004, s.11), på Island 1998. Detta efter att barn 
som utsatts för sexuella övergrepp började uppmärksammas då de fick genomgå en lång 
process av förhör, utredningar och behandlingar samt hur de upprepade gånger inför olika 
instanser fick berätta om övergreppen. Strävan var att genom verksamheten i Barnahus skapa 
en bred uppfattning kring problemet nationellt samt att skapa en ökad kunskap hos de 
professioner som kommer i kontakt med de brottsutsatta barnen. Förbättringar av bemötandet 
och behandlingen för dessa barn eftersträvades även, samt att bryta den negativa upplevelse 
som barnen ofta får kring en utredning. Inspirationen för Islands Barnahus hämtades från den 
amerikanska modellen Childrens´s Advocacy Center som startades 1985 (Nääs, 2004 & 
Landberg, 2009, s.11 & National Children´s Advocacy Center, 2009). 
 
Den 3 februari 2005 beslutade den svenska regeringen att försöksverksamheter där samverkan 
vid utredningar kring barn som blivit utsatta för allvarliga brott skulle utvecklas och pågå 
under åren 2006-2007. I denna samverkan ingår åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 
Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. Som bakgrund till beslutet pekar regeringen på de 
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många utredningar som inleds då misstankar fattas om att ett barn utsatts för brott. 
Rättsväsendet med polis och åklagare har som uppdrag att ta reda på om det skett ett brott, 
samtidigt som socialtjänsten har som uppdrag att utreda barnets situation samt behov av 
skydd och stöd. Hälso- och sjukvården behövs eventuellt vid behov av behandling och 
läkarundersökning. I och med att myndigheternas utredningar sker åtskilda och i olika miljöer 
måste barnet, i samband med utredningarna, slussas runt mellan dessa. Barnahuset innebär för 
barnen att de kan komma till en plats med en trygg och säker miljö. Målgruppen barn 
innefattar individer under 18 år (Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket & 
Åklagarmyndigheten, 2008, s.87 & Landberg, 2009, s.17,38). 

3.2 Helhetsgrepp med barnen i centrum 
I det beslut som regeringen tog kring samverkan under gemensamt tak presenteras syftet och 
målet att samverkan ska leda till en större anpassning till barnen och att dessa ska slippa 
upprepade förhör och intervjuer av olika individer genom att endast behöva komma till en 
plats. Större utbyte av kunskaper och information mellan de professionella är ett mål och på 
det sättet höja kvaliteten på utredningarna genom att öka metodutvecklingen. 
Myndighetsutövningen som följer på ett uppdagande av våld eller övergrepp mot barn utgår 
ofta från myndigheternas villkor och inte barnets. Risken är att de olika utredningarna som 
genomförs efter varandra och åtskilt i de olika inblandade myndigheterna leder till att barnet 
slussas runt och genom detta utsätts för ytterligare påfrestningar. Dessutom finns otaliga 
exempel där barn erbjudits bristande stöd och att villkoren för stöd, skydd och rehabilitering 
påverkas av var i Sverige och i vilken kommun barnet bor (Socialstyrelsen m.fl., 2008, s.87ff. 
& Landberg, 2009, s.8f). Detta kan kopplas till Barnkonventionens artiklar kring 
diskriminering, art.2, barnets bästa, art.3, samt rätten till rehabilitering, art.39. 
 
Genom verksamheten på Barnahus tas ett helhetsgrepp om problematiken och 
myndigheternas insatser. Barnet ska stå i centrum och istället för att barnet skall åka runt till 
olika platser samverkar myndigheterna tillsammans under samma tak mot ett gemensamt mål. 
Denna samverkan har stor betydelse för att resultatet av insatserna ska bli så bra som möjligt. 
De olika myndigheterna ska stå för sin myndighetsutövning och sitt ansvar gentemot 
modersorganisationen samtidigt som de samarbetar tillsammans som ett gemensamt team. 
Dock ska de olika myndigheternas roller respekteras och vara tydliga. Syftet och målet är 
även att barnet ska få ett bra samlat professionellt stöd genom hela processen från misstanke 
till avslutad behandling (Landberg, 2009, s.11,107,109 & Socialstyrelsen m.fl., 2008, 
s.27,35). Kravet på ett helhetsgrepp framkommer i artikel 6 och barnets plats i centrum 
belyses i artikel 3.     

3.3 Juridiska utgångspunkter 
Barnahusets verksamhet regleras både straffrättsligt och socialrättsligt.  Straffrätten är inriktad 
på att hitta en gärningsman och används som en reaktion på en handling. Socialrätten 
däremot, i form av t.ex. socialtjänstlagstiftningen, ska leda till beslut som innebär faktiska 
konsekvenser för den enskilde. När det gäller barn som misstänks ha blivit utsatta för brott 
ställs ofta intresset av att se till omsorgen om barnet mot rättsväsendets strävan att lösa brott. 
Enligt Pavlovskaia & Åström står Barnkonventionen för att barnets intresse ska väga tyngre 
än det processuella (Pavlovskaia & Åström, 2008:2, s.5ff.,22).  

3.4 Barnkonventionen i Barnahus 
Enligt Landberg (2009) ska grunden för Barnahusets arbete bygga på barnets bästa. Alla barn 
som utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp ska få ett bra, professionellt och samlat 
bemötande. Detta ska genomsyra hela processen från misstanke till färdig behandling. Arbetet 
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på Barnahuset utgår från Barnkonventionen och då särskilt från art.1 (definition av barn), art.2 
(diskriminering), art.3 (barnets bästa), art.12 (rätten att höras), art.19 (skydd mot övergrepp), 
art.34 (skydd mot sexuella övergrepp), art.39 (rehabilitering) och art.40 (behandling av barn 
och unga som begått brott) (Landberg, 2009, s.107f.).(se bilaga 2) 

3.5 Ansvarsfördelning bland myndigheterna i samverkan på Barnahus 
På Barnahus har myndigheterna olika roller och ansvar. Från socialtjänsten anställs 
samordnare som står för att leda och organisera samråden. Samordnarna innehar 
samordningsansvaret och är de som bjuder in till samråd samt förankrar arbetet, kunskapen, 
kontakten och samverkan. Vid samrådet görs en planering över samverkan och vad de olika 
myndighetspersonerna ska göra samt planer för förhör och eventuellt läkarundersökning 
fastslås. Vid förhör av barnet deltar endast polis, men åklagare, socialtjänst och Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) kan, vid behov av att höra barnets berättelse, delta i förhöret via 
medhörning. Medhörning innebär att professionerna genom ett angränsande rum kan följa 
förhöret via video (Socialstyrelsen m.fl. , 2008, s.35f. & Landberg, 2009, s.109). 
 
Den som kallat till samråd, oftast socialtjänsten, drar ärendet antingen identifierat eller 
avidentifierat, beroende på om en polisanmälan är gjord och frågeställningar till de olika 
yrkesgrupperna gås igenom. Fallet diskuteras mot olika arbetsområden för att avgöra behovet 
av insatser. Arbetsområdena utgörs av behov av krisbearbetning, läkarundersökning, social 
utredning, brottsutredning, skyddsbedömning samt övriga insatser och behandlingar. Ofta 
hålls samråd fortlöpande under processen (Landberg, 2009, s.47f.,52).  
 
Socialstyrelsen m.fl. (2008) listar i sin beskrivning av samverkan på Barnahus de olika 
myndigheternas uppgifter: Socialtjänstens uppgifter är att inleda utredning enligt 11 kap. 1§ 
Socialtjänstlagen (SoL). Vidare ska de bedöma barnets behov av skydd och stöd samt se till 
att detta behov hos barnet tillgodoses. Socialtjänsten ska dessutom se till att arbetet mellan 
olika myndigheter samordnas och att ta ställning till polisanmälan. Förutom att bedöma 
behovet av insatser hos barnen ska socialtjänsten även bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga 
och ge familjen stöd under utredningen, men även långsiktigt efter att utredningen är klar 
(Socialstyrelsen m.fl., 2008, s.27). 
 
Polisen ansvarar för att genomföra polisanmälan, färdigställa förundersökningsprotokollet 
samt håller i förhör med barn och bevispersoner. Polisen har även som uppgift att planera och 
genomföra andra utredningsåtgärder (Socialstyrelsen m.fl. , 2008, s.28). Åklagaren bedömer 
den misstanke som presenteras och tar därefter beslut om en förundersökning skall inledas 
eller ej, och hur denna ska bedrivas. Åklagaren är den som driver domstolsprocessen, beslutar 
angående åtalsfråga, tvångsmedel och besöksförbud samt beslutar vilka som deltar i 
medhörningen (Socialstyrelsen m.fl., 2008, s.28 & Johansson, 2008:4, s.83f.). 
 
Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att bedöma skador och barnets somatiska status samt 
förutom att bedöma även ansvara för att tillgodose behovet av medicinsk behandling vad 
gäller somatiska och psykiatriska behov (Socialstyrelsen m.fl., 2008, s.28). Rättsläkarens 
uppgifter består av att på uppdrag av åklagare eller polis undersöka individer som misstänkts 
utsatts för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Denna ska även undersöka misstänkta 
individer för att ha begått övergrepp (Socialstyrelsen m.fl., 2008, s.28f.). 

3.6 Socialsekreterarnas uppdrag  
För att förtydliga socialsekreterarnas uppdrag och del i samverkan följer en genomgång av 
relevanta och förtydligande paragrafer ur Socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagens 
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inledande paragraf gällande socialtjänstens mål, kap 1:1-2, framkommer att socialtjänsten ska 
främja människors sociala trygghet samt när åtgärder rör barn ska särskilt barnets bästa 
beaktas (Socialtjänstlagen 2001:453). (se bilaga 1) 
 
Socialtjänsten är den myndighet som har ansvaret för att samverkan kommer till stånd i 
ärenden gällande barn som misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp samt att de har det 
huvudsakliga ansvaret för skyddet och stödet till dessa barn (Rädda Barnen, 2006, s.17f.). 
Inom Barnahus verksamhet är det framför allt SoL 5:1 och 5:11 som uttrycker socialtjänstens 
mål och uppgifter men vad som exakt ska göras avgörs inom varje kommun. SoL 5:11 
handlar om att socialnämnden ska se till att stöd och hjälp ges till den som utsätts för brott och 
dess anhöriga. I kap. 5:1 SoL redogörs bl.a. för socialnämndens ansvar gällande barn och 
unga och när barn far illa eller riskerar att fara illa ska socialtjänsten samverka med andra 
berörda organ. Enligt kap. 11:1 socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att utan dröjsmål 
inleda utredning när de fått kännedom om något som kan föranleda åtgärder från nämndens 
sida (Socialtjänstlagen 2001:453). (se bilaga 1) 
 
Socialtjänstens ansvar fortgår även efter att brottsprocessen lagts ner och oavsett om 
åklagaren lägger ner ärendet eller inte så har socialtjänsten ett fortsatt ansvar för barnet 
(Pavlovskaia & Åström, 2008:2. s.5ff.). Socialsekreterarna är av stor vikt då de har ansvaret 
att bedöma barnets behov av skydd, stöd och upprätthålla fortsatt kontakt med barnet om 
utredning påbörjas enligt socialtjänstlagen. Dessutom är det oftast socialsekreteraren som 
kommer med barnet till Barnahuset (Landberg, 2009, s.68). Socialtjänsten kan dock hamna i 
ett dilemma när åklagaren inleder en förundersökning, detta då socialtjänsten har en 
skyldighet att utreda vad barnet varit med om, men samtidigt kan barnets berättelse försämras 
i kvalitet om socialtjänsten pratar med barnet innan polisförhöret genomförts. I och med detta 
måste socialtjänsten vänta med insatser och om förhöret dröjer blir dilemmat svårare (Rädda 
barnen, 2006, s.17f.). 

3.7 Sekretess 
Inom Barnahusets verksamhet förekommer sekretess men styrkan i sekretessen är olika för 
myndigheterna. Sekretessen är starkare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården än för 
polis och åklagare. Polis och åklagare har särskilt att beakta sekretessen gällande 
förundersökningen, som är till för att inte hindra den rättsliga processen genom att 
information hamnar i fel händer. Medan socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis är skyldiga 
att skydda den enskildes integritet. Dessa motpoler ställs mot varandra inom Barnahusets 
verksamhet, att å ena sidan utreda brott så effektivt som möjlig och å andra sidan skydda 
individers integritet. Sekretessen handlar huvudsakligen om två olika skaderekvisit, omvänt 
(sekretess är huvudregel) eller rakt skaderekvisit (offentlighet är huvudregel). Den formen av 
sekretess som har ett rakt skaderekvisit är den som råder inom polis och åklagarmyndighet. 
Den enskildes förhållande kan dock alltid diskuteras om denne eller vårdnadshavare har 
lämnat samtycke. Sekretessen i sig påverkas inte i och med samrådsgruppens träff, utan varje 
person företräder sin myndighet och ska följa den sekretess som gäller för sin myndighet. 
Detta betyder att, innan en enskilds personliga förhållande lämnas i gruppen, måste varje 
myndighet först pröva sekretessen. Är uppgifterna avidentifierade brukar det inte finnas några 
hinder för samrådsgrupper (Pavlovskaia & Åström, 2008:2. s.37ff.,46f.). 

3.8 Barnahus i Örebro 
Barnahus i Örebro invigdes den 24:e april 2009. Enligt verksamhetsplanen för Barnahus i 
Örebro län 2009 tillhör Barnahus Barn- och Familjeenheten, vilken förutom Barnahus 
innehåller Kvinnocentrum, Familjebehandlingen och Nätverkscentrum. Organisatoriskt tillhör 

5 



Barn och Familjeenheten i sig Socialnämnd väster i Örebro. (Örebro läns Barnahus, 
Verksamhetsplan 2009). Fast anställda på Barnahus i Örebro är två samordnare och en 
psykolog från BUP som är på plats två dagar i veckan.   
 
Målgruppen för Barnahus i Örebro län är barn upp till 18 år, vilka utsatts för våld, sexuella 
övergrepp eller bevittnat våld i nära relationer. Ett undantag är när dessa brott utförts utanför 
nära relationer, då är åldersgränsen 15 år. Verksamheten bedriver utredningsarbete och 
erbjuder krisstöd för barn- och familj, samt att de skapar kontakter för fortsatt stöd. Barnahus 
i Örebro har även som ambition att erbjuda konsultativa samtal till de olika professionerna 
samt för barn och familjer som är berörda. Upptagningsområdet är Örebro län. Samrådsmöten 
hålls en gång i veckan och leds av Barnahusets samordnare. Socialsekreterarna ges då 
möjlighet att presentera ärenden vid samrådet där även polis, åklagare, barnmedicin och BUP 
deltar (Örebro läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009). 

4. Tidigare forskning 

4.1 Nationell forskning 
Den nationella forskningen som huvudsakligen baseras på den utvärderingsserie som Lunds 
Universitet genomfört i samband med de sex försöksverksamheterna av Barnahus i Sverige 
mellan 2006 och 2007. Detta är den mest omfattande utvärdering som gjorts av Barnahus i 
Sverige och omfattar verksamhetens olika delar. Serien består av fem rapporter och en 
slututvärdering varav slututvärderingen och ytterligare tre rapporter har använts då dessa 
var mest relevanta utifrån uppsatsens syfte. Därefter presenteras en c-uppsats bestående av 
en diskursanalys av olika myndigheters texter för att se hur olika tolkningar av barns 
rättigheter och barns situation kan leda till skillnader i utformandet av Barnahus. Vidare har 
en rapport från Rädda Barnen använts, där valda delar så som problemområden, 
rättsprocessen och förutsättningarna för samtal med barn presenteras. 

4.1.1 Utvärdering av nationell försöksverksamhet med Barnahus 2006-2007 
Utvärderingsserien uppkom utifrån ett regeringsdirektiv. De aktuella försöksverksamheterna 
var Barnahuset i Göteborg och i Linköping, Kriscentrum för barn och ungdomar i Malmö, 
Barncentrum i Stockholm samt Barnahus i Umeå. Målet med utvärderingen var att se om 
myndigheternas samverkan leder till att barns rättigheter stärks och om kvaliteten på 
utredningarna höjts (Åström & Rejmer, 2008:7, s.10). 
 
Åström & Rejmer (2008:7, s.126f.) skriver att det har funnits normkonflikter inom de aktuella 
försöksverksamheterna och att de hanteras på olika sätt. Framförallt finns en normkonflikt 
mellan barnets bästa och en effektiv rättsprocess, bl.a. gällande att de sociala insatserna och 
de kontakter som de behöver ta, inkräktar på det faktum att förundersökningen vill säkra 
bevis. Men det råder även en konflikt mellan det omvända förhållandet, dvs. att det polisiära 
arbetet med förhör av barnet kan inverka på det sociala arbetet. Att rättsväsende och 
socialtjänsten tillhör olika diskurser och utgår från olika tolkningar och värderingar gör att 
dessa hamnar i ett spänningsfält där risken blir stor att barnets bästa avgörs med för hög grad 
av juridifiering som bakgrund. Detta kan till viss del ses i Barnahus verksamhet. Det sociala 
systemet står för en tro på helhetssyn och behandlingstänkande och det rättsliga systemet står 
å andra sidan för en ideologi om formell rättvisa (Johansson, 2008:4, s.12). 
 
Utvärderingen av Barnahus verksamheter har visat att arbetet lett till en form av juridifiering 
då stort fokus läggs på polisförhören. Socionomerna men även vissa andra professioner 
uttrycker en känsla av att ett stort fokus ligger på den rättsliga delen av arbetet och att det 
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även lett till en framträdande roll för juridiken även i socialtjänstens handläggning. Detta 
mycket på grund av den starka förundersökningssekretessen. Vidare påpekas att det behövs en 
förståelse mellan de olika professionerna för att se varandras villkor och förutsättningar. Detta 
har förbättrats men bedöms ändå vara otillräckligt (Åström & Rejmer, 2008:7, s.129,131). 
 
Vad gäller svårigheter har socialarbetarna framfört sekretessen som ett hinder i samverkan då 
det tolkas och tillämpas olika av professionerna. Framförallt när det gäller hur länge 
socialtjänsten kan vänta med att informera vårdnadshavare om att en utredning har inletts, att 
polisanmälan är gjord och att förhör därmed kommer hållas. Detta eftersom åklagare och polis 
ofta vill ha förhöret innan socialtjänsten informerar och erbjuder insatser (Åström & Rejmer, 
2008:7, s.126f.). 
 
Svårigheter i Barnahus verksamhet kan vara då socialtjänstens och polisens arbete blir 
osynkroniserat. Socialtjänsten kan nästan vara klar med behandlingen när polisen startar sin 
utredning och förhör, detta då handläggningstiden tenderar att ta lång tid för misshandelsbrott. 
Däremot tenderar handläggningstiden för sexualbrottsärenden att gå relativt fort. Svårigheter 
finns även vad gäller att få till deltagande från polis och åklagare i samverkan samt brist på 
utrustning i lokalerna. Det belyses vidare att särskilt samverkarna och socionomerna anser att 
samverkan inte fungerar fullt ut på grund av bristande förankring i myndigheterna, dåliga 
resurser, olika prioriteringar, skiftande samverkansvana samt olika upplevda behov 
(Johansson, 2008:4, s.52). Det framkommer, enligt Åström & Rejmer (2008:7, s.129), att 
barnsjukvård och rättsmedicin är de professioner som oftast uteblir.  
 
Möjligheterna för de berörda professionerna inom Barnahusets samverkan berör bl.a. 
effektiviseringen av arbetet och fördelen av att skapa en personkännedom och möjlighet att 
påverka varandra, men även kompetenshöjning. De möjligheter som följer för barnens del är 
bl.a. möjligheten att endast behöva berätta sin historia en gång istället för att åka runt till olika 
platser samt att miljön på Barnahuset är barnanpassad. Vidare framkommer det att de flesta 
informanter i studien menade att barnets rättigheter tillgodoses bättre i och med att lokalen är 
barnanpassad och därmed finns en bättre grund för ett bra bemötande då barnen verkar bli 
tryggare och lugnare (Johansson, 2008:4, s.53ff.). 
 
Ett av målen med Barnahus är att minska barnets myndighetskontakter, vilket verksamheten i 
sig inte kan garantera. Därutöver ska även antalet intervjutillfällen med barnet minskas men 
det behöver dock inte alltid vara något positivt. Barn kan behöva fler tillfällen för samtal både 
för att bekanta sig med den som förhör, samla mod att berätta samt för att ha ork att komma 
ihåg. I och med detta är det viktigt att utifrån varje barn anpassa antalet samtal och att barnet 
får träffa samma vuxen vid de olika tillfällena (Åström & Rejmer, 2008:7, s.130,132). 
 
Samverkan leder till att barnets rättigheter tas till vara på ett bättre sätt, men det finns även 
kritiker som menar att det inte har blivit så stor skillnad för barnen. Ett problem uttrycks t.ex. 
vara att barn i olika stadsdelar behandlas och handläggs olika i och med att kontakten med 
Barnahus skiljer sig. De barn som får hjälp genom Barnahus får snabb specialiserad hjälp, 
utredningarna blir bättre och ska gå fortare samt att barnen får mer information och en större 
delaktighet. Strukturer och arbetssätt har blivit tydligare genom Barnahus samverkan och 
därigenom är det lättare att få tag på rätt personer och att korta ner handläggningstiderna. 
Vissa menar dock att förändringarna fortfarande inte är tillräckliga, medan andra menar att 
kunskaper och fokuset på målgruppen ökat (Johansson, 2008:4, s.56ff.,74). 
 

7 



Slutrapporten utmynnar i ett resultat som pekar på att barns rättigheter har stärkts gällande 
vissa aspekter samt att Barnahusen är i en process som tycks leda mot att samverkansformen 
stärks och utvecklas (Åström & Rejmer, 2008:7, s.133). 

4.1.2 Barnens Barnahus?  
Uppsatsen Barnens Barnahus bygger på en diskursanalys av texter om barns rättigheter 
utifrån främst dokument gällande Barnahus i Linköping samt vissa rapporter som skrivits av 
myndigheter. Syftet med studien var att se hur texter tolkas olika och hur det kan leda till att 
utformandet av försöksverksamheterna med Barnahus kan präglas såväl lokalt som nationellt. 
Studien syftar till att se över hur barns rättsäkerhet och situation beskrivs av de olika 
myndigheterna. Det analyserade materialet har delats in i fyra huvuddiskurser. De diskurser 
som känns mest relevanta för den här uppsatsen har valts ut och presenteras nedan 
(Henriksson & Lehnbom, 2006, s.10ff.).  
 
Det utsatta barnet är en diskurs där barnen gestaltas som utsatta vad gäller rättsprocesser. 
Detta då de själva inte är förmögna att, utan vuxnas hjälp, söka och få upprättelse när ett brott 
begås eller har begåtts. Denna utsatta position tycks särskilt förekomma i en påbörjad 
rättsprocess då utredningar och undersökningar ofta saknar en anpassning till barns behov.  I 
och med detta behöver samhället anpassa och framställa förståelig och anpassad information 
till barn, både vad gäller vikten av att en anmälan görs men även att det aldrig är barnets 
ansvar att övergrepp sker. Detta är viktigt då barn ofta lägger skulden på sig själva efter ett 
övergrepp. För att undvika detta är det viktigt att samhället är klara med att övergreppet är ett 
brott. Rättsliga processer är påfrestande för det brottsutsatta barnet, särskilt då de behöver 
slussas runt mellan olika personer och platser samt ständigt berätta sin historia. Detta beskrivs 
som återtraumatiserande och negativt men där Barnahus ses som en lösning på problemet 
(Henriksson & Lehnbom, 2006, s.10ff.). 
 
Diskursen som benämns Barnperspektiv kontra samverkan omfattar myndigheternas syn på 
hanteringen av barn som är inblandade i rättsprocesser samt Barnahusets perspektiv på barn 
och deras välfärd. Texterna som har analyserats pendlar mellan fokus på barnets bästa och 
myndighetssamverkan, vilket gör författarna kluvna gällande syftet med Barnahus. Detta i 
och med att när ett allt för stort fokus ligger på lagföring av förövare leder det till negativa 
konsekvenser för barnets bästa och tvärt om. Författarna har i studien uppfattat ”barnets 
bästa” som en flytande signifikant och att det inte finns någon definition på barnet bästa i 
någon text. Vidare skriver författarna att samverkan inte är synonymt med barnets bästa, 
vilket flera av de analyserade texterna antyder. Slutligen är barnperspektivet en viktig aspekt 
att ta hänsyn till i utredningar och i hantering av barn och i och med detta måste barnets behov 
och barnets bästa uttalas tydligare (Henriksson & Lehnbom, 2006, s.19ff.). 

4.1.3 Därför Barnahus  
Rädda Barnen skriver i sin rapport Barnens Barnahus att ett problemområde inom Barnahus 
är de långa handläggningstiderna. Ibland kan det ta upp till ett år från det att anmälan kommer 
in till polisen till dess att en utredning i ärendet påbörja. Ur ett barnperspektiv är detta en 
oerhörd lång tid. Barn har inte samma erfarenheter och referensramar som vuxna, vilket gör 
det svårt för barn att sätta in svåra händelser i ett sammanhang. För att barnet ska klara av 
detta krävs stöd och hjälp för att förstå det svåra. Det är viktigt att ta sig tid till barnet och 
prata och informera dem. Förstår inte barnen, har de ofta även svårt att förklara. 
Rättsprocessen har en avgörande betydelse i barnets liv, chanserna att skydda barnet mot nya 
övergrepp ökar om det går att bevisa att barnet blivit utsatt i första läget. För att prata med 
barn behövs kunskap, vana, tålamod, förberedelser och tid. Det behövs ofta flera samtal för att 
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få till ett förtroende och en bra kontakt innan det går att prata runt det huvudsakliga 
samtalsämnet. Ett barn som inte blir trodd upplever ytterligare en kränkning (Rädda barnen, 
2006, s.10ff.). 

4.1.4 Skrämda barn och barn som far illa 
Händelser som lett till att barn mår dåligt, så som våld, fysiska övergrepp, allvarlig fara eller 
annan omsorgssvikt, stör barns utveckling och kan leda till ohälsa hos barnet. Risken för 
psykiskt traumatisering eller avvikande psykisk utveckling påverkas däremot av individuella 
resurser och omgivningens stöd. Dock ökar riskerna för detta ju svårare och omfattande de 
negativa upplevelserna är (Hall & Lynch, 1998, s.1551). Uppgifter visar att barn i 10 års ålder 
är som mest sårbara eftersom de vid denna ålder fått en viss förmåga till abstrakt tänkande 
och mognad. Dock finns det även uppgifter som visar att det är innan deras förmåga till 
kognitiv bearbetning har utvecklats som de är som mest sårbara (Broberg, Almqvist, Tjus, 
2003, s.182ff.). 
 
Barn som är skrämda kan hamna i tillstånd av skräck och deras verklighetsuppfattning kan 
förändras och anknytningsbeteendet påverkas (Broberg m.fl. 2003, s. 187ff.) Störd 
verklighetsuppfattning, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar är vanligt 
förekommande symtom hos barn med psykiska trauman (van der Kolk, 1997, s.16-24). Det 
förekommer även att barn blir tystade eller hotade att inte berätta vad som pågår hemma 
(Broberg m.fl., 2003, s.201). 
 
Skuld och skamkänslor är något som nästan alltid finns med när någon har utsatts för våld 
eller övergrepp. Offer av alla slag känner oftast skuld medan förövarna däremot lägger 
skulden på offret istället för på sig själv (Broberg m.fl., 2003, s.187ff.). Utifrån sin 
emotionella och kognitiva utvecklingsålder tolkar barn sina upplevelser (Dyregrov, 1990, 
s.10ff.), vilket bl.a. kan leda till att de missförstår händelsen och vad den innebär (Pynoos & 
Eth, 1986, s.306-319). Barn behöver förstå händelsen för att kunna bearbeta den och för att 
detta ska bli möjligt behöver barn någon som lägger händelsen till rätta och förklarar vad som 
har hänt (Bowlby, 1979, s. 403-408). Små barns brist på ord och begrepp leder till att de har 
svårt att lagra svåra händelser och har i och med detta problem att hantera stressande 
upplevelser (Howe & Courage, 1997, s.499-523). I sin tur leder detta till att de inte kan 
berätta om det som har hänt (Squire, Knowlton & Musen, 1993). 

4.2 Internationell forskning 
För att skapa en ökad förståelse av Barnahusets verksamhet i förhållande till liknande 
internationella modeller redovisas två artiklar på området. Dessa handlar om den 
amerikanska motsvarigheten till Barnahus, dvs. Children’s Advocacy Center (CAC), 
anledningar till att använda sig av multidisciplinära modeller och om förslag till 
förbättringar samt modellens effektivitet, juridiska utfall och risken för barn att falla offer för 
övergrepp igen.  

4.2.1 Evaluation of the Children’s advocacy center model: efficiency, legal and 
revictimization outcome 

Children’s Advocacy Centre (CAC) modellen är en multidisciplinär modell som innehåller ett 
barnfokuserat förhållningssätt där myndigheter samlokaliseras i en barnvänlig miljö. CAC  
erbjuder en kontinuerlig behandling till familjer för att minska traumaupplevelsen för barn 
som utsatts för övergrepp och förbättrad effektivitet i utredningsprocessen. Studien gick bl.a. 
ut på att jämföra CAC med mer traditionella modeller för barnavård (child protection 
services) gällande bekräftade missförhållanden, effektiviteten av den multidisciplinära 
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processen samt antalet barn som faller offer för missförhållanden igen (Wolfteich & Loggins, 
2007, s.333ff.). 
 
Studien jämför CACs modellen med ”the child protection team” (CPT). CPT är den primära 
utredningsverksamheten gällande fall av allvarliga missförhållanden och försummelse samt 
”Department of children and families” (DCF group), som är den traditionella modellen för 
utredning gällande barnmisshandel. CAC och CPT är multidisciplinära modeller gällande 
barn som utsätts för allvarliga fall av missförhållanden och försummelse. Skillnader i 
effektivitet framkom, de mest effektiva var CPT, därefter CAC och sist DCF. En hypotes är 
att processen går snabbare då intervjuer och insamling av data är strömlinjeformad, dvs. 
mindre dubbelarbete mellan verksamheter/myndigheter (Wolfteich & Loggins, 2007, 
s.333ff.). 
 
Studien visar att CAC och CPT uppnår liknande resultat, båda har en högre nivå av bekräftade 
missförhållanden och försummelse än den mer traditionella modellen. Detta är inte 
förvånande då dessa modeller har en mer omfattande, interdisciplinär utredning. Studien visar 
att professioners samverkan gällande barnmisshandelsutredningar leder till 
informationsutbyte och ett bredare perspektiv, vilket i sin tur leder till enhälliga beslut och 
resultat så som bekräftade missförhållanden, placeringar och behandlingsalternativ. Det är 
dock inte konstigt att CAC och CPT har högst antal bekräftade missförhållande, då dessa 
modeller tar sig an de mest svåra och komplexa ärenden som sannolikt leder till att det 
förekommer fler fysiska och medicinska observationer och starkare bevis (Wolfteich & 
Loggins, 2007, s.333ff.). 
 
Studien visar att, även om tiden barn och deras familjer är aktuella i systemet minskar, och att 
detta är viktigt, så har dock inte studien tagit ställning till om denna snabba process 
nödvändigtvis leder till mera korrekta beslut och bättre resultat för familjen. I studien 
framkommer det att det inte är CAC:s modellen i sig som är effektiv, då den visar stora 
likheter med CPT modellen, utan det är det faktum att modellen innebär en multidisciplinär 
samordning som gör den effektiv (Wolfteich & Loggins, 2007, s.333ff.). 

4.2.2 Child Abuse Investigations: Reasons for using Child Advocacy Centers and 
Suggestions for Improvement 

Vid fall av barnmisshandel har många stater krävt att Child protective service (CPS) och child 
abuse law enforcement (LE) ska arbeta tillsammans i utredningar. För att uppfylla de krav 
som ställs har Child Advocacy Centers (CAC) startats. Syftet är att bemöta fall av 
barnmisshandel i en barnvänlig miljö och kunna erbjuda ett mottagande från omfattande och 
kompetenta multidisciplinära team (MDT) (Newman, Dannanfelser & Pendleton, 2005, 
s.165). 
 
Syftet med studien var att genom telefonintervjuer, med yrkesverksamma inom CPS och LE 
som använder sig av CAC, undersöka anledningar till att använda CACs modell, identifiera 
praxis och policy som ses som framgångsrika och underlättar samverkan samt 
förbättringsmöjligheter i användningen av modellen (Newman m.fl., 2005, s.165,168). 
 
Anledningar för att använda CAC vid utredningar kring barnmisshandel var bl.a. den 
barnvänliga miljön som lämpar sig bättre för förhör. Miljön beskrivs som varm, hemtrevlig, 
trygg och säker. Den barnvänliga miljön beskrivs reducera risken för en andra traumatisering 
och leda till bättre intervjuresultat. Vidare framkommer vikten av stöd, remittering, 
rådgivning och assistans av medicinska undersökningar. Stödet som barn och 
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familjemedlemmar fick var viktigt och särskilt remittering till rådgivande service som följer 
på förhör och inför åtal. Medicinsk undersökning på plats var även betydelsefull. Det 
framkom även att de anställda inom CAC sågs som experter på intervjuer med mycket 
kunskap och träning. De kan genomföra bra intervjuer och har kunskaper kring tekniker för 
att hjälpa små barn att uttrycka sig, de anses kunna ställa rätt frågor och få fram rätt 
information. Genom ljud- och videoinspelning kunde en andra traumatisering för barnet 
reduceras och envägsspeglar ökade möjligheten att observera barnet utan att allt för mångas 
närvaro skapade oro (Newman m.fl., 2005, s.170f.). 
 
Det som underlättade samverkan inom CAC var först och främst kommunikation och 
samkörning som skapade snabbare handlingar, bättre arbetsrelationer och att de olika 
disciplinerna delade med sig av information. Snabbt utbyte av information är nyckeln till god 
samverkan. I övrigt värdesattes MDT- möten där LE, CPS, åklagare, psykiatri, medicin 
och/eller offrets advokat medverkade för att diskutera och gå igenom fallet (Newman m.fl., 
2005, s.171ff.,179). 
 
Förbättringsmöjligheter bestod av personalens tillgänglighet, resurser och utrustning samt 
samarbete och kommunikation. Stationering på fler ställen önskades dessutom då den 
geografiska placeringen får konsekvenser för utredarna och kan innebära hinder. Att 
verksamheten behöver vara belägen på flera ställen gäller framförallt vid stora 
upptagningsområden. Förbättringar kring samarbete och kommunikation innebar bl.a. mer 
telefontid, möten och konsekvent rådgivning. Förslag framkom dessutom på ytterligare 
arbetsområden som t.ex. förebyggande arbete i samhället och behovet av kontinuerliga 
uppföljningar och eftervårdsservice (Newman m.fl., 2005, s.174ff.,180). 
 
Reflektioner framförs även kring att läkarundersökningar och intervjuer bör bokas snabbt. 
Förseningar som dessa resulterar i att det byråkratiska tar större plats och den 
strömlinjeformade interaktionen som borde vara tydlig mellan CSP och LE går förlorad 
(Newman m.fl., 2005, s.176).  

5. Teori 
 
Följande del presenterar uppsatsens teoriska förankring som senare analyseras mot studiens 
resultat. Denna del utgörs av Barnhus i Örebros verksamhetsplan för 2009 där mål med 
samverkan presenteras och hur dessa ska uppnås. Därefter framställs regeringens definition 
av barnperspektiv och barnrättsperspektiv samt relevanta artiklar i Barnkonventionen. 
Avslutningsvis redovisas ett psykologiskt perspektiv på barn som far illa och konsekvenserna 
av detta. Detta är en viktig aspekt att beakta då det krävs kunskap och förståelse kring barns 
utveckling för att på ett adekvat sätt bemöta dessa barn i samverkan på Barnahus.  

5.1 Verksamhetsplan 2009 för Barnahus i Örebro 
I verksamhetsplanen för 2009 på Barnahus i Örebro län beskrivs verksamhetens kännetecken 
som: 

Det ska vara en snabb och lättillgänglig väg in i en till en väl samordnad utredningsprocess för 
socialtjänst, polis och åklagare. Verksamheten ska stå för ett barnperspektiv där barn ska bli lyssnade på 
och där barnets behov och intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt. 
(Örebro läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009) 

 
Verksamhetsplanen för Barnahus i Örebro län består av tre mål. Första målet är att 
verksamheter ska samlokaliseras. Tanken är att de verksamheter som har kontakt med barnet i 
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en utredningssituation ska sammanstråla på Barnahus. Där genomför polisen förhör av barnet 
och i medhörningsrummet kan andra professioner och åklagare följa förhöret. Detta spelas 
även in. På Barnahus bedöms behovet av kris och traumabehandling, vilket BUP står för, 
samt att läkarundersökningar genomförs vid behov. När krisstöd vid ett förhör är nödvändigt 
kan även Barnahus samordnare stå för detta (Örebro läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009). 
Mål nummer två är att utredningsplaneringen ska vara rationell och snabb. På samråden, vilka 
leds av samordnarna, beskriver socialsekreterarna sina ärenden och en utredningsplan formas 
av deltagarna. En utredningsplan kan även sammanställas vid akuta samrådsmöten (Örebro 
läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009). Som tredje och sista mål ska samordnarna se till att 
barnets och berördas behov tillgodoses samt att stöd ges vid förhör. Genom fortsatta kontakter 
med socialtjänsten och BUP ska barnets behov av behandling, stöd och skydd tillgodoses. 
Dessutom skall hjälp till kontakter för fortsatt stöd erbjudas övriga berörda och lagföring eller 
frikännande av misstänkta ska gå snabbt (Örebro läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009). 
 
För att uppnå målen som Barnahus har ska alla yrkesgrupper vara representerade vid 
samrådet. Barnahuset har dessutom som ambition att finnas för rådgivande samtal. Polis, 
socialkontor, barnpsykiatri, skola, berörda barn och familjer och andra professioner ska kunna 
ta del av denna konsultation (Örebro läns Barnahus, Verksamhetsplan 2009). 

5.2 Barnperspektiv och barnrättsperspektiv  
I regeringens skrivelse framkommer det att både ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv 
ska finnas i alla offentliga organs verksamheter för att leva upp till Barnkonventionen. 
Principen gäller för alla verksamheter som tar del i genomförandet av Barnkonventionen, dvs. 
riksdag, regering, myndigheter, kommuner och landsting. Följande framkommer i skrivelsen: 
 

Barnperspektivet uttrycker ett synsätt som fokuserar på det eller de barn som berörs av ett beslut eller en 
åtgärd. Barnperspektivet innebär att man inför varje beslut eller åtgärd ska överväga om beslutet eller 
åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på vilket sätt. En förutsättning för detta är att beslutsfattare eller 
andra involverade aktörer också försöker se beslut med barnets eller barnens ögon. Om man konstaterar att 
beslutet eller åtgärden har konsekvenser för barn ska hänsyn tas till Barnkonventionen, d.v.s. till 
barnrättsperspektivet. Barnperspektivet är på det sättet ingångsporten till barnrättsperspektivet. 
Barnrättsperspektiv uttrycker skyldigheten att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets mänskliga 
rättigheter. (Regeringens skrivelse 2007/08:111, Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter, s.4f.). 

5.3 Barnkonventionen  
Som redovisats tidigare bygger Barnahusets verksamhet på Barnkonventionens artiklar 
1,2,3,12,19,34,39 och 40. (se bilaga 2) Nedan följer en redogörelse för huvudprinciperna i 
konventionen, dvs. 2,3,6 och 12 och övriga aktuella artiklar för Barnahuset.  

Barnkonventionen är indelad i 54 artiklar och ratificerades av Sverige 1990 (Barnkommittén, 
SOU 1997:116, s.15). Barnkonventionen ska ses som en helhet där samtliga artiklar är lika 
viktiga men har olika karaktär och inbördes relationer. Det finns dock fyra huvudprinciper 
som ska utgöra en ram för arbetet med barn och underlätta tolkningen av Barnkonventionen. 
Dessa är emellertid inte viktigare än de andra artiklarna utan ses snarare som grundläggande 
och allmänna principer som kan användas vid tolkning av övriga sakartiklar i konventionen 
(Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2006, s.10). 
 
Barnkonventionens inledande artikel tydliggör att barn är en människa under 18 år om inte 
barnet, enligt den lag som gäller för barnet, blir myndig tidigare (Barnkommittén, SOU 
1997:116, s.65). 
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5.3.1 Huvudprinciperna  

5.3.1.1 Artikel 2: Icke diskriminering 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 
former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
(FN:s konvention om barnets rättigheter) 

 

I Barnkonventionen är principen om likabehandling grundläggande, liksom i alla 
konventioner om mänskliga rättigheter. Vidare innebär inte likvärda villkor, som 
framkommer i konventionen, att alla ska få samma behandling då behandlingen ska 
individanpassas (Barnkommittén, SOU 1997:116, s. 70).  
 
I artikel 2 framkommer det klart att barnets rättigheter gäller alla barn utan någon åtskillnad 
av något slag och får varken diskrimineras i förhållande till vuxna och inte heller i förhållande 
till andra barn. Förbudet mot diskriminering gäller all slags diskriminering, oavsett om det är 
direkt, indirekt, allvarligt eller mindre allvarligt, både genom lag och direkt handling. Barn får 
heller inte straffas eller diskrimineras på grund av sina föräldrar eller vårdnadshavare (punkt 
två). I Sverige täcks förbudet mot diskriminering i princip in av grundlagen och de 
bestämmelser som framkommer där. Konventionsstaterna har en skyldighet att aktivt skydda 
barn mot diskriminering vilket inte endast innebär ett förbud mot diskriminering utan även ett 
ansvar att faktiskt skydda barnet mot diskriminering. FN:s Barnkommitté har särskilt tryckt 
på diskriminering på grund av var ett barn bor. Att barn som lever i olika delar av landet eller 
i en kommun inte har samma möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda i samma 
utsträckning, detta på grund av t.ex. ekonomiska aspekter och politiska prioriteringar, oroar 
kommittén. (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.17,65,68). Enligt Barnombudsmannen är 
kartläggning och datainsamling ett sätt att praktisk pröva barnets rätt att inte diskrimineras 
(Barnombudsmannen, 2009). 

5.3.1.2 Artikel 3: Barnets bästa 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet.  

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 
åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 
för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt 
vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
(FN:s konvention om barnets rättigheter) 
 

Principen om barnets bästa som framkommer kan härledas från två grundläggande tankar ”att 
barn har ett fullt och lika människovärde och är alltså inte mindre värda än vuxna och att 
barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd” (Barnkommittén, SOU 1997:116, 
Barnets bästa i främsta rummet – FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i 
Sverige, s.125). Barnets bästa ska komma i främsta rummet och gälla inom alla 
samhällsområden och vid alla insatser som rör barn. Barnkonventionen gör barnet till ett 
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subjekt med egna rättigheter, där barnets bästa inte ska sättas i relation till något annat eller 
någon annan (Barnkommittén, SOU 1997:116, s. 126f.). 
 
Artikel 3 ses som en portalparagraf som ska kunna nyttjas inom alla områden. Vilken vikt 
barnets bästa ska ha går inte att utläsa av artikeln utan formuleringen är relativt vag och 
omfattande, detta för att barnets bästa är ett av många betydelsefulla intressen att ta hänsyn 
till. I den engelska versionen står det att barnets bästa ska vara ”a primary consideration” och 
inte ”the primary consideration”. Detta betyder att barnets bästa inte kan ses som 
bestämmande eller överordnat i alla situationer. I och med att artikeln använder ”a” istället 
för ”the” har artikeln en viss flexibilitet som innebär att barnets intresse ibland kan vägas mot 
andra intressen. Dock ska barnets bästa alltid tas med i beslutfattande och om något annat 
intresse väger över så måste det klart och tydligt framgå att barnets bästa tagits i beaktande. 
Principen om barnets bästa ska vara vägledande och ge innehåll åt de andra sakartiklarna. 
Konventionen är en helhet där barnets bästa är den vägledande principen och ger de andra 
artiklarna ännu en dimension och en klarare innebörd. När konventionens sakartiklar inte är 
tillräckligt tydliga ska barnets bästa och de andra grundläggande principerna (art. 2, 3, 6, 12) 
vara vägledande (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.128ff.). 

Barnets bästa är inget konstant begrepp utan varierar över tid och i olika kontexter samt från 
barn till barn utifrån barnets specifika levnadssituation. Rättigheterna är universella och 
grundläggande och gäller för alla barn i hela världen. Grundläggande behov som bör ingå i 
bedömningen av barnets bästa är barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets behov av 
sina föräldrar samt att barn behöver respekt för sin integritet. Något av det viktigaste att tänka 
på vid beslut som rör ett eller flera barn är att en bedömning måste göras av de konsekvenser 
olika beslut kan få för barnet eller barnen. Barnets bästa innehåller både ett objektivt 
perspektiv, dvs. det vi vet om barn genom forskning och erfarenhet, och ett subjektivt 
perspektiv, dvs. att höra det specifika barnet själv och beakta dess synpunkter när beslut 
fattas (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.131,134). 

Återkopplingen till de fyra huvudprinciperna görs bl.a. när barnets bästa bedöms generellt då 
det inte finns kriterier i artikeln om hur det ska göras. Vid en bedömning av barnets bästa ska 
särskild hänsyn tas till principerna 2,6 och 12, dvs. icke-diskrimineringsprincipen, barnets 
rätt till utveckling och barnets rätt att komma till tals. Hänvisningen till barns rätt att komma 
till tals innebär en anvisning om hur bedömningen av barns bästa kan gå tillväga, alltså 
genom att låta det berörda barnet komma till tals (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.133f.). 

Artikeln innehåller även två andra punkter än den om barnets bästa. I 3.2 framkommer att, 
vid de tillfällen då barnets föräldrar eller de personer som har lagligt ansvar om barnet inte 
uppfyller sina skyldigheter, så har staten en skyldighet att skydda barnet. Staten ska hela 
tiden ha den kunskap som krävs om de förhållanden som barn lever i, dvs. att information 
kommer fram till de berörda myndigheterna så att åtgärder snabbt kan vidtas för att skydda 
barnet. Punkt 3.3 är inte endast till för vård och behandlingsinstitutioner i offentligt regi utan 
för alla som ansvarar för vård eller skydd av barn (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.139). 
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet som framgår av artikel 3 ska finnas med när beslut på olika nivåer fattas, 
artikel 3 är en garanti för detta. Barnkonventionens barnperspektiv skall sätta sin prägel på 
alla beslut som rör barn, och konventionen ställer krav på att världens stater följer detta. 
Barnkonventionens grundsyn innefattar de fyra grundprinciperna och barnperspektivet 
bygger på respekten för barnets integritet och fulla människovärde samt barndomens 
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egenvärde. Perspektiv innebär synvinkel och enligt Barnkonventionen räcker det inte med att 
vi, som vuxna, utifrån vad vi anser, avgör vad som är bäst för barnet. Det viktiga är att sätta 
sig in i barnets situation för att förstå hur de upplever den och att se händelsen ur barns ögon. 
För att inta ett barnperspektiv krävs empati och inlevelse att kunna förstå barnet situation.  
Barn ses som en expert på sin egen situation och ingen kan veta bättre hur det är att vara barn 
än barnet själv (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.126f.,137f.).  
 
När det gäller att fatta beslut och samtidigt inta ett barnperspektiv handlar det om att 
analysera vilka konsekvenser ett beslut kan få för ett enskilt barn. Ett barnperspektiv innebär 
dock inte att förståelsen för barnets vilja är samma sak som att acceptera detta som det bästa 
för barnet. Det är trots allt den vuxne, som utifrån sitt perspektiv, fattar beslut utifrån sina 
erfarenheter och kunskaper och tar ansvar för dessa beslut som de bedömer vara till barnets 
bästa (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.137f). För att sätta barnets bästa i främsta rummet 
krävs, enligt Barnombudsmannen, en prövning av barnets bästa. En sådan prövning består av 
en granskning av vad Barnkonventionen säger, vilken åsikt barnet eller ungdomen har, vad 
lagstiftning och praxis säger samt vad aktuell forskning och beprövad erfarenhet visar på 
(Barnombudsmannen, 2009). 

5.3.1.3 Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling  
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling. 
(FN:s konvention om barnets rättigheter) 
 

Artikel 6 är en grundläggande princip och ska tillämpas på alla sakartiklar. Punkt 6.1, rätten 
till liv, ska inte enbart tolkas restriktivt, det räcker inte med att dödsstraff förbjuds. Det 
behövs även förebyggande insatser för att skydda liv och förhindra dödsfall. Punkt 6.2 
beskriver barnets rätt till överlevnad och utveckling och att barnets rätt till utveckling ska 
genomsyra hela konventionen. Punkten handlar om hela utvecklingen hos barnet, så som 
psykisk, fysisk, social, moralisk och andlig utveckling som leder till att barnet blir beredd på 
ett självständigt liv i samhället. Staten ska, beroende på sina ekonomiska resurser men till det 
yttersta av sin förmåga, säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Viktigt att komma 
ihåg vad gäller betoningen på utveckling i artikel 6 är att barnets livsvärld inte bara består av 
utvecklingen till vuxen utan att barndomen har ett egenvärde. Utvecklingsperspektivet tas 
även upp i bl.a. artiklarna om barns rätt till särskilt skydd, så som artikel 19, 34 och 40 
(Barnkommittén, SOU 1997:116, s.166ff.). Barnombudsmannen (2001, s.29) påpekar att 
Barnkonventionens artikel 6 står för en helhetssyn på barns utveckling. I och med detta ställs 
krav på att verksamheter på alla nivåer ska inneha en sådan helhetssyn. Stor vikt läggs på 
samverkan för att uppfylla artikel 6 då FN:s Barnkommitté menar att detta bidrar till att hela 
barnet står i centrum. Samordning och samarbete gäller för aktörer både internationellt och 
nationellt samt regionalt och lokalt. För att uppfylla barnets rätt till liv och utveckling krävs 
samarbete och en helhetssyn (Barnombudsmannen, 2009). 

5.3.1.4 Artikel 12: Barnets rätt att komma till tals 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet. 
(FN:s konvention om barnets rättigheter)  
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Artikel 12 är den fjärde av de grundläggande principerna och har i likhet med de tidigare en 
betydelse för tolkningen och förverkligandet av konventionen. Barnets rätt att komma till tals 
är en absolut rättighet och är inte beroende av något annat, så som ekonomiska resurser eller 
liknande. Det finns ingen åldersgräns för när barn har rätt att komma till tals utan alla barn 
som ”är i stånd att bilda sig egna åsikter” har den rätten. Det beror inte bara på mognad utan 
även små barn kan ha egna åsikter, det är då upp till myndigheterna att hitta metoder så att 
även dessa barn kan komma till tals och deras åsikter ska ”tillmätas betydelse”. Artikel 2 
gällande icke-diskrimineringsprincipen kopplas ofta samman med artikel 12 då rätten att 
uttrycka sina åsikter tillfaller alla barn utan diskriminering. Artikel 12 är viktig vid alla frågor 
som rör barnet, både gällande domstols- och administrativa förfaranden, så som skola, 
socialtjänst och inom hälso- och sjukvården. Det har funnits svårigheter i förverkligandet av 
artikel 12 då det inte endast räcker med lagstiftning som påtalar vikten av att barn kommer 
till tals. Det krävs även att vuxna ser på barnet som en egen individ med kunskap och ser till 
att det finns möjligheter för barn och ungdomar att komma till tals (Barnkommittén, SOU 
1997:116, s.178). 

Punkt 12.2 riktar sig mot de beslut som direkt rör det enskilda barnet, så som 
myndighetsbeslut, i vilka det är särskilt viktigt att barn får möjlighet att höras. 12.2 är väl 
förankrad i lagstiftning men det krävs ändå att jurister, åklagare och tjänstemän inom 
socialtjänsten m.fl. har kunskap om barn för att förstå och värdera det barnet uttrycker. Det är 
av olika anledningar inte alltid lätt att veta om det barnet faktiskt säger är barnets vilja som 
kommer till uttryck eller om barnet har blivit pressat eller hotad av någon (Barnkommittén, 
SOU 1997:116, s.186f,202f.). Enligt Barnombudsmannen behövs former för barn att 
praktisera inflytande för att rätten till att uttrycka sina åsikter ska uppfyllas 
(Barnombudsmannen, 2009). 

5.3.2 Övriga relevanta artiklar för Barnahus 
Vad gäller skydd för barn som utsatts för våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande i 
familjen, framkommer det enligt Barnkommittén, att Barnkonventionens innehåll vad gäller 
detta väl avspeglas i Socialtjänstlagen och LVU. Dock skriver Barnkommittén att 
barnperspektivet bör stärkas samt medvetandegöras och planteras hos alla vuxna som arbetar 
med barn (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.36f). Artiklarna 19,34,39 och 40 syftar till att ge 
särskilt skydd och rehabilitering för barn när det gäller övergrepp och utnyttjande. Se bilaga 2 
för konventionstexterna i sin helhet.  

Artikel 19, dvs. skydd mot övergrepp, är både av förebyggande och ingripande karaktär. 
Staten har både en skyldighet att förebygga att barn utsätts för övergrepp, samtidigt som de 
har en skyldighet att ingripa och omhänderta ett barn som redan råkat illa ut. I artikel 19 
framkommer det att barnets och den som har hand om barnet ska ges nödvändigt stöd. Det 
krävs även förebyggande åtgärder samt åtgärder för bl.a. remittering, undersökning, 
behandling och uppföljning. I de fall när föräldrarna inte kan skydda sitt barn eller skadar sitt 
barn har samhället en skyldighet att, utifrån principen om barnets bästa, gå in och bryta det 
förhållandet för att skydda barnet (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.379ff.).  
 
Artikel 34, dvs. skydd mot sexuellt utnyttjande, står för att barn ska skyddas av 
konventionsstaterna mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För att 
detta ska uppnås krävs åtgärder på nationell, bilateral och multilateral nivå. Genom detta ska 
barn skyddas mot att delta i olaglig sexuell handling, sexuell verksamhet så som prostitution 
eller utnyttjas pornografiskt.   
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Utöver att barn har rätt till skydd av staten gällande olika former av vanvård och övergrepp 
m.m., har de även rätt till rehabilitering och social återanpassning, artikel 39. Staten är 
skyldig att ta till alla de åtgärder som anses adekvata för att främja barnens både psykiska 
och fysiska rehabilitering. Det handlar om rehabilitering både av det medicinska, psykiatriska 
och sociala slaget, varav den psykiska rehabiliteringen och den sociala återanpassningen 
ligger nära varandra. Dock är det socialtjänsten som har det sociala ansvaret och landstinget 
som står för de två övriga (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.497). 
 
Kortfattat innebär artikel 40, straffprocess och kriminalvård, att ett barn som är anklagat för 
brott eller blivit dömd för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och 
rättssäkert. Det som framkommer i artikel 40 motsvarar till stor del det som redan gäller i 
Sverige till följd av Europakonventionens medborgerliga och politiska rättigheter i form av 
lagen om vård av unga lagöverträdare och rättegångsbalken (Barnkommittén, SOU 1997:116, 
s.454ff.). 

6. Metod 
 
Metodavsnittet belyser uppsatsens alla delar så som studiens design, upplägg, urval, 
intervjumetod, övriga val och uppsatsens reliabilitet och validitet. I slutet av metodavsnittet 
förs ett kritiskt resonemang kring uppsatsens genomförande samt alternativa 
tillvägagångssätt och brister med studien.  
 

Det kvalitativa förhållningssättet som använts i denna studie innebär att forskarens tolkning 
av information så som olika sociala processer och sammanhang står i centrum. Den 
kvalitativa forskningsmetoden går på djupet för att få information om de aktuella 
undersökningsenheterna och en beskrivning och förståelse av fenomenet eftersträvas istället 
för en förklaring, som förekommer inom den kvantitativa forskningsmetoden (Holme & 
Solvang, 1997, s.76,78). I den här studien valdes det kvalitativa förhållningssättet på grund av 
strävan efter att gå på djupet och beskriva socialsekreterarnas upplevelse av samverkan på 
Barnahus. 
 
Den kvalitativa metoden har delvis sin grund i den hermeneutiska traditionen som intresserar 
sig för människors livsvärldar och deras upplevelser av dem. Forskaren i det kvalitativa 
förhållningssättet är intresserad av ett fenomens egenskaper och kvalitéer för att förstå 
fenomenet. Detta genom att använda sig av bl.a. intervjuer, deltagande observation och 
fältstudier. Det hermeneutiska förhållningssättet riktar sig mot inkännande och förståelse av 
olika situationer och händelser och ger en rik och nyanserad data (Thurén, 1997, s.51f. & 
Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s.71f,114). 
 
Som metod i studien användes kvalitativ intervju för att erhålla socialsekreterarnas mening 
och uppfattning kring Barnahusets samverkan. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes 
vilka kan innehålla teman och förslag till lämpliga frågor. För att få så utförliga svar som 
möjligt och kunna följa upp det informanterna berättar går det vid halvstrukturerade intervjuer 
till viss del att ändra frågornas ordningsföljd och form (Kvale, 1997, s.117f.). Detta har i 
denna studie eftersträvats för att skapa en avslappnad atmosfär för samtal och för att 
informanten ska känna sig fri att uttrycka sina upplevelser och känslor. Forskningsintervjun 
ses som en form för ett samspel mellan två människor kring ett gemensamt intresse. Detta 
mellanmänskliga samspel skapas genom en dialog (Kvale, 1997, s.117f.). Kvalitativ intervju 
valdes även för att uppnå en mer personlig kontakt och djupare förståelse till skillnad från vad 
en kvantitativ metod hade gett. Samverkansarbetet inom Barnahus är en process under 
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kontinuerlig förändring. Intervjuerna utgör därför nedslag i socialsekreterarnas upplevelse av 
verksamheten vid den aktuella tidpunkten för intervjugenomförandet.  

6.1 Litteratursökning 
Genom handledare har tips gällande litteratur om Barnkonventionen och tolkning av denna 
samt regeringens skrivelse kring barnpolitiken erhållits. Därefter har kontakt med Barnahus i 
Örebro resulterat i ytterligare litteratur i form av böcker, verksamhetsplan och utvärdering av 
Barnahusets försöksverksamheter. Genom barnrättsakademins hemsida fann författarna 
uppsatser kring ämnet från vilka inspiration till tidigare forskning och bakgrund inhämtats. De 
sökord som nyttjats i olika kombinationer gällande nationell forskning är Barnahus, 
samverkan, barnets bästa, barnmisshandel och sexuellt utnyttjande. Vad gäller internationell 
forskning har följande sökord kombinerats Children’s Advocacy Center, Children’s House, 
cooperation, collaboration, sexual abuse, intervention och Iceland. Två artiklar om den 
amerikanska modellen Children’s Advocacy Center har använts men däremot hittades ingen 
relevant forskning från den Isländska motsvarigheten. De sökmotorer som använts är Örebro 
universitetsbiblioteks hemsida för att hitta tryckt litteratur, sökmotorn Elin för att finna 
elektroniska källor så som svenska och internationella vetenskapliga rapporter samt 
sökmotorn Google. Vidare har egen litteratur från tidigare kurser använts för teoridelen 
genom boken ”Klinisk barnpsykologi”.     

6.2 Urval och bortfall 
Författarna tilldelades en lista från Barnahus med namn på socialsekreterare i Örebro län som 
haft minst två ärenden aktuella på Barnahus i Örebro som bestod av cirka femton personer. 
Därefter kontaktades alla socialsekreterare via mail för att se vilka som hade möjlighet att 
vara med, både vad gäller tid och intresse. I mailet framkom syftet med intervjun, en 
bakgrund till studien samt att telefonkontakt skulle tas efter visat intresse för vidare 
information. Då Barnahus har ett upptagningsområde över hela Örebro län eftersträvades ett 
urval som någorlunda kunde representera detta. Därför valde författarna att intervjua tre 
socialsekreterare från Örebro, då dessa i störst utsträckning använder sig av Barnahus, och två 
socialsekreterare utifrån länet. På grund av att Barnahus inte varit igång så länge begränsades 
urvalet till de resurser som fanns att tillgå. Av de femton socialsekreterare som kontaktades 
svarade tio stycken, varav åtta var intresserade av att delta. Av dessa valdes fem informanter 
slumpvis ut till studien. De informanter som genom urvalet valdes ut att delta kontaktades 
därefter via telefon för att bestämma tid och plats samt för att informeras ytterligare kring 
studiens och intervjuns syfte och genomförande. Information lämnades även kring etiska 
aspekter, t.ex. att konfidentialitet garanteras. Det bortfall som uppdagades var att en av 
informanterna inte kom till intervjun då hon hade blivit sjuk. Denna kunde dock ersättas med 
en ny informant med samma erfarenhet av Barnahus.  

6.3 Utformande av intervjuguide 
Den halvstrukturerade formen av intervjuguide innebär att teman och förslag till frågor 
presenteras vilka ska bidra till kunskapsproduktionen och ett bra samspel. För att bidra till 
kunskapsproduktionen ska frågorna relateras till undersökningens teoretiska grund samt till 
studiens ämne och analys (Kvale, 1997, s.121). Vid utformandet av intervjuguiden till denna 
studie användes studiens frågeställningar som teman. Dessa bröts ner till mindre frågor som 
ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och teori samt för 
att underlätta analysen. Vad gäller frågorna riktade mot Barnkonventionen är dessa 
formulerade för att ringa in de viktiga aspekter som framkommer i artiklarna. Detta för att få 
djupare information som lättare går att analysera eftersom studien delvis syftar till att ta reda 
på vilket sätt barnets rättigheter tillämpas och kommer till uttryck i Barnahusets samverkan. 
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På grund av tidsbrist fanns ej möjligheten att genomföra en pilotstudie på intervjuguiden. För 
intervjuguide se bilaga 3.  

6.4 Intervjusituationerna 
Innan intervjuerna påbörjades klargjordes uppsatsens och intervjuns syfte samt upplägg för 
informanterna så att de var väl medvetna om vad de medverkade i och varför. Därefter 
presenterades ett avtal gällande författarnas ansvar att tillgodose konfidentialitet (se bilaga 4). 
Vid intervjutillfället har temana i intervjuguiden följts av de till temana tillhörande frågorna 
och därefter har följdfrågor formulerats under intervjuns gång. Varje intervju har genomförts 
med författarna tillsammans och socialsekreterarna var för sig. En av författarna har ansvarat 
för att intervjuguiden följts medan båda även har ställt följdfrågor. Varje intervju har, efter 
godkännande, spelats in. Vid varje intervjutillfälle informerades informanterna om 
Barnkonventionens relevanta artiklar. Varje intervju varade cirka 45 minuter och 
genomfördes på respektive socialsekreterares arbetsplats, då detta önskades av 
socialsekreterarna.  

6.5 Metod för analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av de båda författarna för att sedan läsas igenom på 
varsitt håll för att var för sig införskaffa en mer allmän mening kring intervjuerna. Egna 
tankar dokumenterades kring relevanta och viktiga aspekter för förståelse och analys. Dessa 
tankar och aspekter diskuterades gemensamt och utifrån studiens frågeställningar valdes 
relevanta teman för analys ut. Intervjuerna lästes därefter igenom var för sig ännu en gång 
varvid de aktuella temana markerades i de transkriberade intervjuerna. Sedan fördes en 
diskussion kring hur författarnas åsikter, uppfattningar och tolkningar stämde överens. 
Därefter klipptes de olika delarna av intervjuerna ut och placerades i mappar utifrån 
uppsatsens tre frågeställningar. Dessa delades in i sju mindre teman för att strukturera upp och 
göra resultat och analys överskådligt. Dessa teman är: målet med samverkan och hur den 
fungerar, begränsningar, möjligheter, barnets rättigheter, barnperspektiv, positiva 
konsekvenser samt socialtjänst, rättsväsende och barnets bästa. Varje tema granskades var för 
sig och resultatet sammanställdes och analyserades mot tidigare forskning och teori. Under 
analysprocessen har författarna kontinuerligt försökt se hur delarna, dvs. de olika temana, i 
resultatet var för sig är relevanta och hur de utvecklas i relation till helheten, dvs. syftet med 
studien. Denna analys och tolkningsmetod kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln, vilken 
innebär ett ständigt samspel och växling mellan delarna och helheten (Kvale, 1997, s.50f.).  

6.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är beroende av hur vi gör våra mätningar och hur noggranna vi är i 
bearbetningen av informationen samt under hela forskningsprocessen. Om reliabiliteten blir 
låg kan inte den information som insamlats belysa frågeställningen på ett bra sätt (Holme & 
Solvang, 1997, s.163ff). Reliabiliteten kan både vare extern och intern. Den externa 
reliabiliteten handlar om undersökningen kan upprepas, blir resultatet det samma vid en 
upprepning har undersökningen bra intersubjektivitet. Framförallt vid intervjustudier kan 
intersubjektiviteten få problem, då intervjuer ofta bygger på samspelet mellan intervjuare och 
intervjuperson och personkemin kan påverka svaren. I den kvalitativa forskningen är det 
relativt svårt att upprepa en studie då det inte är möjligt att ”frysa” den sociala miljön som 
studien är utförd i. Den interna reliabiliteten handlar om att forskarna i en studie bör komma 
överens om hur resultatet ska tolkas (Bjereld m.fl., 2002, s.111 & Bryman, 2001, s.257). 
Intervjuarens reliabilitet kan handla om när ledande frågor ställs, när de inte är medvetet 
ställda, och det påverkar svaren. För att hindra godtycklig subjektivitet är tanken ofta att 
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resultaten som framkommer i intervjun ska ha hög reliabilitet. Detta kan dock leda till att 
kreativiteten och föränderligheten motverkas (Kvale, 1997, s.213). 
 
I denna studie anser författarna att mätningarna genomförts väl då intervjuguiden var 
strukturerad efter studiens frågeställningar och väl bearbetad och kopplad till studiens syfte. 
Den externa reliabiliteten anses vara relativt hög då det är möjligt att göra om samma studie 
på exakt samma sätt, dock kan resultatet bli ett annat. Detta på grund av att nedslag i 
socialsekreterarnas upplevelse av verksamheten gjorts vid den aktuella tidpunkten för 
intervjun. Den interna reliabiliteten ses som hög då författarna kontinuerligt och noggrant, 
både åtskilt och tillsammans, gått igenom analysmetod och resultat för att komma överens om 
hur detta ska tolkas. Det som även kan påverka reliabiliteten är de fall då följdfrågor, som 
varierat mellan intervjuerna utifrån vad informanterna valt att fokusera på, varit ledande för 
att återkoppla till studiens syfte.   
 
Inom forskning är det viktigt att undersöka det som från början var syftet med 
undersökningen, alltså validiteten. Mäts det som avsågs mätas blir validiteten hög (Bjereld 
m.fl., 2002, s.108). Den interna validiteten beskrivs som en god samstämmighet mellan 
forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas, dvs. trovärdigheten. Den 
externa validiteten handlar om generaliserbarheten till andra sociala miljöer och situationer. 
Den är oftare ett problem än den interna i kvalitativa studier, bl.a. då urvalet i dessa är 
begränsat (Bryman, 2001, s.258). 
 
Validiteten i denna studie anses hög då frågorna i intervjuguiden väl motsvarar syftet och 
därmed undersöks det som från början avsågs undersökas. Den interna validiteten är god då 
resultatet från intervjuerna till hög grad stämmer överens med studiens teoretiska del.  
Resultatet som framkommer utgår från informanternas egna uppfattningar och då syftet med 
studien är att ta reda på socialsekreterarnas upplevelser bedöms resultatet som trovärdigt. 
Generaliserbarheten, den externa validiteten, i studien är däremot relativt låg då urvalet är 
begränsat och inte kan generaliseras mot övriga Barnahus på andra orter. Men eftersom 
relativt få socialsekreterare haft kontakt med Barnahus i Örebro, då det är nystartat, kan det 
begränsade urvalet i denna studie ändå till viss del generaliseras till den population av 
socialsekreterare som varit i kontakt med barnahus i Örebro.   

6.7 Förförståelse 
Förförståelse innebär att de intryck vi får av verkligheten är färgade av våra tolkningar och 
därmed inte enbart består av rena sinnesintryck. Våra värderingar påverkar i stor utsträckning 
vår förförståelse och kan ibland leda oss fel och till önsketänkande. Förförståelse är dock 
inget som är fel utan allt vi upplever, ser och tänker bygger på förförståelse och bygger på vår 
upplevelse av omvärlden. Kopplat till förförståelsen är den hermeneutiska spiralen vilken 
innebär att förförståelse och erfarenhet växelspelar mellan del och helhet. Ju större erfarenhet 
som finns från tidigare, desto finare nyanser och mindre fördomar existerar inom 
förförståelsen, förförståelsen utvecklas då till en verklig förståelse (Thurén, 1997, s.53ff.). I 
och med att författarna till denna uppsats läst om det relevanta ämnet i förväg samt 
införskaffat sig kunskaper genom socionomutbildningen leder detta till att färre förutfattade 
meningar och misstolkningar uppstår. Men förförståelsen kan även, enligt författarna, 
begränsa tolkningen av resultatet då forskaren på grund av sin förförståelse förväntar sig ett 
visst resultat. 
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6.8 Metoddiskussion 
I studien eftersträvades en förståelse och beskrivning av Barnahusets samverkan och på vilket 
sätt barnkonventionen tillämpas. För detta krävs en djupare undersökningsmetod som kan 
belysa socialsekreterarnas upplevelser av detta. Vidare eftersöktes en rik och nyanserad data 
vilket bäst erhålles genom ett kvalitativt förhållningssätt. En kvantitativ metod skulle i detta 
hänseende inte uppfylla behovet av djup information som behövs för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjuer valdes för att förstå deltagarnas livsvärldar och därmed 
belysa deras egna meningar och uppfattningar, vilket en enkät inte hade gjort. För att få fram 
en djupare förståelse av informanternas upplevelser eftersträvades ett samspel vilket lättast 
uppnås genom intervjuns personliga kontakt. Observation var inte heller aktuellt på grund av 
de etiska aspekterna som det hade medfört i och med verksamhetens målgrupp samt att en 
observation inte hade besvarat uppsatsens frågeställningar och syfte. 
 
Ett alternativ till undersökningsmetod kunde varit fokusgrupper som lättare skapar 
diskussioner som kan leda till djupare förståelse av fenomenet. Detta var dock inte möjligt på 
grund av socialsekreterarnas brist på tid samt att antalet socialsekreterare som haft ärenden 
aktuella på Barnahus är relativt få då Barnahus i Örebro varit verksam så pass kort tid. I och 
med att verksamheten är relativt nystartad är författarna medvetna om att detta leder till vissa 
svårigheter gällande bl.a. antalet socialsekreterare som varit i kontakt med Barnahus i Örebro 
och därmed påverkas både urval och resultat. Påpekas bör att resultatet kan ha påverkats av att 
de informanter som valdes ut till intervjuerna själva visat intresse. Det kan vara så att även de 
som inte svarade har starka åsikter som kunde varit relevanta för studien men att dessa på 
grund av tidsbrist eller eventuell oro inför att inte vara anonyma valde att inte delta. Studien 
bygger endast på socialsekreterarnas syn på samverkan i Barnahus vilket författarna är 
medvetna om ger endast ett perspektiv. I samverkan medverkar sammanlagt fem professioner 
som alla har viktiga funktioner men då socialsekreterarna är de som oftast följer barnet från 
anmälan, genom rättsprocessen och behandling avgränsades studien till dessa. Denna 
avgränsning var även nödvändig på grund av den tid som fanns till buds, även då det optimala 
hade varit att höra samtliga professioner. Detta för att få det rättsliga perspektivet på det som 
socialsekreterarna har uttryckt och en bredare bild av samverkans komplexitet.  

7. Etiska reflektioner 
 
I följande del framförs etiska reflektioner kring uppsatsen. 
 
Forskningsetiska överväganden utgår från individskyddskravet som kan presenteras i fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera om syftet samt 
villkor och uppgifter för deltagande. Forskaren ska dessutom informera om att medverkan är 
frivillig, kan avbrytas och de aspekter som kan föranleda ett sådant beslut (Vetenskapsrådet, 
2009, s.5ff.). I denna studie informerades deltagarna via mail och telefon kring studiens och 
intervjuns syfte, vilken del i detta informanterna kommer att inneha samt att medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall lämna sitt samtycke till medverkan. Deltagarna 
ska inte utsättas för negativa följder eller påtryckningar om önskan att medverka eller avsluta 
medverkan framförs. De har rätt att bestämma över villkoren för sin medverkan. 
Beroendeförhållande mellan forskare och deltagare bör undvikas (Vetenskapsrådet, 2009, 
s.9f.). Deltagarna i denna studie har genom att skriva på ett samtyckesavtal (se bilaga 4) 
lämnat samtycke till medverkan samt att citat och referat får användas i uppsatsen. Genom 
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samtyckesavtalet försäkrade författarna även att uppgifter kommer att lagras, dokumentera 
och redovisas på ett sådant sätt att enskilda individer ej kan identifieras. Detta genom att 
författarna garanterar största möjliga konfidentialitet. Konfidentialitetskravet innebär att andra 
inte kan få tag på uppgifter om deltagare, t.ex. personuppgifter. Största möjliga 
konfidentialitet skall eftersträvas vid uppgifter om individer i undersökningen eller uppgifter 
som kan röja deltagares identiteter. Dessutom skall lagring och redovisning av uppgifter om 
individer som deltar i forskningen ske på ett sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för andra 
att ta reda på vem som deltagit (Vetenskapsrådet, 2009, s.12). Deltagarlista, inspelningar och 
transformeringar av intervjuer har förvarats oåtkomligt för utomstående.   
 
Nyttjandekravet innebär att den information som insamlats om deltagarna i forskningen inte 
får användas till något annat, t.ex. kommersiellt bruk eller till syften som inte är vetenskapliga 
(Vetenskapsrådet, s.14). Information som insamlas genom denna studie kommer endast att 
användas för vetenskapligt syfte i den presenterade uppsatsen.  

8. Resultat och analysen 
 
Nedan följer en redovisning och analys av uppsatsens resultat. Avsnittet är uppdelat efter 
uppsatsens tre frågeställningar samt därefter indelad i teman för att göra resultatet och 
analysen överskådligt. Analysen följer direkt efter varje resultatdel. Samtliga artiklar från 
Barnkonventionen som presenteras i teoridelen analyseras inte men är relevanta för 
uppsatsens diskussion. 

8.1 Hur fungerar samverkan på Barnahus utifrån socialsekreterarnas 
upplevelse och vilka möjligheter och begränsningar existerar? 

8.1.1 Resultat 
Mål för Barnahusets samverkan samt hur den fungerar 
Resultatet visar på olika uppfattningar om målet med samverkan på Barnahus. De mål som 
framkom var: 

• att skapa en trygg miljö för barnen där de slipper möta flera olika myndighetspersoner,  
• att barnet ska vara i centrum,  
• att processen ska ske snabbt och att barnet ska få hjälp tidigare, 
• att barnet ska slippa upprepa sig och  
• att det ska bli så bekvämt och bra som möjligt 

 
En informant är dock osäker kring målet med Barnahus. En annan informant upplevde att 
samverkan inte fungerade som den skulle i början och kände sig påhoppad och tillrättavisad 
av BUP. Informanten påpekar att detta inte har upprepats utan att samverkan idag fungerar 
bra, respekt visas mellan yrkesgrupperna och alla får komma till tals. Två andra har liknande 
upplevelser kring att få med sig bra reflektioner och tankar från samtliga yrkesgrupper. En av 
dessa menar även att det var ett stort fokus på barnet i fråga. 
 
En informant skiljde sig från de övriga då denne ansåg att samverkan inte fungerar så bra som 
den borde och att det, i dagsläget, till och med inte finns någon samverkan. Denne anser att 
det främst handlar om rådfrågning kring vilken information åklagaren behöver för att se om 
det är aktuellt med en polisanmälan. Informanten menar att det hakar upp sig på polisen då de 
inte kan ha polisförhör tillräckligt fort och att socialtjänsten inte kan invänta detta. I 
uppstarten av Barnahus kände informanten en stor entusiasm och trodde att det skulle bli 
väldigt bra. Vidare hade denne stora förväntningar på att genom medhörning få delta i 
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barnförhör, detta har dock inte inträffat. Trots detta utrycker informanten en förhoppning om 
att samverkan kommer att bli bättre.  

Gällande yrkesgruppernas medverkan i samrådet framkommer det genom intervjuerna att 
ingen av informanterna har erfarenhet av att barnläkare har deltagit, annars har uppslutningen 
varit bra. Det har endast vid ett fåtal tillfällen saknats åklagare vilket en av informanterna 
ansåg vara synd då denne önskade åklagarens synpunkt. Vad gäller informanternas egen roll i 
samverkan ses denna av dem själva som viktig, då det är de som ansvarar för risk- och 
skyddsbedömningen kring barnet i det inledande skedet. En av informanterna uttrycker att 
dennes roll kan liknas vid en uppdragsgivare, då det är denne som haft med sig ärendet till 
Barnahuset och att informanten i och med detta utgår från socialtjänstlagen i sin roll.  

Begränsningar 
Hinder i samverkan på Barnahus uttrycks vara svårigheterna som uppkommer då polisen har 
längre handläggningstid än socialtjänsten. En informant uttrycker särskilt att socialtjänsten 
hinner göra klart och avsluta sina ärenden medan föräldrar och barn fortfarande inte blivit 
förhörda av polisen och anser att polisen har för få resurser. 

Det framkommer även att sekretess kan innebära hinder, då det är frustrerande att inte kunna 
diskutera öppet och byta information mellan yrkesgrupperna. Vidare framkommer en 
fundering angående om sekretessen någonsin går att lösa i samverkan och att förhållandet 
mellan polis och socialtjänst ses som svårt. Detta då socialtjänsten får invänta polisens förhör 
med barnet, vilket leder till att socialsekreterarna måste tänka sig för när de pratar med 
föräldrarna för att inte förstöra polisförhören. Följden av detta uttrycks bli mycket ”hysch 
hysch” i samtalet med föräldrarna, då de endast kan informeras om att utredning är inledd och 
en polisanmälan är gjord men inte varför. Vidare framkommer att det faktum att 
läkarundersökningsrummet inte är klart innebär ett hinder.  

Möjligheter 
Möjligheter i samverkan som framkommer i resultatet är:  

• möjligheten att genom telefon få tag på samordnarna och ha kontakt mellan samråden.  
• att det är roligt och bra att jobba ihop med andra yrkesgrupper då man lär sig mer om 

hur andra myndigheter fungerar.  
• att det är positivt att Barnahus ligger så pass nära och att det skulle vara ”knöligare” 

om verksamheten låg i t.ex. Lindesberg. Dock anser ingen av de två informanter som 
kommer utifrån länet att avståndet till Barnahus i Örebro är ett hinder för samverkan. 

• att alla har olika kunskapsområden och att detta leder till möjligheten att bolla nya 
idéer och information som de tidigare inte tänkt på när de kanske är inkörda på sitt 
eget spår. Detta leder, enligt en informant, till att de pratar om barnet från olika 
vinklar.  

• att en informant inte ser några hinder med samverkan och säger att det bara kan vara 
bra och menar att det i ett av dennes ärenden fungerade nästan perfekt. Denne pekar på 
samordnarnas erfarenhet som en stor tillgång, att det är bra att samma människor från 
myndigheterna deltar på samråden samt att det positiva med samverkan är att det går 
snabbt.  

 
Vidare uttrycks en vision för Barnahus i Örebro och vad det skulle kunna utvecklas till. 
Denna vision består av en verksamhet dit barnen kan gå och prata, alla myndigheter deltar och 
vet vad som har sagts och lyssnar, för att därigenom skapa en samverkan där allt sker ”slag i 
slag” för att undvika utdragna processer där myndigheter måste invänta varandra. En önskan 
om mer resurser till polis och åklagare så de kan utreda brott snabbare framkommer också.  
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8.1.2 Analys 
Mål för Barnahusets samverkan samt hur den fungerar 
I Barnahus verksamhetsplan (2009) står det att ett av målen är en snabb och lättillgänglig 
process för socialtjänst, polis och åklagare, vilket till stor del speglas i denna studies resultat. 
Likheter mellan verksamhetsplanen och resultatet av studien är de rådgivande samtalen som 
fungerar bra, då informanterna anser att samordnarna på Barnahus är lättillgängliga, har stor 
kompetens och erfarenhet. Detta kan relateras till det Newman m.fl. (2005, s.171) säger om 
de anställda inom CAC vilka ses som experter med kunskap och erfarenhet. Ytterligare ett 
mål i verksamhetsplanen är att samtliga yrkesgrupper ska vara representerade vid samråden. 
Genom resultatet av denna studie framkommer att detta mål i dagsläget inte uppfylls då flera 
pekar på att åklagare inte alltid har möjlighet att närvara samt att barnläkare hittills inte 
medverkat. Resultatet visar att målet med Barnahusets samverkan även anses vara att skapa 
en miljö där barnens möte med många myndighetspersoner begränsas samt att miljön ska vara 
trygg. Den trygga miljön beskrivs, av Newman m.fl. (2005, s.170), som en viktig faktor för att 
reducera risken för en andra traumatisering för barn.  
 
Processen ska enligt verksamhetsplanen (2009) vara rationell och snabb. Denna studie pekar 
på svårigheter gällande detta då myndigheternas handläggningstider är olika långa och blir 
inte synkroniserade. Dock visar resultatet, som presenteras under 8.3 i resultatredovisningen, 
på att samverkan med BUP har lett till att barnen och deras familjer får snabbare hjälp vilket 
tyder på en snabb och rationell process i detta hänseende. Utifrån resultatet i denna studie går 
det inte att urskönja något som tyder på att utredningsplaner gjorts vid samråden där 
informanterna har deltagit, en informant uttrycker istället att samråden snarare har handlat om 
att rådfråga åklagaren vad denne behöver. Utifrån verksamhetsplanen ska samrådsmötena 
utmynna i en utredningsplan som formas gemensamt av deltagarna. Därutöver uppfylls inte 
verksamhetsplanens mål att läkarundersökning ska genomföras på Barnahus vid behov, 
eftersom lokalen inte är färdigställd, vilket särskilt en informant i denna studie menar innebär 
ett hinder för samverkan. 
 
I resultatet av denna studie belyses även vikten av en snabb process för att barnet ska få hjälp 
tidigare. I utvärderingen av CAC- modellen kommer de fram till att det är den 
multidisciplinära modellen i sig som gör arbetet effektivt. De tar däremot inte ställning till om 
den snabba processen leder till bättre resultat för familjen (Wolfteich & Loggins, 2007, 
s.333ff.).  
 
Begränsningar 
Det framkommer i Åströms och Rejmers slutrapport (2008:7, s.126,129) att det polisiära 
arbetet kan inverka på det sociala arbetet, främst då stort fokus ligger på polisförhören. Att 
detta förhållande även existerar på Barnahus i Örebro framkommer i intervjuerna då en 
informant uttrycker att samverkan främst handlar om att rådfråga vad åklagaren behöver för 
att polisanmälan ska bli aktuell samt att samverkan och socialtjänstens insatser hakar upp sig 
på polisen och deras brist på resurser när det gäller att genomföra polisförhör fort. I och med 
detta krävs att socialarbetarna väntar med att informera vårdnadshavare om att utredning är 
inledd och en eventuell polisanmälan gjord. Åström & Rejmer (2008:7, s.126f.) påpekar att 
sekretessen kan vara ett hinder i samverkan bl.a. vad gäller hur länge socialtjänsten kan vänta 
med att informera vårdnadshavare. Detta då polis och åklagare vill hålla barnförhör innan 
socialtjänsten tar kontakt med vårdnadshavarna. En av informanterna i studien 
uppmärksammar detta problem då denne uttrycker att det blir mycket ”hysch hysch” i 
samtalet med föräldrarna när de måsta invänta polisens långa handläggningstider. Vidare 
framkommer att snabbt utbyte av information är en nyckel till god samverkan (Newman m.fl., 
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2005, s.172). I denna studie uttrycker en informant frustration över att inte kunna diskutera 
och byta information på grund av sekretessen och ytterligare en annan undrar om sekretessen 
någonsin går att lösa.    
 
Enligt Johansson (2008:4, s.52) är ofta socialtjänsten nästan klar med sina insatser när polisen 
börjar utreda och förhöra. Detta på grund av den långa handläggningstiden vilken leder till att 
socialtjänstens och polisens arbete inte blir synkroniserat. Detta är ett hinder för den vision 
som en av informanterna beskriver som att allt ska ske ”slag i slag” i samverkan. I 
intervjuerna framkom åsikter om att polisen, som ovan nämns, har för få resurser för att klara 
av en snabb handläggningstid. Men även andra åsikter presenteras då en av informanterna inte 
ser några hinder med samverkan och menar att samverkan gör att processen går snabbare. 
 
Ett annat hinder för samverkan uppges vara att rummet för läkarundersökningar inte är klart i 
Barnahuset i Örebro. Det faktum att brist på utrustning i lokalerna innebär svårigheter för att 
skapa en helt fungerande samverkan pekar även Johansson (2008:4, s.52) på. Det 
framkommer också att det är viktigt att kunna erbjuda läkarundersökning på plats och att 
dessa undersökningar och intervjuer bör tillkomma snabbt (Newman m.fl., 2005, s.170,176). 
Förseningar i samband med detta leder till att den strömlinjeformade interaktionen mellan 
myndigheterna går förlorad. Risken för sådana förseningar uttrycks även i resultatet i denna 
studie då olika informanter påpekar att polisen har för få resurser för att genomföra förhör och 
intervjuer snabbt. 
 
Möjligheter 
Johansson (2008:4, s.53ff.) visar på effektiviseringen och kompetenshöjningen som 
möjligheter med samverkan vilket några av informanterna uttrycker. Dessa menar att en 
positiv aspekt med samverkan är utbytet av tankar och reflektioner, bollar idéer och 
information samt att arbeta med andra yrkesgrupper. Enligt Newman m.fl. (2005, s.172) 
underlättar kommunikationen i samverkan snabbare ingripanden i ärenden samt bättre 
arbetsrelationer och informationsutbyte.  Ännu en positiv aspekt av samverkan är enligt denna 
studies resultat möjligheten att få kontakt med samordnarna mellan samråden. Detta i likhet 
med vad Johansson (2008:4, s.74) säger kring att samverkan leder till att arbetssätt och 
strukturer blir tydligare och att det därmed är lättare att få tag på rätt personer. 
 
Samtliga informanter menar att en möjlighet med samverkan är att barn endast ska behöva 
berätta sin historia en gång. Dock framkommer det enligt Åström och Rejmer (2008:7, 
s.130,132) att detta inte behöver vara något positivt. Antalet samtal ska anpassas till det 
enskilda barnet då vissa kan behöva fler tillfällen och mer tid för att samla mod att berätta. 
Detta håller även Rädda barnen (2006, s.11f.) med om då de säger att man, för att kunna prata 
om ämnet, först måste skapa god kontakt och förtroende. 
 
I den internationella forskningen presenteras en hypotes om att samverkan mellan 
myndigheter leder till effektivare process med mindre dubbelarbete då processen är 
strömlinjeformad (Wolfteich & Loggins, 2007, s.333ff.). I likhet med detta menar en 
informant att en bra samverkan ska ske ”slag i slag” för att underlätta arbetet och 
myndigheterna ska slippa invänta varandra, vilket leder till utdragna processer. Vidare 
framkommer det i den internationella forskningen kring CAC att samverkan mellan 
professioner leder till informations- och perspektivutbyte som bl.a. skapar fler enhälliga 
beslut (Wolfteich & Loggins, 2007, s.333ff.). Denna studies resultat belyser särskilt 
möjligheterna med perspektivutbyte då man ofta är inkörd på sitt eget spår. Samverkan kan då 
leda till nya idéer och information samt att barnet blir sett utifrån olika vinklar. Därutöver ses 
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även de olika professionernas tankar och reflektioner som en positiv aspekt på Barnahusets 
samverkan.  

8.2 På vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck 
i samverkan? 

8.2.1 Resultat 
Barnets rättigheter 
Efter information gällande Barnkonventionens relevanta artiklar för Barnahus, anser de flesta 
informanter att barnets rättigheter tillämpas på Barnahus. En informant har svårt att svara på 
frågan men menar att Barnahus drar sitt strå till stacken och är ett led i att tillgodose barnets 
rättigheter. En informant känner att det inte händer så mycket när ärenden tas till Barnahus i 
och med att socialtjänsten ändå måste göra sitt jobb med bl.a. skyddsbedömning. Denne 
utrycker att den långa handläggningen hos polisen gör att socialtjänsten ändå måste gå in med 
skyddsinsatser. I och med detta menar informanten att barnets rättigheter inte tillämpas fullt ut 
genom Barnahusets samverkan. 
 
Åsikterna om hur barn får komma till tals och hur diskussionerna kring detta ser ut i 
samverkan skiljer sig åt mellan informanterna. En informant menar att det är vanligt att fråga 
polisen om det är okej att socialtjänsten pratar med barnet innan polisen har förhör, vilket 
enligt denne aldrig varit något problem. De flesta informanter menar att samverkan i sig inte 
underlättar för barnet att komma till tals då det sett likadant ut innan Barnahus fanns. 
Resultatet visar att barn ändå alltid kommer till tals genom socialtjänsten eller polisen. En 
informant anser dock att samverkan underlättar för barnet att komma till tals då detta var det 
första som diskuterades på samrådet. Där samtalade de om praktiska saker så som hur ett 
polisförhör skulle kunna se ut, särskilt då en vårdnadshavare är misstänkt. Informanten menar 
att det är först och främst genom polisförhöret som barnet kommer till tals.  
 
Alla informanter är överens om att det aldrig är lätt att prata med barn kring svåra händelser. 
En informant påpekar att samtal med barn kan försvåras i och med att de är lojala mot sina 
föräldrar och hamnar i kläm då föräldrarna kan ifrågasätta varför barnen har berättat vissa 
saker. En annan anser att socialsekretare har en enklare roll än polisen vad gäller att samtala 
med barn då polisen måste få fram bevis och kanske behöver gå på lite hårdare. I resultatet 
framkommer även en känsla av trygghet då personalen på Barnahus är erfarna och 
kompetenta och finns till för rådgivning. Detta då det kan vara svårt att få fram den sanna 
bilden av vad som har hänt och veta hur man ska förhålla sig och nå fram till barnet. Ännu en 
trygghet uttrycks vara att samordnarna på Barnahus kan erbjuda konsultation utifrån den 
kompetens som de har och en informant känner sig trygg i att lämna över barnsamtalet till 
någon mer kompetent. 
 
Vad gäller att samtala med barn visar resultatet att bemötande skiljer mellan åldrarna och att 
en anpassning därmed måste göras efter ålder och mognad samt att det inte finns en mall att 
gå efter. Vad gäller samtal med små barn anses BUP som mer kompetenta. Vidare uttrycks att 
i samtal med barn är det viktigt att inte pressa barnet och att nöja sig med det lilla man får. En 
informant säger att det skulle vara lättare att prata med en ungdom då deras språkutveckling 
och förmåga till resonemang är mer utvecklat. Denne menar vidare att det är viktigt att någon 
med rätt kompetens pratar med små barn vilket informanten inte känner att den har. Det 
uttrycks i intervjuerna att små barn har stor fantasi och har lätt att ”fladdra” iväg, vilket leder 
till funderingar kring vad som är verklighet. Vidare framkommer åsikter angående vad små 
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barn egentligen förstår. En informant påpekar att ett par månader inte är lång tid när man är 
vuxen men för ett barn är det verkligen det. 
 
Uppfattningen om hur och vilken information barnet får är oviss då några informanter säger 
att de inte har en aning om hur barnen får information om Barnahus. En annan säger att denna 
information förmedlas olika och att det kan vara en vårdnadshavare, socialsekreteraren, 
skolkuratorn eller någon annan nära barnet, beroende på vad som är bäst för barnet. Resultatet 
pekar på att man måste vara uppfinningsrik och flexibel. En informant berättar att när denna 
hade med sig barn till Barnahus stod informanten själv för information till barnet kring vad 
som skulle ske på Barnahus. En annan påpekar att denne inte har en aning om vilken 
information som ges till barn och vet inte heller om, eller hur ett polisförhör följs upp. Denne 
menar att det måste bli oroligt för barnet om ingen följer upp hur barnet mår efter förhöret. 
 
Barnperspektiv 
Vid intervjutillfällena fick informanterna frågan vad de anser att ett barnperspektiv är. 
Informanterna svarade som följer:  
 

”… att om det är möjligt känna efter hur det själv skulle vara att ställa sig i barnets sko och 
liksom titta ut. Känna igen det. Vad skulle man själv önska när man själv var barn eller för ens 
egna barn… Sen är det ju inte ett barnperspektiv att det drar ut på tiden.” 
 
”Att försöka se barnets bästa, vad som är bra för barnet… ibland kan det vara så att det är något 
som barnet vill och tycker är bra men som inte vi tycker är bra för barnet. Så det är ju en 
blandning, att dels se vad som är det bästa för barnet och vad det vill men vi måste ju gå in som 
vuxna och titta på situationen för att se vad som är bra för barnet.” 
 
”… alltså försöka sätta sig in i hur barnet har det, alltså att sätta sig in det här barnet som jag 
utreder, hur ser barnets situation ut? Alltså att försöka föreställa mig det och använda mig av det, 
alltså att lyssna på barnet och höra vad det har att säga… ett barnperspektiv är att försöka sätta sig 
in i hur det här barnet har det.” 
 
”Jag tänker väl att det är att arbeta utifrån barnets behov och att sätta barnets bästa främst, inte 
andra inblandade, utan att man fokuserar på vad barnet har för behov och hur vuxenvärlden och 
nätverket kan tillgodose de behoven.” 
 
”I ett barnperspektiv då utgår man, då har man barns perspektiv… barnets behov i centrum och att 
se barnet… allt ska utgå från barnets behov, alltså barnet ska få sina behov tillgodosedda så långt 
det bara går.” 

8.2.2 Analys 
Barns rättigheter 
Det finns inget i resultatet som tyder på att Barnahus inte lever upp till artikel 2. Enligt 
Barnkommittén ska det geografiska läget inte påverka barnets möjligheter att få sina 
rättigheter tillgodosedda (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.68). I denna studies resultat, 
8.1.1, menar de informanter utifrån länet att avståndet inte påverkar deras möjligheter att ta 
hjälp från Barnahus. Enligt Newman m.fl. (2005, s.175) kan det geografiska läget innebära 
hinder för samverkan och menar att placering på flera ställen i ett stort upptagningsområde är 
nödvändigt.   
 
Enligt Barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet och inte 
sättas i relation till något eller någon annan (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.126f). Det 
framkommer genom intervjuerna i denna studie att socialtjänstens insatser för barnet fördröjs 
genom bl.a. polisens handläggningstid. Vidare skriver dock Barnkommittén att barnets bästa 
kan vägas mot andra intressen så länge det tydligt har tagits i beaktande. En bedömning av 
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vad som är barnets bästa kan göras genom att låta det berörda barnet komma till tals, vilket 
artikel 12 handlar om. Enligt artikel 12 ska barn särskilt beredas möjlighet att höras och när 
de är i stånd att bilda egna åsikter fritt uttrycka dessa samt ges betydelse utifrån ålder och 
mognad (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.137f.,174,177). Denna studies resultat pekar på 
att barnen på Barnahus alltid får komma till tals, främst genom polisförhör, men även genom 
samtal med socialtjänsten. Dock anser en del att samverkan inte underlättar för barnet att 
komma till tals då det såg likadant ut tidigare. Vad gäller ålder och mognad framkommer det i 
resultatet att de flesta informanter tar hänsyn till detta vid bemötande. Enligt 
Barnkonventionen ska små barn ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och att det krävs 
metoder för detta (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.174,177). Resultatet i denna studie visar 
att informanterna i stor utsträckning finner det svårt att samtala med små barn och skulle 
känna sig trygga med att lämna över samtal med små barn till de som är mer kompetenta. 
 
Vad gäller myndighetsbeslut är det särskilt viktigt att barn får möjlighet att höras. Artikel 12 
pekar på vikten av kunskap och förståelse hos yrkesverksamma för att kunna värdera det barn 
säger, då det inte är lätt veta om barn uttrycker sin vilja eller om de har blivit hotade eller 
pressade (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.186f.). Vissa informanter i denna studie uttrycker 
liknande åsikter och säger att det är svårt att veta om barnets berättelse är fantasi eller 
verklighet. Särskilt betonas att samtal kan försvåras på grund av att barn är lojala mot sina 
föräldrar och kan komma i kläm om föräldrarna ifrågasätter det barnet berättat. På detta sätt 
påverkas barnet i samtalet och resultatet visar även att det är viktigt att inte pressa dem utan 
nöja sig med det man får. Broberg m.fl. (2003, s.201) påpekar att barn kan bli hotade och 
tystade till att inte berätta vad som hänt eller pågår hemma. Rädda barnen (2006, s.11f.) 
belyser vikten av att skapa förtroende och kontakt. 
 
Enligt Dyregrov (1990, s.10ff.) tolkar barn sina upplevelser utifrån sin utveckling vad gäller 
emotion och kognition. Detta innebär att barnen kan behöva någon som lägger händelsen till 
rätta för att kunna förstå den och därigenom bearbeta den (Bowlby, 1979, s.403-408). Små 
barn har svårt att lagra svåra händelser i minnet och sätta in dessa i ett sammanhang på grund 
av brist på ord och begrepp (Howe och Courege, 1997, s.499-523). Det är först i tioårsåldern 
som barnen utvecklar ett abstrakt tänkande och mognad (Broberg m.fl., 2003, s.182ff.). 
Informanterna i denna studie pekar på det svåra i att hålla samtal med små barn då det är svårt 
att veta vad de förstår och en menar att det krävs rätt kompetens. Broberg m.fl. (2003, 
s.187ff.) menar att barnens verklighetsuppfattning kan förändras då de hamnar i tillstånd av 
skräck samt att minnesstörningar är vanligt hos barn med psykiska trauman. En informant 
uttrycker, vad gäller små barns fantasi, att risken finns att de fladdrar iväg vilket leder till ett 
ifrågasättande av vad som är verklighet i barnets berättelse.  
 
Enligt artikel 19 i Barnkonventionen ska konventionsstaterna ta till alla lämpliga åtgärder som 
krävs, bl.a. sociala, för att skydda barn mot t.ex. övergrepp och misshandel. I likhet med detta 
säger flera informanter att deras jobb är främst att göra en skyddsbedömning. Vidare 
framkommer det i artikel 19 att skyddsåtgärderna bör innefatta undersökning, nödvändigt stöd 
till barnet och uppföljning (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.36f.). Barnahusets möjligheter 
till läkarundersökning i den egna lokalen beskrivs av informanterna som obefintlig i dagens 
läge, då lokalerna för detta inte är färdigställda. Vad gäller nödvändigt stöd visar resultatet i 
denna studie att ingen av informanterna säkert vet vem som ger information till barnet och hur 
denna information ser ut. Enligt Henriksson och Lehnbom (2006, s.10ff.) är barn i 
rättsprocesser i ett utsatt läge och behöver hjälp av vuxna att få upprättelse. Rättsprocessen 
behöver barnanpassas och information framföras på ett förståeligt sätt så barnet förstår vikten 
av att anmälan görs och att det inte är barnet som bär skulden för övergreppet. Detta är 
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särskilt viktigt då barnen ofta lägger skulden på sig själva. I denna studies resultat är detta 
ämne aktuellt då det råder oklarheter kring hur information lämnas och hur barnförhör följs 
upp. Det är endast en informant som berör ämnet uppföljning och säger att den inte vet om 
uppföljning sker efter polisförhör och påpekar behovet av detta. Om ingen uppföljning sker 
menar denne att barnet måste bli väldigt oroligt. Newman m.fl. (2005, s.176) tar upp 
nödvändiga förbättringar inom CAC:s samverkan som kan kopplas samman med det 
informanten ovan uttrycker. Sådana förbättringar kan innehålla kontinuerliga uppföljningar 
och eftervårdsservice. Vidare kan även detta kopplas till det som Barnkonventionens artikel 
39 tydliggör gällande barns rätt till rehabilitering. 
 
Barnperspektiv 
Enligt verksamhetsplanen (2009) ska verksamheten genomsyras av ett barnperspektiv där 
man lyssnar på barn och tar tillvara på deras intressen och behov på bästa sätt. I resultatet av 
denna studie menar de flesta att barnets rättigheter tillgodoses men vad gäller barnperspektiv 
och vad detta innebär framkommer olika definitioner. I regeringens skrivelse framkommer det 
att ett barnperspektiv, förenklat, innebär att överväganden ska göras när beslut kan få 
konsekvenser för barn och, för att det ska vara möjligt, se det utifrån barnets eller barnens 
ögon. Det framkommer att om konsekvenserna rör barnen ska hänsyn tas till 
barnrättsperspektivet, dvs. Barnkonventionen (Regeringens skrivelse 2007/08:111, s.4f.). 
Artikel 3 om barnets bästa tydliggör Barnkonventionens barnperspektiv vilket bl.a. innebär att 
se situationen utifrån barnets ögon samt att sätta sig in i situationen och hur barnet upplever 
den (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.137f). Vissa likheter kring vad ett barnperspektiv är 
framkommer i denna studies resultat. 
 
I resultatet av denna studie påpekas vikten av att som vuxen se på situationen för att se vad 
som är bäst för barnet och inte endast lyssna på vad barnet själv vill och tycker är bra. I 
Barnkonventionens barnperspektiv belyses att förståelsen inte är det samma som ett 
accepterande av barnens syn på sin situation, utan att den vuxna ska ta ansvaret och slutligen 
fatta beslut utifrån sitt eget, vuxna, perspektiv med erfarenheter och kunskap som grund för 
vad som är barnets bästa (Barnkommittén, SOU 1997:116, s.137f). Enligt vad som 
framkommer gällande de långa handläggningstiderna påpekar Rädda barnen (2006, s.10) att 
detta ur ett barnperspektiv är en oerhörd lång tid. Två informanter håller med om detta. Den 
ena anser att det inte är ett barnperspektiv att processen drar ut på tiden och den andra menar 
att den tid som för en vuxen inte är så lång kan för ett barn vara det. 

8.3 Vilka konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 

8.3.1 Resultat 
Positiva konsekvenser 
Positiva konsekvenser som framkommer i resultatet är: 

• att barnen får mycket snabbare tillgång till hjälp via BUP än tidigare och en informant 
tror att detta kan bero på att BUP i och med samråden är med och hör och ser och 
därmed får informationen ”innanför skinnet”. 

• att barnen endast behöver berätta sin historia en gång och inte behöver upprepa sig. 
• att barnen inte behöver träffa flera olika personer. 
• att alla yrkesgrupper får reda på detaljerna och kan börja jobba samtidigt, det blir då 

inga fördröjningar runt t.ex. remisser. 
• att barnet får mycket uppmärksamhet och att alla arbetar från olika håll. 
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Uppfattningen om relationen mellan barnets bästa och det rättsliga perspektivet skiljde en del 
mellan informanterna. Några menar att de inte fått uppfattningen av att det rättsliga 
perspektivet riskerar att dominera och påverka tillvaratagandet av barnets rättigheter och 
barnets bästa. Det framkommer i resultatet att de jobbar på med sitt och ser till att barnet får 
stöd oavsett vad polis och åklagare gör för bedömningar och om ärendet leder till åtal. Barnet 
blir, enligt resultatet, sedd, hörd och det påpekas att insatser kan sättas in även om det inte 
leder till någon rättegång. Men det uttrycks även att risken finns att barnet hamnar i kläm 
mellan rättsväsende och socialtjänst. Det framkommer däremot inte att någon varit med om 
att barnets intresse fått stå tillbaka. Resultatet visar att det rättsliga perspektivet naturligt väger 
över det sociala när vårdnadshavare inte ger samtycke till hjälp och barnet är så litet att det 
inte kan föra sin egen talan, dvs. under femton år. I dessa fall är det, enligt en informant, 
naturligt att även socialtjänsten tittar mycket på den juridiska processen. 
 
En informant menar att risken är stor att det rättsliga perspektivet väger över och att fokus 
hamnar på brott och misstänkta, då det är många från rättsväsendet. Denne påpekar dock att 
det säkert handlar om personer och att vissa ”hörs mer”. Konsekvenserna av detta blir, enligt 
informanten, att den samhälleliga nivån väger över individnivån och att den enskilde 
försvinner då man pratar paragrafer. Ytterligare en informant menar att straffrätten kommer 
före socialrätten om åklagaren inte har tillräckligt på fötterna för att väcka åtal och då ber 
socialsekreteraren att gå tillbaka och hålla i barnsamtal för att få fram mer information. Detta 
kan leda till fokus på vad åklagaren behöver för att väcka åtal. Informanten säger att den kan 
förstå att den rättsliga sidan behöver mer men att frågan är om det är socialsekreterarna eller 
polisen som ska prata med barnet. Denne påpekar även att det i dagsläget inte händer något 
som för barnets bästa framåt då polisen har för lite tid och för lång handläggning. En 
informant har en blandad syn då den anser att det blir starkare fokus på den rättsliga biten i 
början men att detta sedan väger över till ett mer socialt fokus då utredningen startar. Denne 
menar att det är naturligt att det rättsliga styr i akuta ärenden. 

8.3.2 Analys 
Positiva konsekvenser 
Enligt Åström & Rejmer (2008:7, s.130,132) är ett av målen med Barnahus att minska 
myndighetskontakterna och antalet intervjutillfällen för barnet. Resultatet i denna studie visar 
att informanterna anser att barnet endast behöver berätta sin historia en gång samt slipper 
träffa flera olika personer. Newman m.fl. (2005, s.170f.) belyser möjligheten för 
myndighetspersoner att genom video- och ljudutrustning samt ”envägsspelgar” lyssna till och 
se barnet och därmed reduceras risken att barnet återtraumatiseras. Allt för många personers 
närvaro skapar oro för barnet. Henriksson och Lehnbom (2006, s.10-14) instämmer i att barn 
som slussas runt mellan personer och platser riskerar att återtraumatiseras. Barnahuset ses 
dock som en lösning på problemet. 
 
Johansson (2008:4, s.74) beskriver hur Barnahusets samverkan leder till att 
handläggningstiderna förkortas till följd av tydligare arbetssätt och strukturer. Några 
informanter i denna studie håller däremot inte med om att handläggningar förkortas vad gäller 
polisens handläggning, men däremot anser två av informanterna att de får mycket snabbare 
tillgång till hjälp via BUP. Vikten av snabb remittering inom CACs verksamhet belyses av 
Newman m.fl. (2005, s.170). Remitteringen till BUP har enligt en informant i denna studie 
förbättrats då dessa genom samråd får informationen ”innanför skinnet”. 
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Likt det som framkommer i den nationella utvärderingen av Barnahus (2008:7, s.126,129) 
gällande normkonflikten mellan barnets bästa och en effektiv rättsprocess menar två av 
informanterna i denna studie att risken finns att det juridiska perspektivet dominerar i 
samverkan och att individperspektivet hamnar i skymundan. Vad gäller individnivån uppger 
en informant i denna studie att den samhälleliga nivån kan väga över då man pratar 
paragrafer. Däremot är det två av informanterna som inte anser att barnets bästa och barnets 
intresse får stå tillbaka på grund av det rättsliga. En av dessa menar att de gör sitt jobb inom 
det sociala området oavsett vad polis och åklagare tar för beslut och gör för bedömningar. 
Åström och Rejmer (2008:7, s.129) visar dock på att det rättsliga fokuset och den juridiska 
delen även fått en framträdande roll inom socialtjänstens handläggning då 
förundersökningssekretessen är så pass stark. Henriksson och Lehnbom (2006, s.19ff.) anser 
att barnets bästa blir lidande när lagföring av förövare står i centrum.  
 
Rädda barnen (2006, s.10) påpekar att för barnet har rättsprocessen en avgörande betydelse då 
det är lättare att skydda barnet mot övergrepp om det direkt går att bevisa att det utsatts. Detta 
stämmer överens med den informant som anser att det är naturligt med ett rättsligt fokus i det 
akuta läget. 

9. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras resultatet och analysen samt författarnas egna åsikter och 
reflektioner, detta i relation till tidigare forskning och teori.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan på Barnahus i Örebro fungerar 
enligt socialsekreterarnas upplevelse, hur detta ställer sig i relation till Barnkonventionens 
relevanta artiklar för Barnahus samt på vilket sätt barnets bästa beaktas. Uppsatsen har utgått 
från tre frågeställningar för att besvara syftet. Dessa var: hur fungerar samverkan på Barnahus 
utifrån socialsekreterarnas upplevelse och vilka möjligheter och begränsningar existerar? På 
vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck i samverkan? Vilka 
konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 
 
Vad gäller hur samverkan på Barnahus fungerar varierar svaren från jättebra till att det inte 
fungerar alls. Vad är det som gör att svaren skiljer sig så pass mycket åt och hur kan 
informanterna ha så skilda åsikter? Kan det vara så att det är idén med Barnahus i sig som de 
anser är jättebra eller är det samverkan mellan de olika myndigheterna som de syftar på?  
 
Informanternas varierande uppfattningar skulle eventuellt kunna bero på olika förväntningar 
på syftet med Barnahus och vad samverkan ska leda till. Författarna har fått uppfattningen om 
att grundtanken med Barnahus är att myndigheternas verksamheter ska synkroniseras och att 
en smidigare strömlinjeformad process för barnet ska uppnås. Av intervjuerna får författarna 
uppfattningen av att fokus läggs på samverkans möjligheter och begränsningar för de 
yrkesverksamma. Det uttrycks att det ska gå snabbt och vara tryggt för barnen men det är 
ingen av informanterna som uttalat säger att samverkan ska vara till barnets bästa. Det borde 
vara viktigt att alla som är delaktiga i samverkan har samma uppfattning om syftet och målet 
för verksamheten. Om inte Barnahusets mål och syfte förankras ute på fältet finns risken att 
arbetet drar åt olika håll.  
 
Det framkommer i resultatet i denna studie att barnläkare inte deltagit på något samråd och att 
läkarrummet inte är färdigställt. Författarna anser att en fullt utvecklat samverkan är svårt att 
uppnå om inte alla tilltänkta myndighetspersoner är delaktiga. Så länge inte 
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läkarundersökningsrummet är färdigställt innebär detta att barnet ändå måste slussas vidare 
till sjukhuset när undersökning är aktuellt. Detta innebär att målet att barnet inte ska behöva 
åka runt en massa, inte kan uppnås i dagsläget. Vidare ska Barnahusets samverkan leda till en 
tryggare miljö och att färre myndighetspersoner träffar barnet vilket enligt litteraturen kan 
förhindra återtraumatisering för barnet. De färre myndighetskontakterna ska leda till att barnet 
endast behöver berätta sin historia en gång, vilket är målet enligt informanterna i denna studie 
och enligt det Åström & Rejmer (2008:7, s.130,132) skriver i Lunds slutrapport. Dock anser 
författarna, i likhet med viss litteratur, att detta nödvändigtvis inte är något bra för barnet. Ett 
barn kan behöva berätta sin historia flera gånger eller i alla fall ges fler tillfällen att försöka 
berätta om det hemska som har hänt. Både för att hinna bygga upp ett förtroende till den 
vuxne samt för barnet att samla mod till sig att berätta. Författarna tror även att det är viktigt 
med trygga vuxna när det gäller samtal med barn och att mycket handlar om personlig 
lämplighet. Alla vuxna är säkert inte lämpade att ha samtal med små barn och det krävs att 
barnet känner förtroende till den den pratar med och att den vuxne klarar av att höra det 
hemska barnet berättar.   
 
Genom resultatet framkommer det att Barnkonventionens relevanta artiklar till viss del 
tillämpas på Barnahus. Anledningen till att resultatet av denna studie visat att alla artiklar inte 
lika klart tillämpas i verksamheten skulle kunna vara en följd av att det inte finns tillräcklig 
kunskap om Barnkonventionen i sig, att verksamheten är så pass nystartad eller att det är så 
att vissa artiklar inte tillämpas i lika hög utsträckning som andra artiklar. Informanterna 
uppger att barnen alltid kommer till tals antingen genom polisen eller socialtjänsten men först 
och främst genom polisförhör. Enligt artikel 12 har barn rätt att komma till tals, men 
författarna av denna studie undrar dock om detta går att likställa med polisförhör? Även om 
polisförhören troligtvis är barnanpassade har polisen ett ansvar att få fram uppgifter och bevis 
vilket en informant uttrycker som att polisen har en större press i barnsamtal och måste gå på 
lite hårdare än vad socialsekreterarna behöver göra. Ett polisförhör innebär, enligt författarna, 
inte att barnet fritt kan berätta det den själv vill då polisen för samtalet kring vissa bestämda 
ämnen. Författarna till denna studie är medvetna om att polisförhören är nödvändiga men 
ställer sig frågan om detta kan likställas med att barn får komma till tals. Denna otydlighet 
kring hur barnet kommer till tals belyser vikten av ett tydligare arbetssätt eller handlingsplan 
av hur detta ska ske. 
 
Författarna anser att för att barn ska kunna uttrycka sin åsikt så krävs även att de får anpassad 
information för att de ska förstå sina rättigheter, vad som har hänt och vad som kommer att 
hända. Howe och Courage (1997, s.499-523) säger i likhet med detta att särskilt små barn 
måste få hjälp av vuxna för att förstå situationer då de inte har tillräckligt med ord och 
begrepp för att själva kunna förstå händelsen och bearbeta den. Ingen av informanterna säger 
att de säkert vet hur barnet får information, av vem eller vad den informationen består av. 
Gällande detta anser författarna att antingen så finns det ingen tydlig handlingsplan för hur 
detta ska ske eller så är det inte tillräckligt förankrat ute bland medverkande myndigheter. Det 
framkommer även i Johanssons (2008:4, s.52) rapport att brist på förankring i myndigheterna 
leder till att samverkan inte fungerar fullt ut.  
 
Vidare påpekar en informant att den inte vet om det görs någon uppföljning av polisförhör. 
Utifrån detta kan inte författarna av denna studie uttala sig om hur det faktiskt ser ut på 
Barnahus i Örebro men reflekterar ändå över vikten av uppföljning då författarna anser att det 
är en förutsättning för barnens rehabilitering. För att främja barns psykiska och fysiska 
rehabilitering, som framkommer i artikel 39 i Barnkonventionen, menar författarna att 
uppföljning är ett nyckelbegrepp då barn ska slippa lämnas ensamma med sina tankar och 
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funderingar. Även Newman m.fl. (2005, s.174ff.,180) belyser behovet av kontinuerliga 
uppföljningar.  Att uppföljning är viktigt framkommer också i artikel 19, barnets rätt till 
skydd mot övergrepp. Utifrån barns emotionella och kognitiva utveckling, påpekar Pynoos 
och Ethm (1986, s.306-319), att barn kan missförstå händelsen beroende på hur de tolkar sina 
upplevelser. Även med detta i åtanke vill författarna belysa vikten av uppföljning och 
rehabilitering, barn måste känna att de har blivit lyssnade på och att deras åsikter har tagits på 
allvar även om en förövare i slutskedet inte fälls.  
 
Författarna anser att uppföljning är viktigt för barns psykiska och fysiska rehabilitering och 
detta är i sig avgörande för barns fortsatta utveckling. Barns rätt till utveckling framkommer i 
Barnkonventionens artikel 6 vilken står för en helhetssyn på barns utveckling och är en av de 
fyra grundprinciperna som är nödvändig för tolkningen av Barnkonventionens resterande 
artiklar. I och med att artikel 6 står för en helhetssyn menar Barnombudsmannen (2001, s.29) 
att samverkan på alla nivåer är viktigt för att artikeln ska uppfyllas och för att barnet ska stå i 
centrum. Författarna anser att samverkan på Barnahus borde stå för en slags helhetssyn på 
barnets situation. Med detta som bakgrund finner författarna det konstigt att Barnahus inte 
uttalat utgår från artikel 6 då verksamheten kretsar kring att sätta barnet i centrum och genom 
samverkan bidra till att skydda barn. Hall och Lynch (1998, s.1551) påpekar att barn som 
utsätts för övergrepp av något slag blir störda i sin utveckling, vilket kan leda till ohälsa. 
Utvecklingsperspektivet i artikel 6 är även, enligt Barnkommittén, kopplat till artiklarna 19, 
34, 40 vilka handlar om barnets rätt till särskilt skydd. De tre sistnämnda artiklarna utgår 
Barnahus ifrån vilket gör det än mer anmärkningsvärt att artikel 6 inte finns med i 
beskrivningen av Barnahusets verksamhet som framställs i Landbergs (2009) bok om 
Barnahus. Vidare anser författarna att artikel 6 är av omfattande karaktär och är högst aktuell i 
Barnahus verksamhet. 
 
I verksamhetsplanen för Barnahus i Örebro (2009) framställs verksamhetens kännetecken, där 
första meningen beskriver att processen ska vara snabb och lättillgänglig för socialtjänst, 
åklagare och polis, vilket författarna anser lägger fokus på myndigheternas arbete och inte på 
barnet. I meningen efter framkommer att verksamheten ska stå för ett barnperspektiv men 
någon definition eller förklaring på vad detta barnperspektiv innebär finns dock inte. Om 
ingen tydlig definition på barnperspektiv finns anser författarna att risken är stor för att även 
samverkan och syftet med Barnahus blir otydligt. För att uppnå en effektiv samverkan tror 
författarna att det är bra att stå på en gemensam grund med ett tydligt barnperspektiv 
beskrivet i verksamhetsplanen som leder till att alla arbetar åt samma håll. Informanterna från 
denna studie ombads beskriva sin syn på vad ett barnperspektiv är vilket resulterade i relativt 
skilda meningar. Genom informanternas resonemang förstår dock författarna att deras 
tankegångar kretsar kring det som regeringen och Barnkonventionen definierar som ett 
barnperspektiv. Det verkar finnas en gemensam övergripande tanke kring vad ett 
barnperspektiv är men där skillnaderna som framkommer kan vara avgörande för resultatet då 
olika perspektiv kan leda till varierande beslut.  
 
Författarna är medvetna om att olika perspektiv på saker och ting kan leda till något bra, då 
alternativa lösningar kan diskuteras men däremot kan det vara betydelsefullt med ett 
gemensamt barnperspektiv. Det kan vara viktigt att alla yrkesgrupper har samma syn och 
definition på barnperspektiv och barnets bästa för att kunna arbeta åt samma håll. Författarna 
tror dock att det därefter är bra att titta på definitionen utifrån olika perspektiv då olika 
perspektiv kan resultera i olika förslag på lösningar och insatser. Dessa förslag kan vägas mot 
varandra för att se vilka konsekvenser de får för barnet. I resultatet i denna studie påpekar en 
informant att de yrkesverksamma genom samverkan kan bolla idéer och information med 
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varandra vilket leder till att de pratar om barnet från olika vinklar. I slutändan skulle ett sådant 
resonemang kunna leda till det som är bäst för barnet. 
 
Barnperspektiv är en stor del av barnets bästa, som tillhör en av Barnkonventionens 
grundläggande artiklar, dvs. artikel 3. Enligt Landberg (2009, s.107f.) utgår Barnahusets 
verksamhet bl.a. från artikel 3 om barnets bästa, vilket gör att författarna saknar ett tydligare 
fokus på barnets bästa i informanternas beskring av målet och syftet med samverkan på 
Barnahus. Artikel 3 pekar på att vid alla åtgärder som rör barn ska barns bästa komma i 
främsta rummet och enligt Barnombudsmannen (2009) krävs en prövning av barnets bästa.  
Vad gäller prövningen av barnets bästa på Barnahus i Örebro kan författarna inte uttala sig 
om hur detta utförs, eftersom studiens intervjuguide inte riktade sig mot just bedömningen av 
barnets bästa. I efterhand anser författarna att detta hade varit relevant för studien. I artikel 3 
framkommer inga direkta kriterier om hur barnets bästa ska bedömas men det påpekas att 
särskild hänsyn ska tas till artiklarna 2, 6 och 12. Vid bedömningen av barnets bästa ska alltså 
icke diskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att komma till tals 
vara avgörande. 
 
I resultatet framkommer det att socialtjänstens insatser kan fördröjas då polisen har lång 
handläggningstid och inte kan genomföra polisförhör tillräckligt fort. I artikel 3 står det att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet men i Barnkommitténs tolkning av denna artikel 
framkommer däremot att barnets bästa kan vägas mot andra intressen. Dock ska barnets bästa 
alltid tas i beaktande på ett tydligt sätt. Författarna förstår informanternas frustration över att 
behöva invänta polisen men även polisens strävan och vikten av att få fram bevis och fälla 
gärningsmannen. I denna situation ser författarna en avvägning mellan vad som är bäst för 
barnet i den specifika situationen och samhällets strävan efter att fälla gärningsmän och 
förhindra ytterligare brott. Detta skyddar det aktuella barnet från ytterligare övergrepp och i 
längden gagnar barn som grupp. 
 
Både litteraturen, utvärderingen kring Barnahus samt de flesta informanterna i denna studie 
uttrycker en risk att det rättsliga perspektivet kan överskugga barnets bästa. Författarna har en 
förståelse för att det rättsliga perspektivet dominerar i ett inledande skede på grund av dess 
strävan att säkerställa bevis. Om det går att bevisa att ett barn utsatts i ett tidigt skede är det 
lättare att skydda barnet mot övergrepp. Författarna anser att det är till barnets bästa att snabbt 
säkra bevis för att kunna skydda barnet men när polisens handläggningstid drar ut på tiden 
kan det få negativa konsekvenser för barnet då de inblandade myndigheternas arbete inte blir 
strömlinjeformad. Detta då barnet befinner sig i en utsatt situation och nödvändiga insatser 
eventuellt drar ut på tiden. Dessutom tror författarna att risken är större att barnet lägger 
skulden på sig själv om insatserna dröjer. Normkonflikten mellan en effektiv rättsprocess och 
barnets bästa, tror författarna, även kan påverka socialsekreterarnas arbete då fokus läggs på 
att, i barnsamtal, inhämta information som åklagaren behöver. 
 
I stort är de flesta informanterna nöjda med samverkan och känner att de har blivit hjälpta 
genom samråden på Barnahus. En informant var dock mer kritisk än de andra vilket 
författarna tyckte gav resultatet en bredd då kritiska reflektioner kan vara nyttigt och 
utvecklande för verksamheten.  
 

10. Utvecklingsmöjligheter 
 
Utifrån vad som framkommer i denna studie har författarna fått en bild av möjliga 
förbättringsområden. Ett av dessa, som har nämnts tidigare i diskussionen, är behovet av 
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förankring av verksamhetens grunder ute på fältet, bl.a. vad gäller verksamhetens 
barnperspektiv då detta är en betydande del av barnets bästa. En bearbetning av 
verksamhetsplanen i stort skulle kunna leda till ett tydligare arbetssätt som i sin tur kan 
underlätta utvärdering av verksamheten, både vad gäller mål och medel.  
 
Ett annat viktigt område att lägga fokus på är kunskap om Barnkonventionens relevanta 
artiklar för Barnahus bland de medverkande yrkesgrupperna. Detta för att målet och syftet 
med Barnahus ska bli tydligare. Möjligtvis skulle detta kunna uppnås genom en gemensam 
kurs eller eventuellt ett enklare informationsblad eller broschyr. Som tidigare beskrivits är 
information till barn och unga kring Barnahusets verksamhet och deras rättigheter viktigt. 
Även detta kan ske i form av ett enklare och anpassat informationsblad samt eventuellt en 
barnanpassad hemsida gällande Barnahus. Vidare förslag på något som skulle kunna 
underlätta bedömningen av barnets bästa i samverkan är att utgå ifrån Barnombudsmannens 
kriterier för hur barnets bästa prövas. Detta skulle kunna ske i form av en checklista som 
används på samråden för att försäkra att barnets bästa tas i beaktande i alla beslut som rör 
barnet.   
 
11. Avslutande reflektioner  

 
Vid uppstarten av denna studie förväntade sig författarna ett utfall som till viss del stämmer 
överens med vad som framkom i studiens slutliga resultat. Författarna var väl medvetna om, 
vid studiens start, att Barnahus är en relativt ny verksamhet och att urvalet och resultatet 
skulle spegla detta. Vidare trodde författarna att informanterna skulle lägga större vikt vid de 
hinder som sekretess och geografiskt avstånd kan medföra i samverkan. Författarna blev 
förvånade över att vissa informanter inte hade så stor kunskap och erfarenhet om Barnahusets 
samverkan och mål samt vad det kan bidra med. I början av studien förväntade sig författarna 
mer nyanserade och varierande svar än vad som faktiskt framkom av intervjuerna. Fyra av 
informanterna var relativt överens medan en stack ut från mängden och vars åsikter var mer åt 
det kritiska och konstruktiva hållet. I slutet av studiens genomförande framkom frågor som 
författarna tycker hade varit bra att ha med i en intervjuguide. Men då kunskapen om detta 
inte fanns i ett tidigt skede utan har inskaffats under studiens gång har dessa frågor inte tagits 
med i guiden. Exempel på frågor som skulle varit bra är sådana som mer direkt riktat in sig 
mot Barnkonventionens huvudprinciper, dvs. icke diskriminering, barnets bästa, liv och 
utveckling samt att komma till tals. Vad gäller principen att komma till tals finns denna dock 
väl representerad i intervjuguiden, detta då denna princip är avgörande vad gäller 
bedömningen av barnets bästa. Författarna har även diskuterat att eventuellt en direkt fråga 
om vad barnets bästa är hade varit att föredra. Dock ansåg författarna, när intervjuguiden 
gjordes, att aspekten om barnets bästa ringades in av övriga frågor, framför allt då stor del av 
bedömningen av barnets bästa görs genom att barn får komma till tals. Därav lades stor vikt 
vid artikel 12.   
 
Författarna i denna studie har uppfattat att Barnahusets syfte är att, genom samverkan, arbeta 
för barnets bästa med barnet i centrum. Detta utifrån vad som inhämtats från tidigare 
forskning och utvärderingen av försöksverksamheterna i Sverige. Uppfattningen och 
tolkningen som författarna får och gör av Barnahus i Örebros verksamhetsplans beskrivning 
av verksamhetens kännetecken är däremot inte av samma karaktär. I det stycket tycks det mer 
som att samverkan är till för att underlätta för de iblandade myndigheterna och därmed flyttas 
fokus från barnet till de yrkesverksamma. Kanske är det den inriktningen som Barnahus i 
Örebro har valt? Vad är egentligen verksamhetens huvudsakliga syfte? Är det att underlätta 
för myndigheter i kontakten med varandra och samverkan sinsemellan och om det är så, 
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varför uttrycker verksamheten att den utgår från Barnkonventionen? Författarna menar inte att 
syftet med Barnahus ska vara det ena eller det andra men att grundfokus bör vara på barnet 
och att en bra samverkan ska vara ett medel för att arbeta med barnet i centrum. Henriksson 
och Lehbom (2006, s.19ff.) undrar även vad syftet med Barnahus är då de i sina analyser av 
texter kommit fram till att dessa pendlar mellan fokus på myndighetssamverkan och barnets 
bästa. Även i intervjuerna i denna studie saknar författarna mer fokus på barnet vad gäller 
möjligheter med Barnahusets samverkan.  
 
Hade studien genomförts på nytt idag hade den kunskap som författarna nu besitter lett till 
annorlunda forskningsfrågor och därmed eventuellt till ett annat resultat. Viktigt att komma 
ihåg är att denna studie endast utgår från socialsekreterarnas upplevelser om samverkan på 
Barnahus i Örebro. Därmed kunde resultatet sett annorlunda ut om studien hade riktat sig mot 
Barnahusets samordnare eller andra medverkande yrkesgrupper.  

12. Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan på Barnahus i Örebro fungerar 
enligt socialsekreterarna och detta utifrån barnets bästa med utgångspunkt i 
Barnkonventionen. Studiens resultat pekar på att samverkan på Barnahus i Örebro fungerar 
relativt bra med tanke på den korta tid som verksamheten har varit igång och att 
socialsekreterarna överlag är nöjda samt ser stora möjligheter att utveckla samverkan. Utifrån 
socialsekreterarnas upplevelser går det att utläsa en strävan efter barnets bästa. Däremot 
framkommer skilda syner på barnperspektiv, som är en viktig del av barnets bästa, och därför 
anser författarna att det kan vara svårt att uppnå barnets bästa. Vidare finns ingen tydlig 
definition på barnperspektiv i Barnahusets verksamhetsplan vilket också kan göra det svårare 
att arbeta utifrån ett barnperspektiv och barnets bästa enligt artikel 3.    

 
Hur fungerar samverkan på Barnahus utifrån socialsekreterarnas upplevelse och vilka 
möjligheter och begränsningar existerar? 
Majoriteten är nöjd med Barnahusets samverkan och den hjälp de får genom samråden. En 
socialsekreterare var dock mer kritiskt inställd och menade att det i dagsläget inte finns någon 
samverkan. Medverkan från de olika yrkesgrupperna framställs som relativt god, bortsett från 
barnläkarens frånvaro. Begränsningar som framkommer är polisens långa handläggningstid, 
sekretessen samt att rummet för läkarundersökning inte är klart. Möjligheter i samverkan är 
t.ex. att bolla nya idéer och information med andra yrkesgrupper, att processen går snabbt 
samt att barnets situation ses från olika vinklar.   
 
På vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck i samverkan? 
De flesta informanter anser att rättigheterna tas tillvara, dvs. artikel 2 (barns rätt till icke 
diskriminering), artikel 3 (barnets bästa) och artikel 12 (rätten att komma till tals) samt 
artiklarna om särskilt skydd för barnen och rätten till rehabilitering. Det som tydligt 
framkommer är att barn alltid kommer till tals, antingen genom polisförhör eller i samtal med 
socialtjänsten. Vad gäller barns rätt till icke diskriminering i fråga om geografiskt läge visar 
resultatet på att längre avstånd till Barnahus inte ses som något hinder och påverkar inte 
möjligheten till hjälp. Tillämpningen av artikel 19, barns rätt till skydd mot övergrepp, 
tydliggörs i resultatet då informanterna uppger att en skyddsbedömning alltid görs.  
 
Vilka konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 
De positiva konsekvenser som framkommer är snabbare tillgång till hjälp via BUP, barnet 
behöver bara berätta sin historia en gång och slipper träffa många myndighetspersoner samt 
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att alla yrkesroller kan börja jobba samtidigt då de får informationen på samma gång. Vidare 
riktas mycket fokus mot det enskilda barnet och alla arbetar från olika håll. Det framkommer 
å andra sidan att risken är stor att ett rättsligt perspektiv dominerar och påverkar 
tillvaratagandet av barnets bästa då stort fokus läggs på brott och misstänkta. Dock uttrycks 
att barnets intresse inte behövt stå tillbaka trots den ovan nämnda risken men att det i akuta 
fall är naturligt för socialtjänsten att titta på den juridiska processen.   

13. Vidare forskning 
 
Genom denna studie och den kunskap som författarna har erhållit har tankar kring fortsatt 
forskning uppkommit. Den vidare forskningen skulle kunna beröra: 

• Bemötande och behandling av det brottsutsatta barnet och dess familj inom ramen för 
Barnahusets verksamhet.  

• Sekretessens begränsningar 
• Jämförelse av de medverkande yrkesrollernas uppfattning om samverkan, 

barnperspektiv och syftet med Barnahus samt vilka konsekvenser som följer av skilda 
uppfattningar.  

• Hur barnets bästa prövas inom Barnahusets samverkan.  
• Uppföljning och rehabilitering för barn som blivit utsatta för övergrepp. 
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Bilaga 1 
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
 
Kapitel 1: Socialtjänstens mål 

 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas  
- ekonomiska och sociala trygghet,  
- jämlikhet i levnadsvillkor,  
- aktiva deltagande i samhällslivet.  
 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

 
2§ När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
Med barn avses varje människa under 18 år. 
(Socialtjänstlagen 2001: 453). 

 
Kapitel 5: Särskilda bestämmelser för olika grupper 
 
Barn och Unga 

1 § Socialnämnden skall  
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling,  
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel,  
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,  
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 
kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har 
avgjorts,  
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 
kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2007:1315). 

(Sveriges riksdag, socialtjänstlag (2001:453)) 
 

1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande 
av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd. Lag (2009:496). 

 

https://lagen.nu/2001:453�
https://lagen.nu/2001:453�
https://lagen.nu/2001:453#K5P1S1


(Sveriges riksdag, socialtjänstlag (2001:453)) 
 

Brottsoffer 
 
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp.  

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation.  

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och 
hjälp. Lag (2007:225). 

  
Kapitel 11: Handläggning av ärenden 
  

1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller 
på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden.  

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 
avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 
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Bilaga 2 

Barnkonventionens artiklar 

Artikel 1: Definition av barn 
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Artikel 2: Icke-diskriminering 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro. 

Artikel 3: Barnets bästa 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 
för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 
administrativa åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 
behörig tillsyn. 

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 
den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 

 



Artikel 19: Skydd mot övergrepp 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.  

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och 
dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande 
och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och 
uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är 
lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. 

Artikel 34: Skydd mot sexuellt utnyttjande 
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 
nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra  

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; 
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;  
(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. 
 

Artikel 39: Rehabilitering 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk 
rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, 
utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och 
sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och 
värdighet. 

Artikel 40: Straffprocess och kriminalvård 

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller 
befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets 
känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och 
önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i 
samhället. 

2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella 
instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att,  

(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på 
grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller 
internationell rätt vid den tidpunkt då den begicks; (b) varje barn som misstänks eller åtalas 
för att ha begått brott skall ha åtminstone följande garantier: (i) att betraktas som oskyldigt 
innan barnets skuld blivit lagligen fastställd; (ii) att snarast och direkt underrättas om 
anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få 

 



juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar; 
(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller 
rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat 
lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande av 
barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare; (iv) att inte tvingas att 
avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas 
mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda; (v) att, 
om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav 
omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ 
enligt lag; (vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk 
som används; (vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.  

1. Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt 
upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som 
misstänks eller åtalas för eller befinnes skyldiga att ha begått brott och skall särskilt,  

(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder; (b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för 
behandling av barn under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under 
förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras.  

1. Olika åtgärder som t ex vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, 
övervakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning och 
andra alternativ till anstaltsvård skall finnas tillgängliga för att säkerställa att barn 
behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd och är rimligt både med hänsyn 
till deras personliga förhållanden och till brottet. 

 



Bilaga 3 

Intervjuguide 
Syftet är att undersöka hur samverkan på Barnahus i Örebro fungerar enligt socialsekreterarna 
utifrån barnets bästa genom i första hand FN:s konvention för barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). 
 

- Hur fungerar samverkan på barnahus utifrån socialsekreterarnas upplevelse och vilka 
möjligheter och begränsningar existerar? 

- På vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck i samverkan? 
- Vilka konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 

 
Hur fungerar samverkan på barnahus utifrån socialsekreterarnas 
upplevelse och vilka möjligheter och begränsningar existerar? 
 

• Vad anser du är målet för samverkan? 
• Kan du berätta hur du upplever att samverkan på barnahus fungerar?  
• Vilken syn har du på ditt eget uppdrag i samverkan? 
• Vilka hindrande faktorer finns?  
• Vilka möjligheter anser du att samverkan för med sig? 
• Vad kan förbättras inom samverkan? 

 
På vilket sätt kommer tillämpningen av barns rättigheter till uttryck i 
samverkan? 
 

• Anser du att barnets rättigheter tillämpas på barnahus? (Info om Barnkonventionen) 
• Hur underlättar det för barnen att komma till tals i samverkan? Hur planerar ni och 

pratar i samverkan runt att barn ska få komma till tals? 
• Hur tänker du gällande att samtala med barn som farit illa? 

Vad är svårigheterna i att samtala med barn?  
• Hur skiljer sig bemötandet av yngre och äldre barn på barnahus?  
• Hur får barnet information och hur ser den informationen ut? 
• Vad anser du att ett barnperspektiv är? 

 
Vilka konsekvenser får samverkan för det brottsutsatta barnet? 
 

• Hur ser du att samverkan kommer barnet till godo? 
• Anser du att det finns en risk att det rättsliga perspektivet dominerar i barnahusets 

samverkan på bekostnad av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen? 
• På vilket sätt kan ett möte mellan rättsväsende och socialtjänst leda till juridifiering 

och negativa konsekvenser för barnets bästa? 
• Enligt barnkonventionen ska barnets intresse väga tyngre än det processuella. Anser 

du att det är så på barnahus? 

 



 

Bilaga 4 

Avtal kring samtycke 
 
 
 
De studerande informerar om studiens generella syfte och upplägg samt garanterar 
konfidentialitet. Alla uppgifter som kan identifiera deltagande individer kommer att 
dokumenteras, lagras och rapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. 
 
Deltagande samtycker till att intervjun spelas in samt att citat och referat från intervjun 
används i uppsatsen. 
 
Deltagande är frivilligt och den intervjuade har rätt att bestämma hur länge och på vilka 
villkor den skall delta. Deltagande har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 
 
 
 
Datum: 
 
 
 

• Underskrift studerande: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 
 
 

• Underskrift studerande: 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 
 

• Underskrift deltagande: 
 
 

Namnförtydligande: 
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