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SAMMANFATTNING 

Syftet med Barnahus är att barn som misstänkts blivit utsatt för våld eller övergrepp ska i en 

trygg och barnvänlig miljö förmedla sin upplevelse, samt hjälpa barnet genom stöd och 

insatser att bemästra utsattheten. Studien grundas på kvalitativa intervjuer som metod. 

Respondenterna som ingår i studien representerar Socialtjänsten, Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten, Barnkliniken och Barn- och ungdomspsykiatrin. Resultatet presenterar 

samverkansparternas upplevelse av samverkans funktion, fördelar och brister, samt hur 

barnets rättigheter tillämpas i utredningsprocessen. Resultatet påvisar att respondenterna 

upplever samverkan i Barnahus som en möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, 

och att samverkan över yrkesrollerna är en förutsättning för att tillgodose barnets behov av 

skydd och trygghet. Dock framkommer det av resultatet att parterna upplever brister i 

samverkan.  
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ABSTRACT 

The purpose of Children´s Advocacy Center (Barnahus) is that the children who is suspected 

victim of violence or abuse, in a safe and child-friendly environment convey their experience, 

and help the child through support and effort to overcome the vulnerability. The study is 

based on qualitative interviews as a method. Respondents included in this study represent 

the Social Services, Police Authority, Prosecution Authority, Department of Pediatrics and 

Child and Adolescent Psychiatry. The result presents the collaboration partners experience of 

collaborative functionality, advantages and deficiency, and how the child´s rights are applied 

in the investigation process. The results establish that the respondents experience 

collaboration in Children´s Advocacy Center as an opportunity for personal and professional 

development and collaboration across professional roles are essential to meet the child´s 

need for protection and security. However, it comes clear to the outcome that the parties 

experience deficiencies in cooperation.           
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FÖRORD 

Uppsatsförfattaren vill framföra ett tack till samtliga respondenter för sitt deltagande i 

studien. Ett särskilt tack vill uppsatsförfattaren tilldela samordnarna på Barnahus och till sin 

handledare. Avslutningsvis vill uppsatsförfattaren framföra ett tack till sin familj för visad 

förståelse och stöd. 

Johanna Törne 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Barnahusutredningen (Kaldal, Diesen, Beije & Diesen, 2010) påvisar att utredning vid 

Barnahus är bättre för barnet än en ordinär barnutredning. Detta utifrån att barnet erhåller 

ett samlat samhällsstöd och behöver inte besöka vardera instans, exempelvis polis, 

Socialtjänst, sjukhus, i samma ärende. Att arbeta tvärvetenskapligt mellan myndigheter och 

discipliner ökar och fördjupar kunskapsbasen, vilket bidrar till att genom gemensam ansats 

tackla barnets problematik på ett för barnet bästa sätt. 

1.2 Bakgrund 

Regeringen beslutade den 3 februari 2005 att Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 

Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen skulle medverka i att tillsammans etablera flera 

försöksverksamheter med målet att samverka över professionerna. Detta under perioden 

åren 2006 - 2007. Samverkan skulle ske under ett och samma tak med barnets behov i fokus. 

Idag är Barnahus en etablerad verksamhet och finns på flertalet orter i Sverige (Åström & 

Rejmer, 2008).  

Barnahus vänder sig till barn mellan 0 till 18 år som misstänkts blivit utsatta för våld/ 

bevittnat våld i nära relation eller som blivit misstänkt utsatta för sexuella övergrepp oavsett 

relation. På Barnahus samverkar ett flertal myndigheter med barnets behov i fokus, 

exempelvis Socialtjänst, Polismyndighet, Åklagarkammare och Landsting. Syftet med 

Barnahus är att barnet som misstänkts blivit utsatt för våld eller övergrepp ska i en trygg och 

barnvänlig miljö förmedla sin upplevelse, samt hjälpa barnet genom stöd och insatser att 

bemästra utsattheten (Kaldal m.fl., 2010). Genom att de berörda myndigheterna samlas på 

en plats placeras barnet i centrum för utredningsprocessen, d.v.s. myndigheterna kommer till 

barnet istället för att barnet skall besöka vardera enskild myndighet, samt att barnet kan vid 

ett tillfälle förmedla sin upplevelse.  

När en anmälan inkommer till polis eller Socialtjänst gällande våld eller sexuella övergrepp 

mot barn, kontaktas samordnare på Barnahus som kallar samverkansparterna till ett samråd. 

Den samlade professionella kunskapen vid ett samråd ska resultera i planering av utredning, 

insatser till skydd och stöd för barnet och familjen. Barnet förhörs av specialiserad polis. 

Genom att barnet får förmedla sin upplevelse under trygga förhållanden i en barnvänlig miljö 

hävdas barnets rättighet att bli hörd. I de fall där misstanke om brott gentemot ett barn 
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saknar grund, kan det indikera att barnet/familj är i behov av hjälp/stödinsatser, detta 

utifrån att en anmälan till polis/Socialtjänst gjorts. Genom att barnet blivit aktualiserad på 

Barnahus, kan tyda på en svår psykosocial situation för barnet (Kaldal m.fl., 2010). Barnen 

som kommer till Barnahus kan vara dubbelt utsatta, vilket innebär utöver utsattheten att 

övergreppet utförts av exempelvis en förälder eller närstående. Viktigt att barnet i dessa fall 

tryggas och att utredningen genomförs med respekt för barnets delaktighet och vilja.  

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. I de beslut och åtgärder som 

berör barn skall barnets bästa beaktas i enlighet med artikel 3 i FN:s barnkonvention (1 kap. 

2§ Socialtjänstlagen [SoL] 2001:453)(Norström & Thunved, 2011). Barnkonventionen 

beskriver barnets rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, och mot utnyttjande inom 

familjen i artikel 19, samt barnets rätt att bli hörd och dess rätt till åsiktsfrihet i artikel 12 

(Rädda Barnen, 2012). Barnet skall ges möjlighet till delaktighet och att påverka den egna 

situationen i planeringen av insatser via Socialtjänstlagen med hänsyn till barnets ålder och 

mognad i enlighet med 3 kap. 5§ SoL (2001:453)(Norström & Thunved, 2011). I samarbete 

med Barnahus har möjligheten infunnit sig att utvärdera de involverade myndigheternas syn 

på samverkan. Uppsatsförfattaren har fått friheten att på egen hand välja inriktning för 

undersökningen och på vilket sätt denna skall genomföras. 

1.3 Syfte  

Inom Barnahus i en mellanstor stad i Sverige samverkar parterna Socialtjänsten, 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Barnkliniken och Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Syftet med denna studie är att lyfta fram de olika parternas upplevelse av samverkan. Syftet 

omfattar även att frambringa de enskilda parternas upplevelse av hur barnets rättigheter 

tillvaratas i utredningsprocessen, med särskilt fokus på barnets rätt att bli lyssnad till.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur upplever parterna samverkan gällande funktion, fördelar och brister? 

 Hur upplever parterna att barnets rättigheter tillämpas i utredningsprocessen? 

1.5 Centrala begrepp 

Barn; Barnahus vänder sig till barn och ungdomar mellan 0 till 18 år. I denna studie har valts 

att enbart använda begreppet barn och inte ungdom. Detta grundas på att i lagens mening 

anses en person vara barn fram till 18 års ålder enligt 1 kap. 2§ SoL (2001:453) )(Norström & 

Thunved, 2011). 
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Juridifiering; förrättsligande, kan förklaras med en samhällsutveckling som leder till att fler 

livsområden och företeelser blir rättsligt reglerade, att sociala problem definieras som 

juridiska och resulterar i att det blir en juridifiering av lösningen, d.v.s. juridifieringen 

ersätter de tidigare lösningarna (Johansson, 2011). 

1.6 Disposition 

I följande inleds med att presentera tidigare forskning, artiklarna presenteras tematiskt med 

anledning av att svara mot studiens syfte och frågeställningar på ett tydligt och 

lättöverskådligt sätt. Den presenterade tidigare forskningen avslutas med en reflekterande 

sammanfattning med koppling till uppsatsförfattarens studie. Vidare följer en presentation 

av teoretiska perspektiv, metod och material. Därefter följer resultatdelen som presenteras 

under teman på ett sådant sätt att de besvarar studiens syfte och frågeställningar. Resultatet 

kommer sedan att analyseras med koppling till systemteori och nyinstitutionalistiskt 

tänkande som verktyg, samt att koppla den tidigare forskningen till resultatet i analysen. 

Därefter följer diskussion och slutsatser. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Myndighetssamverkan i Barnahus 

Johansson (2011) behandlar ämnet juridifiering som institutionell förändring med avsikten 

att belysa spänningsförhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk 

samverkan i verksamheten Barnahus. Utvärderingen av den nationella försöksverksamheten 

Barnahus genomfördes vid sex orter i Sverige mellan åren 2006-2008. Det empiriska 

materialet samlades in genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Författaren avser att 

belysa en fördjupad förståelse av samverkansprocessen och kontexten av juridifiering, d.v.s. 

maktspelet mellan att påverka och påverkas i samverkansprojektet.  

Samverkan bidrar till ett utbyte mellan olika strukturer och processer, både formella och 

informella, där sekretessbestämmelser står i ett spänningsförhållande till samverkans-

bestämmelserna, d.v.s. Socialtjänsten har huvudansvaret för barnets behov av skydd och stöd 

samt ett förstahandsansvar att möjliggöra samverkan med andra myndigheter. 

Samverkansaktörerna har olika roller och verksamhetsområden med olika ansvar och 

uppdrag, samt råder under olika lagstiftningar och bestämmelser vilket är det huvudsakliga 
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syftet med samverkan i Barnahus. Att med barnets bästa i fokus, samverka för att minimera 

flertalet möten och förhör med olika myndigheter i en barnvänlig och trygg miljö.  

Resultatet påvisar att samverkan i Barnahus bygger på olika professionsområden med olika 

mål (utreda brott, behandla, skydda och stödja) vilket kan försvåra samarbetet. Utifrån 

samverkanskontexten är det av vikt att studera vilka logiker som innehar slagkraft, 

blandformer av dessa, förskjutningar eller förändringar. Samexistens råder mellan skilda 

värden, perspektiv och aspekter av rättsäkerhet. Barnahusarbetet befinner sig i ett 

spänningsförhållande mellan straffrätt och socialrätt, vilket kan skapa interna 

spänningsförhållanden. Resultaten påvisar att den straffrättsliga logiken överordnas den 

socialrättsliga/behandlingslogiken, d.v.s. att straffrätt har ett tolkningsföreträde i det 

praktiska samverkansarbetet. Författaren konstaterar att interorganisatorisk samverkan har 

resulterat i en generell process av juridifiering. Resultaten påvisar även att polis och 

åklagares arbetsinsatser föregår Socialtjänstens, exempelvis har Socialtjänsten avvaktat med 

att informera vårdnadshavare vid inkommen anmälan med grund i att polis och åklagare vill 

hålla förhör med barnet först. Detta leder till ett försvårat arbete för Socialtjänsten utifrån 

utredning gällande barnets behov av skydd, stöd och behandlingsinsatser vilka förutsätter ett 

samarbete och en öppen/direkt kommunikation med vårdnadshavare.  

Sammanfattningsvis påvisar resultatet att de olika myndigheternas ansvarsområden i 

Barnahus står i konflikt med varandra gällande tolkningsföreträde och turordning. 

Socialtjänstens huvud- och förstahandsansvar underordnas polis och åklagares arbete. 

Socialtjänstens arbete utgår från en helhetssyn, frivillighet, integritet och ett nära samarbete 

med individen, vilket kommer i konflikt med den straffrättsliga logiken. Därav vikten att i 

samverkansprojektet Barnahus uppmärksamma denna konflikt mellan straffrätt och 

socialrätt, förskjutning av roller samt den pågående processen av juridifiering. 

2.2 Föräldrar och barns upplevelser 

2.2.1 Barnahus 

Rasmussons (2011) artikel fokuserar barns och föräldrars erfarenheter av Barnahus i Sverige. 

Artikeln baseras på en utvärdering av Barnahus i sex kommuner i Sverige mellan åren 2006 -

2007. I artikeln presenteras och diskuteras empiriska resultat från utvärderingen av 

pilotverksamheten Barnahus utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Syftet är att bidra till 

en förståelse av betydelsen barncentrerad metod inom området skydd för barn, 

utvärderingen skall ligga till grund för framtida utveckling av Barnahus. Utvärderingen har 

genomförts inom ramen för kvalitativ metod. Totalt har 34 intervjuer genomförts, varav 22 

intervjuer med föräldrar och 12 intervjuer med barn i åldern 8- 16 år. Urvalet av 

intervjupersoner baseras i huvudsak på föräldrar som själva utpekats som förövare mot 

barnet.  
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Resultatet visar att barnens upplevelser är positiva, att Barnahus erbjuder en barnvänlig, 

trygg och säker miljö med vänlig personal. De barn som genom tidigare erfarenheter blivit 

förhörda av polis i polisens lokaler eller undersökta av läkare vid sjukhus ansåg att Barnahus 

i jämförelse erbjöd ett vänligare/avslappnat bemötande. Föräldrarnas upplevelser är i 

huvudsak det samma som barnens, att Barnahus personal ger ett respektfullt och vänligt 

bemötande. Att Barnahus personal inte är uniformerade och att förhören inte ägde rum på en 

polisstation ansågs vara positivt med utgångspunkt från ett vuxet barnperspektiv, d.v.s. att 

uniformen och de strikta lokalerna kan upplevas som skrämmande för barnet. Många 

föräldrar upplevde brister i informationen från Barnahus gällande utredningsprocessen och 

vilken funktion Barnahus har.  

Barnahus erbjuder stöd och krishantering vilket var mycket uppskattat av familjerna. 

Föräldrarna upplevde att deras barns behov prioriterades samtidigt som de fick sitt behov av 

stöd tillgodosett. Resultatet påvisar att Barnahus i regel tillämpar ett barnperspektiv genom 

utredningsprocessen, och att Barnahus tillgodoser barnets rättighet att bli hörd, samt 

möjligheten att återberätta sin upplevelse, detta genom hela utredningsprocessen och i det 

fortsatta arbetet med familjen som helhet. Barnahusverksamheten är överlag mycket 

uppskattad av barnet och föräldrarna. Dock framkommer det brister i arbetsrutiner i 

samverkan mellan de olika professionella aktörerna gällande barnets rätt att bli hörd och 

informerad på ett lättförståeligt sätt. 

2.2.2 Children´s Advoacacy Center  

Jones, Cross, Walsh och Simones (2007) artikel behandlar huruvida Children´s Advocacy 

Center [CAC] förbättrar familjers erfarenheter av utredning gällande barn som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp. CAC riktar sig till barn som misstänkt blivit utsatta för fysiska och 

sexuella övergrepp i USA. CAC erbjuder en barnvänlig och trygg miljö där förhör av barn och 

omsorgsgivare genomförs, samt läkarvård och terapeutisk service tillhandahålls. CAC är ett 

samverkansprojekt mellan ett flertal professionella aktörer, exempelvis polis, Socialtjänst och 

vårdgivare, med syfte att underlätta utredningsprocessen för barnet och minska antalet 

möten med professionella, samt minska antalet gånger barnet behöver återberätta 

händelseförloppet. Resultatet bygger på kvalitativ och kvantitativ data från 139 

omsorgsgivare och 90 barn, som utretts p.g.a. misstanke om sexuella övergrepp. Data 

jämfördes med en kontrollgrupp.  

Resultatet påvisar att omsorgsgivare som varit involverade i CAC har en högre tillfredställelse 

av utredningen än omsorgsgivare i kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kan redovisas 

mellan CAC och kontrollgruppen gällande omsorgsgivarnas svar på huruvida barnet upplevs 

som mindre orolig i utredningsprocessen, och hur många professionella aktörer som barnet 

träffat under utredningsprocessen. Resultatet påvisar en signifikant skillnad gällande barnets 

upplevelse av att inte vara rädd/lite rädd vid förhöret av CAC, jämförelsevis med barnen som 

blivit förhörda av polis, upplever sig vara påtagligt mer rädda under förhöret. Barns rädsla 

kan minskas genom att utredningen/förhören genomförs vid CAC.  
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Sammanfattningsvis påvisar resultaten att CAC framgångsrikt kan förbättra upplevelsen hos 

icke brottsförbrytande omsorgsgivare i utredningsprocessen i fallen rörande misstänkta 

sexuella övergrepp. Huruvida CAC kan förbättra barnens upplevelse kan inte fastställas 

eftersom det finns brister i formulerandet av frågor till barnen, i syfte att fånga barnets 

upplevelse av tillfredställelse i utredningsprocessen. Författarna lyfter fram att CAC påvisar 

lovande resultat, att CAC-modellen ska utvecklas, eftersom resultatet är användbart för 

involverade professionella aktörer och till fördel för barnen och familjen. 

2.3 Barnets delaktighet 

2.3.1 Som informant 

I Eriksson och Näsmans (2012) artikel intervjuades barn som bevittnat våld i nära relationer. 

Artikelns syfte är att påvisa svårigheten för barn i rollen som informant i de fall som barnet 

bevittnat våld i nära relation. Artikeln fokuserar på intervjuprocessen med barn, 

interaktionen mellan vuxna forskare och barn som informanter. Författarna lyfter fram 

spänningsförhållandet mellan barnets sårbarhet som offer, samtidigt som barnet är beroende 

av vuxna för skydd/stöd, samt rätten till delaktighet. Dessa står i motsägelse till varandra, 

författarna menar att dessa ska kombineras. Artikeln grundas på intervjuer med barn som 

bevittnat våld gentemot sin mor, utfört av fadern. Intervjuer genomfördes med tio pojkar och 

sju flickor, åldrarna 8-17 år i Sverige, som till följd av händelsen varit i kontakt med 

Socialtjänsten och ärendet har inlett en utredning via rättsväsendet. Målet med intervjuerna 

var att uppfylla barnets rättighet att bli hörd, samt att stärka barnets självkänsla genom 

empowerment. Intervjuerna följdes upp av en andra fördjupande intervju, i de flesta fall, 

beslutet låg hos barnet. Författarna lyfter fram vikten av att se barnet som expert på den egna 

upplevelsen och att uppmärksamma det existerande maktförhållandet mellan barnet som 

informant och den vuxna forskaren. Avsikten är att medvetengöra barnets roll som 

kompetent/pålitlig informant och att inte minimera barnets roll p.g.a. ålder.  

Resultatet visar att det var värdefullt för barnen att få sin röst hörd, flertalet barn påvisade 

stor tacksamhet för att ses som en kompetent/pålitlig expert på den egna upplevelsen. 

Barnen upplevde intervjun som en möjlighet att vidarebefordra den egna erfarenheten 

genom författarnas odelade intresse av barnets berättelse. Barnen upplevde sig själva som 

viktiga personer, vilket bidrar till att stärka barnets självkänsla. Resultatet påvisar vikten av 

att tillämpa barnets rätt att vara delaktig och att bli hörd i syfte att låta barnet bearbeta den 

egna erfarenheten. Författarna lyfter fram att barnets bearbetning och förståelse av 

situationen kan bidra till att barnet utvecklar strategier gällande hanteringen av det 

upplevda.  
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2.3.2 I barncentrerat socialt arbete 

Rasmusson, Hyvönen, Nygren och Khoos (2010) artikel behandlar barncentrerat socialt 

arbete. I studien undersöks hur man inom socialt arbete använder olika tillvägagångssätt för 

att tillämpa ett barncentrerat perspektiv i relation till generella riktlinjer och 

utbildningsmaterial inom organisationer och strukturella kontexter. Jämförelse görs mellan 

organisationer i Australien, Kanada och Sverige, vars huvudansvar kan likställas med 

Socialstyrelsen i Sverige. Tillsammans representerar organisationerna olika förhållningssätt 

gentemot stat, välfärdssystem, barnet och familjen.  

FN:s konvention om barnets rättigheter ligger till grund för studien. Materialet har samlats 

in inom ramen för en kvalitativ systematisk översikt. Materialet utgörs av 

riktlinjer/utbildningsmaterial som använts efter året 2000 i myndigheter som arbetar med 

barncentrerat socialt arbete i Australien, Kanada och Sverige. Dokumenten har analyserats 

med målet att påträffa hur frekvent begreppen; åtgärd, skydd och delaktighet används, samt 

om ett barncentrerat praktiskt socialt arbete tillvaratas. Författarna förtydligar att åtgärd 

syftar till att arbeta för barnets bästa, delaktighet innebär att barnet ges möjligheten att 

påverka den egna livssituationen. Att låta barnets röst bli hörd och ge barnet en möjlighet att 

framföra den egna viljan.  

Resultatet påvisar att Australiens riktlinjer och utbildningsmaterial utgår från att balansera 

det barncentrerade sociala arbetet utifrån barnets behov och barnets rättigheter. Kanadas 

riktlinjer och utbildningsmaterial utgår istället från ett behovsorienterat socialt arbete med 

barn, i tillämpandet av ett barncentrerat perspektiv. Sveriges riktlinjer och utbildnings-

material utgår från ett rättighetsorienterat perspektiv med tyngdpunkten vid barnets rätt till 

delaktighet. Författarna framför svårigheten att dra slutsatser huruvida vilken metod som ger 

barnet de bästa konsekvenserna. Dock framhåller författarna vikten av ett barncentrerat 

praktiskt socialt arbete med barn och deras familjer. FN:s konvention om barnets rättigheter 

är en del av det sociala välfärdsarbetet, och studien påvisar att kontexten av ett barncentrerat 

perspektiv formas av deklarationen genom implementeringen av dess innehåll i det praktiska 

arbetet med barn. 

2.4 Reflekterande sammanfattning 

Den reflekterande sammanfattningen utgår från att problematisera artiklarnas resultat i syfte 

att vidareutveckla och fördjupa reflektionen gällande vikten av att bedriva fortsatta studier i 

ämnet. Detta genom att belysa brister och lyfta fram fördelar utifrån författarnas resultat. 

Den tidigare forskningen presenterar olika perspektiv på samverkan gällande funktion, 

fördelar och brister. Återkommande i artiklarna är ett ökat behov av samverkan i samhället - 

uppsatsförfattaren har valt att fokusera på det svenska samhället - detta i syfte att tillgodose 

barnets behov och rättigheter. Dock kan uttydas att brister finns i den praktiska 

samverkansfunktionen genom att problematisera begreppen straffrätt och socialrätt, ifråga 
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om hur de kan kombineras utifrån ett barncentrerat perspektiv. Detta genom att se till 

barnets behov av skydd och stöd samtidigt som en förundersökning av brott skall inledas; att 

arbeta samexisterande och inte lägga vikten vid att överordna eller underordna straffrätt och 

socialrätt; att samordna en enad front med barnets behov av skydd, trygghet och stöd som en 

motivation för ett samexisterande fungerande samarbete mellan involverade myndigheter i 

Barnahus.  

Med grund i ovannämnda resonemang är det av vikt att samverkan mellan 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och 

Barnkliniken utgår från barnets behov, att samverkan uppfattas som givande för de 

involverade. Syftet är att expandera möjligheterna till samverkan, och även implementera 

samverkan på flera områden i samhället. Barnets delaktighet bör ses som en vägledande 

möjlighet i att skapa en trygg/stabil miljö för barnet som utsatts för våld, bevittnat våld eller 

utsatts för sexuella övergrepp, samt i syfte att främja barnets självkänsla. Eriksson och 

Näsman (2012) påtalar betydelsen av att tillämpa barnets rätt till delaktighet och att bli hörd 

i syfte att stärka barnets självkänsla. Genom att barnet får möjlighet att bearbeta den egna 

upplevelsen genom sin delaktighet, kan det bidra till att barnet utvecklar strategier gällande 

hanteringen av det upplevda.  

I Sverige utgår riktlinjer och utbildningsmaterial, gällande ett barncentrerat praktiskt socialt 

arbete, från ett rättighetsperspektiv enligt Rasmusson m.fl. (2010), vilket enligt Rasmussons 

(2011) utvärdering av Barnahus visar brister på i det praktiska tillämpandet, detta utifrån 

barnens upplevelse av brister i erhållandet av information om utredningsprocessens gång. 

Dock framgår det av Rasmussons (2011) utvärdering att både barn och föräldrar är överlag 

mer nöjda med utredningsprocessen vid Barnahus än vid exempelvis förhör av polis i 

polisens lokaler. Jones m.fl. (2007) presenterar liknande resultat om barns och 

omsorgsgivares högre tillfredställelse av utredningsprocessen vid CAC till skillnad från 

jämförelsegruppens tillfredställelse av utredningsprocessen utanför CAC. Rasmusson (2011) 

och Jones m.fl. (2007) lyfter fram att barn och föräldrar/omsorgsgivare är nöjda med den 

barnvänliga, trygga och säkra miljön som tillhandahålls vid Barnahus och CAC. 

 Den tidigare forskningen kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar genom att 

belysa vikten av att arbeta för en fungerande samverkan mellan myndigheter, i syfte att 

barnets behov och rättigheter att bli hörd och komma till tals bör stå i centrum, i synnerhet i 

de fall som barnet blivit utsatt. I detta avseende är det av vikt att belysa samverkans funktion, 

brister och fördelar genom att de involverade parterna förmedlar sin upplevelse av 

samverkan, med avsikt att främja en välfungerande/givande samverkan utifrån ett 

barncentrerat perspektiv.  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 Systemteori 

Studien har som vetenskapsteoretisk inriktning en induktiv ansats. Det innebär att teorin 

grundas på resultatet av insamlad data (Bryman, 2002). Ett systemteoretiskt perspektiv har 

antagits i analysen av resultaten från de kvalitativa intervjuerna, vilket syftar till att se 

världen som en helhet, individer och organisationer utgör delar av ett sammanhang, delar av 

ett system. Systemtänkandet bidrar till att genom ett tydligt pragmatiskt syfte skapa en grund 

för att uppnå konkreta rationalistiska modeller för handlande genom att hela systemet 

betraktas. Samspelet mellan formen - strukturen – funktionen utgör det intressanta i det 

moderna systemtänkandet, vilket innebär att helheten har företräde framför delarna och kan 

beskrivas som grunden till den systemiska etiken (Öquist, 2008). Mönster, sammanhang, 

funktioner, relationer och helheter beskriver de termer som utgör grunden för hur världen 

ska förstås när ett systemiskt tänkande tillämpas. Systemtänkandet kan förklaras som ett 

kretslopp, där allt hänger samman och rör sig tillsammans, detta i ett spiralformat, linjärt 

mönster. Öquist (2008) definierar; funktion, som systemets uppgift, vilket konkretiseras 

genom samspel mellan flera system; strukturen definieras som systemets uppbyggnad, 

inbördes relationer och sammanhang vilket utgör helheten.  

Systemteorin kan beskrivas genom en indelning mellan öppna och slutna system. Ett öppet 

system innebär att systemet har en förmåga att växa, utvecklas och utbyta information med 

omgivningen. Ett slutet system innebär att utbyte av information inte sker med resultat att 

utvecklingen och tillväxten hämmas, samt att det slutna systemet har egna föreskrivna regler 

(Öquist, 2008). ”En öppen och levande kommunikation mellan kretsloppen är en nödvändig 

förutsättning för utveckling, och på sikt överlevandet, hos de sociala systemen” (Öquist, 

2008, s. 58).  

3.2 Nyinstitutionalism  

Nyinstitutionalismen har använts som ytterligare ett perspektiv i föreliggande studie med 

betoning på det centrala begreppet samverkan. Inom nyinstitutionalismen understryks att 

organisationerna utvecklas till följd av ett ökat sampel med omgivande aktörer.  Perspektivet 

innebär även att samverkan mellan organisationer skall ses som en strategi för att känna av 

och fungera följsamt utifrån rådande normer och det egna organisatoriska fältet. Samverkan 

blir en form av styrning med syfte att organisationerna tar del av varandras normer och 

synsätt. Det nyinstitutionalistiska perspektivet bidrar till att samverkande aktörer ingår i en 

process. Där de samverkande aktörernas handlingsmönster vävs samman och skapar på sikt 

ett gemensamt medvetande gällande idéer och handlande (Markström, 2003).  
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Danermark och Kullberg (1999) beskriver samverkan som välfärdsstatens nya arbetsform 

och konkretiseras i ett nära samarbete mellan flera olika yrkesområden och professioner. 

Vilket förutsätter ett givande och tagande av varandras kunskaper för att uppnå en 

förförståelse för de enskilda myndigheternas arbetsformer, samt att sammanföra de enskilda 

myndigheternas regelsystem. Huvudmännen inom samverkande verksamheter 

karaktäriseras ofta som icke vinstdrivande människobehandlande organisationer med målet 

att behandla, hjälpa, påverka eller omforma människor. Vilka är i hög grad beroende av 

förändringarna inom de samverkande organisationerna och i det omgivande samhället. 

Westrin (1986) delar in samverkan i fyra kategorier; kollaboration, samverkan mellan 

myndigheter utgår från specifika frågor med tydliga avgränsningar, exempelvis målgrupp; 

koordination, innebär att flera myndigheters professionskunskap vägs samman för att uppnå 

det bästa resultatet; konsultation, innebär att en profession handleder en annan för att 

uppnå förförståelse och bidrar till kunskapsutveckling av de enskilda myndigheterna; 

sammansmältning, att flera myndigheter slås samman med ett gemensamt mål och att 

arbetsuppgifterna delas i den mån det är möjligt ur ett professionsetiskt perspektiv.  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer har använts som metod, i avseende att fokusera på respondenternas 

ståndpunkter och i detta fall personliga upplevelser (Bryman, 2002). Intervjuerna har utgått 

från en intervjuguide (BILAGA A) innehållande tematiskt indelade frågor. Den tematiska 

indelningen svarar mot studiens två frågeställningar. Uppsatsförfattaren strävade efter att i 

genomförandet av planerade intervjuer skapa ett dynamiskt samtalsflöde genom att fånga 

respondenternas spontana beskrivning av den subjektiva upplevelsen, skapa en interaktion 

mellan uppsatsförfattaren och respondenten. Intervjuguiden presenterar även direkta och 

indirekta frågor med avsikt att fokusera på intervjupersonens upplevelser av samverkan. 

Uppföljningsfrågor och tolkande frågor har använts, avseende att förtydliga, fördjupa och 

bekräfta de erhållna svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Uppsatsförfattaren har deltagit vid 

ett samråd på Barnahus som observatör med syfte att skapa en förförståelse av tillämpningen 

av samverkanseffektivitet. 
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4.2 Datainsamling och genomförande 

4.2.1 Urval 

Respondenterna har valts ut genom ett strategiskt urvalsförfarande, vilket innebär att de 

valda respondenterna innehar den information som eftersöks inom ramen för studiens syfte 

och frågeställningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Populationen som 

ligger till grund för urvalet företräder samtliga en myndighet eller en del av en myndighet, 

med kriteriet att respondenten är aktivt deltagande i samverkansarbetet på Barnahus, vilket 

även blir urvalsramen för populationen (Bryman, 2002). Respondenterna representerar 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och 

Barnkliniken. Uppsatsförfattaren har även valt att intervjua samordnare för polis och 

samordnare för Socialtjänst, båda verksamma på Barnahus. Sammanlagt har sju intervjuer 

genomförts med respondenter med olika anknytning till Barnahus i form av exempelvis 

samordnare, barnutredare, ingående i styrgruppen eller deltagande vid samråden.  

Genom samordnare på Barnahus erhöll uppsatsförfattaren kontaktuppgifter till vardera 

samverkansparts verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig kontaktades via mejl med en 

förfrågan om att utse en representant (BILAGA B). Därefter erhölls kontaktuppgifter till 

utsedd representant. Försändelse (missivbrev) innehållande förfrågan om deltagande i 

studien, presentation av studiens syfte samt kontaktuppgifter till uppsatsförfattaren och 

handledare sändes till potentiella respondenter (BILAGA C). Respondenterna kontaktades 

eller kontaktade uppsatsförfattaren på egen hand för att bekräfta sitt deltagande, samt 

bestämma tid och plats för intervjun. Det förekom även att verksamhetsansvarig valde att 

själv delta som respondent i studien.  

I processen att kontakta potentiella respondenter förekom svårigheter gällande Barn- och 

ungdomspsykiatrins deltagande i studien. Tillvägagångssättet genomfördes enligt ovan 

beskrivna, med avsteg från att svar/bekräftelse till deltagande inte erhölls. 

Uppsatsförfattaren tilldelades kontaktuppgifter till en annan potentiell respondent från 

samma verksamhet av samordnare (Barnahus). Av de kontaktade potentiella respondenterna 

erhölls samtycke till deltagande av den fjärde i raden av erhållna namn.  

4.2.2 Genomförande 

Respondenterna erbjöds möjligheten att fritt välja plats för intervju, med kravet att intervjun 

genomförs avskilt. Detta för att säkra respondenternas och materialets konfidentialitet i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2008, 2011). Att fritt få välja plats 

innebar att respondenterna gavs möjligheten att välja var intervjun skulle genomföras för att 

underlätta respondenternas deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes i vissa fall på 

respondentens arbetsplats i ett avskilt rum eller i ett avskilt grupprum vid 

uppsatsförfattarens lärosäte. Samtliga respondenter lämnade sitt skriftliga samtycke att delta 
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i studien samt till att respondentens yrkestillhörighet, exempelvis polis eller åklagare, får 

omnämnas i uppsatsen utan att nämna tjänstegrad (BILAGA D). Samtliga deltagare lämnade 

även sitt samtycke till att intervjun spelades in. Detta utifrån att uppsatsförfattaren avser att 

erhålla ett korrekt och sakligt material utan att riskera bortfall av viktig information 

(Bryman, 2002).  

En testintervju genomfördes av uppsatsförfattaren innan påbörjandet av intervjuer med 

respondenter. Tiden för intervjun beräknades till ungefär 30-40 minuter. Samtliga intervjuer 

hölls inom den beräknade tidsramen. Intervjuerna inleddes genom att uppsatsförfattaren i 

kort presenterade studiens syfte och att uppsatsförfattaren tillämpar forskningsetiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2008, 2011), samt att inledande ge respondenten möjlighet att 

fråga/klargöra egna funderingar.  

Under den första genomförda intervjun omformulerade uppsatsförfattaren en fråga i 

intervjuguiden, fråga 5 löd ursprungligen: Har du några förslag till hur man kan utveckla en 

välfungerande samverkan? Denna fråga uppmärksammades innehålla en värdeladdning, 

varav frågan omformulerades till: Har du några förslag till hur man kan utveckla samverkan? 

Samtliga respondenter har besvarat den omformulerade frågan. Intervjuerna avslutades med 

frågan: Är det något du har kommit att tänka på under intervjun som du vill framföra? 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

4.3.1 Databearbetning 

Data från intervjuerna har transkriberats. Transkriberingen medför fördelar genom att; 

viktig information inte riskerar att falla bort; underlättar och bidrar till en noggrann 

analytisk sammanställning; uppsatsförfattare kan på ett korrekt och sakligt sätt redovisa data 

som ligger till grund för analysen (Bryman, 2002).  

Inspiration från ett fenomenologiskt perspektiv har använts i avseende hur 

uppsatsförfattaren valt att förhålla sig till insamlad data. Uppsatsförfattaren eftersöker att 

förstå sociala fenomen utifrån respondenternas perspektiv och upplevelse av den egna 

livsvärlden (Bjurwill, 1995). Bjurwill (1995) presenterar Husserls (grundare till 

fenomenologin 1859-1938) föreskrivna komponenter för det fenomenologiska perspektivet 

med syfte att förklara fenomenologiskt tanke- och synsätt. Uppsatsförfattaren har valt att 

lyfta fram de delar som är av intresse för bearbetningen av data; perception, att söka efter att 

nå det konkreta, naturliga, autentiska i fenomenet och att tänka intuitivt; abstraktion, det 

konkreta skådandet fördjupas genom att tillägga ett abstrakt väsensskådande, vilket innebär 

att bakomliggande idé, fenomenets väsen blir det intressanta i analysen; generalisering, att 

söka efter det gemensamma i flera fenomen; divergens, att se fenomenet ur flera synvinklar; 

reduktion, att forskarens förutfattade meningar åsidosätts genom att forskaren förhåller sig 
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självkritiskt till insamlad data. Med utgångspunkt från ovanstående har uppsatsförfattaren 

förhållit sig objektiv inför respondenternas subjektiva upplevelse genom att tillämpa 

reduktion av egna förutfattade meningar med syfte att inte låta dessa styra valet av framlyft 

data (Bjurwill, 1995).  

4.3.2 Analysmetod 

Meningskoncentrering har använts som ett verktyg i analysen av insamlad data, vilket syftar 

till att formulera respondentens yttrande i intervjun till kortare sammanfattande svar med 

fokus på att huvudinnebörden av respondenternas svar framgår (Bryman, 2002). 

Uppsatsförfattaren har i läsandet av insamlad data förhållit sig med en känslighet inför 

respondenternas subjektiva uttrycksformer och öppen för materialets mångskiktade 

innebörd (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Slutligen har uppsatsförfattaren genom att inspireras av ett fenomenologiskt perspektiv som 

förhållningsätt till insamlad data, valt att lyfta fram de upplevelser som framkommit under 

intervjun som svarar mot studiens frågeställningar och tematisera analysen på dem (Bryman, 

2002). I de fall som information framkommit som inte är relevant för studien har 

uppsatsförfattaren valt att omnämna denna i de fall som tolkas vara intressant av 

uppsatsförfattaren. 

4.4 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet används vanligast inom kvantitativ forskning, 

dock har uppsatsförfattaren använt begreppen med syfte att bedöma kvaliteten på 

föreliggande studie, utifrån begreppens relevans. Intern validitet avser att besvara studiens 

hållbarhet och giltighet utifrån de resultat som framgått, d.v.s. tillförlitlighet (Bryman, 

2002).  I föreliggande studie har respondenterna valts ut genom ett strategiskt urval, 

respondenterna innehar den eftersökta informationen (Esaiasson m.fl., 2007), samt att 

respondenternas individuella upplevelse är föremål för studien. Extern validitet avser att 

besvara om resultatet går att generalisera till andra områden och kontexter, d.v.s. 

överförbarhet (Bryman, 2002). Uppsatsförfattaren har använt sig av ämnesinriktad tidigare 

forskning, med syfte att fördjupa kunskapen om upplevelsen av Barnahus. Intern reliabilitet, 

avser exempelvis att bedöma om ett forskarlag tolkar resultatet på samma sätt oberoende av 

varandra (Bryman, 2002). Uppsatsförfattaren genomför studien enskilt, dock har 

uppsatsförfattaren under intervjuerna använt sig av tolkande följdfrågor som Kvale och 

Brinkmann (2009) föreslår och som respondenten bekräftat, samt diskuterat tolkningen av 

resultatet med tilldelad handledare. Extern reliabilitet, avser att bedöma om studiens 

resultat blir det samma vid en ny undersökning, d.v.s. pålitligheten av valda metoder, att 

resultatet går att replikeras. Huruvida resultatet går att replikeras kan enbart en ny studie i 

samma ämne och tillvägagångssätt visa (Bryman, 2002).  
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4.5 Etiskt ställningstagande 

Tillämpandet av etiska ställningstaganden utgör grunden för god forskning. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2008, 2011) tillämpas i genomförandet av 

studien samt i hanterandet av insamlad data och personuppgifter efter avslutad studie. 

Riktlinjerna kan sammanfattas i fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet tillämpas genom att 

respondenterna har informerats om studiens syfte i missivbrev (BILAGA C), samt 

inledningsvis i intervjuerna. Respondenterna har även informerats om att deras deltagande 

sker på frivillig grund. Samtyckeskravet har tillämpats genom att respondenterna vid 

intervjutillfället lämnat sitt skriftliga samtycke till att delta i intervjun samt att 

respondenternas yrkestillhörighet får omnämnas i uppsatsen (BILAGA D). Respondenterna 

har även informerats om deras rättighet att avbryta sitt deltagande under eller efter 

genomförd intervju. Konfidentialitetskravet har tillämpats genom att intervjuerna har 

genomförts avskilt. Respondenternas tjänstegrad har valts att inte omnämnas, med 

anledning av att undvika identifiering av deltagande respondenter. Insamlad data har 

förvarats i ett låst skåp. Data och information som tolkats strida mot konfidentialitetskravet 

har inte översänts till exempelvis handledare genom mejl eller dylikt. Personlig överräkning 

har enbart använts för att säkra konfidentialitetskravet. Efter avslutad studie och efter att 

studien har bedömts kommer arkiverad data förstöras. Nyttjandekravet har tillämpats 

genom att information som framkommer genom intervjuerna enbart har använts för studiens 

ändamål och har inte använts mot respondenterna eller annan berörd part. Respondenterna 

har erbjudits att få ta del av den färdiga, betygsbedömda och arkiverade uppsatsen. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Resultat 

5.1.1 Samverkans funktion 

Barnahus funktion är att samla flera professioner under samma tak med barnets behov i 

fokus, den samlade kompetensen bidrar till att utredningen överlag genomförs skyndsamt. 

Professionernas arbete utgår från skilda lagstiftningar, föreskrifter och mål. Samtliga 

respondenter är positivt inställda till Barnahus funktion och att verksamheten fyller en 

nödvändig uppgift i samhället. Åklagaren beskriver att samverkan mellan professioner är en 

nödvändighet och dess behov ifrågasätts inte överhuvudtaget. Även samordnaren för 

Socialtjänsten lyfter fram detta: 
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”Barnahus och samverkan är en förutsättning för att barn som far illa ska få bästa möjliga stöd, 

och då krävs det att man samverkar över yrkesrollerna. Man har olika glasögon, perspektiv och 

kunskap. För att få en så bred kunskapsbild som möjligt så behöver man samverka” 

(Samordnare, Socialtjänst).  

Flera verksamheter är representerade i Barnahus, vilket bidrar till en samsyn av ärendet 

enligt psykologen. Socialsekreteraren (Mottagningsenheten) beskriver Barnahus som en 

möjlighet för barnen att få en så bra utredningsprocess som möjligt, och att barnet inte skall 

behöva flytta på sig, myndigheterna skall komma till barnet. ”Vägarna till att handla snabbt 

är bättre på Barnahus” (Samordnare, Socialtjänst). Under intervjun med barnläkaren framför 

denne att det blir lättare att samverka med andra myndigheter när det finns en tydlig 

stomme om hur samarbetet ska fungera.  

Flertalet respondenter lyfter, att vid frågor och funderingar gällande tillvägagångssätt ur ett 

professionellt perspektiv, ska Barnahus fungera som en kunskapsportal med rådgivande 

funktion. Samverkan på Barnahus utvärderas och utvecklas kontinuerligt, den samlade 

kompetensen bidrar med förslag till förbättring och behandlas i en ledningsgrupp. I 

ledningsgruppen ingår samordnarna vid Barnahus och deras överordnade (polis). I syfte att 

utveckla samverkansfunktionen anordnas gemensamma utbildningsdagar för samtliga 

involverade parter med mål att bli en sammanhållen grupp, detta planeras och styrs av en 

arbets- och utvecklingsgrupp (samordnare, polis). Med syfte att utveckla den egna 

verksamheten har samordnare vid Barnahus ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter med 

andra Barnahus, nationellt. Kontakten med andra Barnahus syftar även till att inneha en 

rådfrågande funktion (samordnare, Socialtjänst). 

5.1.2 Fördelar av att samverka 

Samverkan mellan parterna konkretiseras i samråden. Samtliga respondenter ser samråden 

som en möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, genom att få ta del av samtliga 

professioners perspektiv och yrkeskunnande. Under samråden samlas parterna med syfte att 

planera och komma överens om hur de olika myndigheterna skall gå till väga vid inkommen 

anmälan om brott mot barn, vilket resulterar i att snabbt kunna gå in med lagtekniska 

åtgärder och sociala insatser, vidare beskriver åklagaren:  

”Att snabbt kunna ge stöd till barnet, föräldrar och syskon. Det är inte bara barnet som 

händelsen berör, utan det berör hela familjen. Är det ett sexualbrott som ägt rum så raseras hela 

familjens tillvaro. Det är lätt att glömma bort människorna runt omkring” (Åklagare). 

Ur ett psykiatriskt perspektiv är det viktigt att vårda och värna om barnets och hela familjens 

välbefinnande. Detta genom att lyfta de resurser som finns i Barnahus, utifrån de olika 

kompetensernas perspektiv (psykolog). Barnet och dess familj erbjuds krisstöd under och 

efter utredningsprocessen. Samråd bidrar till tidsbesparing, med utgångspunkt från att 

samtliga parter kan vid ett och samma tillfälle förmedla sin syn på ärendet utifrån den egna 

professionen, vilket skall resultera i diskussion om möjliga tillvägagångssätt i ett ärende 
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utifrån samtliga parters yrkesexpertis (samordnare, polis). Genom deltagande vid samråden 

ges en enhetlig bild av rättsprocessen (socialsekreterare, Mottagningsenheten). Polisens och 

åklagarens uppgift är att utreda brott, barnläkaren att fastställa bevis genom 

läkarundersökning och Socialtjänstens uppgift är att bedöma barnets behov av skydd. På 

detta sätt kan barnets akuta behov fastställas vid ett samrådstillfälle (barnläkare). ”Samråden 

bidrar till att information om barnet och familjens situation ges vid ett tillfälle, till samtliga 

berörda parter. Det blir en rakare och tydligare kommunikation, och man vinner tid i 

utredningsfasen” (Polis).  

Mellan de olika samverkansparterna råder en respekt för varandras yrkesexpertis enligt 

psykologen. Det viktigaste är att lyfta den expertis, genom samförstånd, som är av störst vikt i 

det aktuella ärendet, det psykiatriska, det polisiära eller det sociala behovet som är störst hos 

barnet och dess familj i nuet (psykolog). Socialsekreteraren (Mottagningsenheten) beskriver 

att vid inkommen anmälan rådfrågas samordnare (Socialtjänst), i ett första steg. 

Tillsammans avgör de hur akut ärendet tolkas vara, samt när ett samråd skall tillkallas, redan 

samma dag eller vänta till den fasta tiden. 

5.1.3 Brister i samverkan 

Under intervjun med barnläkaren beskriver denne svårigheten med Barnahus placering, att 

avståndet från dennes arbetsplats kan försvåra att snabbt kunna åka till Barnahus vid behov. 

Barnläkaren för fram de bemanningsmässigt ansträngda arbetsförhållandena och menar att 

bristande tillgång på barnläkare har medfört svårigheter att ingå i samverkan vid Barnahus 

och säger: 

”Skulle det komma nationella riktlinjer om att det är nödvändigt av någon anledning, så 

kommer det att krävas mer resurser för barnkliniken. Att kunna få en person mer som en 

deltidstjänst på Barnahus, men det får vi se på utvecklingen” (Barnläkare). 

Under intervjun med samordnaren (polis) framkommer att det finns brister i att uppnå 

grundtanken med Barnahus, gällande att yrkesverksamma skall komma till barnet. Det finns 

en avsaknad av tillgång till läkare på Barnahus, med avseende att kunna genomföra 

läkarundersökning på plats. Socialsekreterare (Mottagningsenheten) framför att 

Socialtjänsten brister i att genomföra samtliga barnsamtal på Barnahus. Psykologen framför 

att samtal med barnen sker i den egna verksamhetens lokaler.  

Samordnarna saknar handledning från Barn- och ungdomspsykiatrin, för att utveckla 

redskap att hantera och erbjuda ett bra krisstöd till barn och deras föräldrar. ”Jag känner att 

jag behöver ha någon form av utbildning i att stödja föräldrar som sitter och väntar på 

barnen, särskilt föräldrar till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp” (Samordnare, 

polis). Vidare beskriver samordnaren att föräldrarna ofta bryter ihop i väntrummet, och att 

denne saknar utbildning i att hantera situationen, upplevelsen är att det inte alltid räcker till 

att vara en medmänniska. Barn- och ungdomspsykiatrin har tillfrågats om att via dem erhålla 

rätt kompetens i att hantera sådan situation. ”De vill inte hjälpa till med det” (Samordnare, 
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polis).  Det framkommer under intervju med representant från Barn- och ungdomspsykiatrin 

att de erhållit en förfrågan från samordnare vid Barnahus, gällande handledning, i de 

situationer då samordnare tillhandahåller krisstöd till barnet och dennes familj. Dock 

framgår av respondentens svar att en lösning på denna förfrågan ännu inte fastställts 

(psykolog). Gällande krisstöd påtalas brist avseende vem som bär ansvaret i frågan, är det 

landstinget eller kommunen som svarar för att erbjuda barnet och familjen insats i form av 

krisstöd (samordnare, Socialtjänsten).  

Socialsekreteraren (Mottagningsenheten) beskriver att det är svårt att representera dennes 

myndighet vid samråden med anledning av att Socialtjänsten inte uppfattas inneha samma 

pondus som exempelvis åklagare och uppger att dennes arbetsuppgift är att vid misstanke 

om brott, snabbt göra en skyddsbedömning, med utgångspunkt från barnets behov. Med 

anledning av att en brottsmisstanke föreligger och att beslut om att den misstänkte förövaren 

skall häktas, vill inte polis eller åklagare att Socialtjänsten informerar vårdnadshavare. Detta 

försvårar Socialtjänstens arbete och strider mot Socialtjänstens skyldigheter: 

”I de fallen där vi måste gå in och göra ett akut omhändertagande, att barnet kanske är hos den 

föräldern som har begått brottet, då måste vi informera. Vi har en skyldighet att stoppa, så att 

det inte händer igen”( Socialsekreterare, Mottagningsenheten).  

Vidare beskriver socialsekreteraren svårigheten att göra en avvägning mellan att kalla till ett 

samråd eller ingripa direkt. Enligt polisen försvåras deras arbete av att Socialtjänsten i ett för 

tidigt skede kommer i kontakt med det misstänkt utsatta barnets föräldrar. Detta avseende 

att barnets utgångsläge i att tala med polisen försämras kraftigt, vilket uttrycks så här:  

”Vi vill inte att föräldrarna ska veta att en anmälan kommer att göras för att barnet har berättat 

att denne har blivit slagen av sin pappa. Då är det bättre att vi har ett samråd och bestämmer 

när vi ska höra barnet, när ska anmälan göras, och hur lägger vi upp taktiken. Detta gör att 

barnet får en schysst rättslig prövning” (Polis). 

Under intervjun med psykologen framgår att denne inte upplever några brister i samverkan 

mellan samverkansparterna. Åklagaren framför under intervjun avsaknad av förteckning 

över samtliga involverade yrkesverksamma i samverkan vid Barnahus, detta med anledning 

att erhålla en övergripande bild av vilka personer som är aktiva i exempelvis samråden, för 

att på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med berörd person vid frågor. Dock påtalar 

denne att vid frågor och funderingar lyfts dessa direkt vid behov, under samråden (åklagare). 

Samordnaren (Socialtjänsten) menar att: 

”I samverkan blir det tydligt att man har olika agendor och arbetsuppgifter. I brinnande och 

känsliga ärenden, som väcker mycket känslor vid exempelvis sexuella övergrepp eller 

hedersrelaterat våld, blir det tydligt att parterna innehar förutfattade meningar och brister i sin 

förståelse för de andras jobb. Alla blir väldigt engagerade och vill göra på sitt sätt” (Samordnare, 

Socialtjänsten). 

Under intervjun med barnläkaren framkommer det att denne upplever att vid samråden 

diskuteras ärenden som egentligen ”(…) inte är så pass grova saker att det kanske inte är ett 
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Barnahus ärende” (Barnläkare). Vidare beskriver barnläkaren att det inte är fel att diskutera 

men att exempelvis Socialtjänsten kan tillsätta en intern diskussionsgrupp. 

5.1.4 Tillämpningen av barnets rättigheter 

Samtliga respondenter är eniga om att barnets delaktighet och möjlighet att påverka den 

egna situationen grundas i att barnet berättar, att barnet blir lyssnad till. ”I och med att de 

har berättat så frigörs möjligheter att agera för att hjälpa barnet att få en tryggare tillvaro” 

(Åklagare). Att barnet känner sig väl omhändertaget och att barnet blir tagen på allvar, 

möjliggör barnets möjlighet att påverka den egna situationen (samordnare, Socialtjänsten). 

Barnet får berätta sin upplevelse, med sina egna ord, utan påverkan. Att vi tror på barnet, 

samt att visa barnet respekt är av stor vikt i alla ärenden som rör barn (åklagare). Vikten av 

att stärka barnets självkänsla, att tro på den egna inre styrkan att läka det upplevda. Detta 

genom att fokusera på de positiva resurserna i syfte att må bättre framöver, att det som har 

hänt inte tar över och låter det styra barnets liv. Det bidrar till att erhålla en känsla av 

kontroll och möjlighet till att påverka den egna situationen, vilket bidrar till att barnet mår 

bättre (samordnare, Socialtjänst).  

Barnet görs delaktig genom att barnet får tydlig information om vad som kommer att hända 

och vad nästa steg är i utredningsfasen, dock finns brister i att meddela barnet hur 

utredningen fortskrider, efter att förhören är avslutade. Enligt polisen saknas rutiner för att 

delge barnet om utredningens förfarande. ”Samtalen med barnen utgår från vad de tycker 

och tänker” (Socialsekreterare, Mottagningsenheten). Barnets delaktighet under en 

rättsmedicinsk läkarundersökning tillgodoses genom att undersökande läkare noga berättar 

för barnet, steg för steg, hur undersökningen går till och besvarar frågor om kroppen, i 

synnerhet äldre barn (barnläkare). 

5.1.5 Metoder för att möjliggöra barnets delaktighet 

Åklagare är med vid förhör, i ett medlyssningsrum, kan kompletterande frågor ställas direkt 

via förhörsledaren. Vilket kan bespara barnet att behöva komma på ytterligare ett förhör, 

vilket beskrivs som en metod enligt åklagaren. Samordnaren (Socialtjänst) beskriver att 

denne använder sig av KASAM (känsla av sammanhang), empowerment och Trappan (ett 

jagstärkande verktyg i samtal med barn) vid krisstöd som metod. Psykolog, polis, 

socialsekreterare och samordnare (Socialtjänst) använder sig samtliga av metoden tejpning. 

Vilket syftar till att barnet, genom lek med dockor, beskriver händelsen, genom att platsen för 

händelsen exempelvis bostaden tejpas upp på ett bord, dockorna representerar de 

involverade parterna. Socialsekreteraren (Mottagningsenheten) framför att de använder 

Nallekort som metod, detta för att barnet bildligt skall kunna beskriva sina känslor genom att 

använda kort med motiv av nallar i olika sinnesstämningar, exempelvis glad, arg, rädd o.s.v.  

Barnläkaren beskriver att man pratar med barnet, inte över huvudet på barnet, och att se 

barnet som en enskild individ. ”Det är jätte viktigt att lyssna på barnet, våga ställa frågor, 
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tordas se och tordas fråga. Att våga bemöta barnet där den är” (Samordnare, polis). 

Samordnaren för Socialtjänst delar synsättet: 

”Att våga fråga, för när inte vi vågar prata om det eller ställa raka frågor, så får man inte veta hur 

barnet känner. Har man varit utsatt för övergrepp, lever man ofta med mycket skuld och 

skamkänslor redan, och om man då inte blir bemött med att någon annan vågar tala om det, 

stärker man bilden av skam, att det är barnets fel. Att våga prata om sexualitet och använda de 

begrepp som barnen använder sig av. Om inte vi är bekväma, så kan vi inte förvänta oss att barn 

kan öppna sig och berätta om vad som har hänt” (Samordnare, Socialtjänst). 

Barnkonventionen är ett grunddokument i Barnahus. Polisen beskriver att de använder sig av 

tolk vid förhör, i de fall som barnet har svårt att uttrycka sig och förstå det svenska språket, 

detta för att säkra barnets delaktighet och möjlighet att påverka den egna situationen. Vidare 

beskrivs att polisen ger barnen visitkort, utan föräldrarnas vetskap, ett att förvara hemma 

och ett att förvara på förskola/skola. Detta i syfte att barnet skall kunna kontakta utredande 

polis vid behov, vilket skapar en trygghet hos barnet (polis). Även psykologen lyfter fram hur 

viktigt det är att stötta barnen: 

”Där handlar det om utifrån den samlade kompetensen vi har, att vårda och respektera barnet 

på allra bästa sätt, att stötta barnets rättigheter. Vi är måna om barnets psykiska mående och 

backa upp där behovet finns. Så att barnet orkar igenom det, orkar leva. Detta genom att lyssna, 

respektera och skapa hopp” (Psykolog).  

Vidare beskriver psykologen att de använder sig av en form av process där de studerar 

minspelet (minprocess) som metod, detta genom att bl.a. barnet och föräldern leker, samt att 

psykolog studerar relationen mellan barnet och föräldern. Var individ är unik och det är 

viktigt att man som professionell har en bred arsenal av metoder, för att bemöta det 

individuella behovet (samordnare, Socialtjänst). Vidare beskrivs förslag på metod som kan 

möjliggöra barnets delaktighet, detta genom att barnet tilldelas en särskild handläggare eller 

kontaktperson, som skall finnas för barnet genom hela utredningsprocessen, d.v.s. denna roll 

innebär inte att utreda, utan enbart vara ett stöd till barnet, med rätt kompetens att 

tillgodose barnets rättigheter (samordnare, Socialtjänst). 

5.1.6 Barnet i fokus 

Respondenterna framför deras syn på vad som är viktigt att tänka på i arbetet med barn som 

misstänkts blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp, vilket är; att tro och lyssna på 

barnet; att respektera barnet; att ge barnet tid och utrymme att på sitt sätt förmedla sin 

upplevelse; att acceptera att alla barn inte hanterar det sagda upplevda på samma sätt; att 

snabbt skapa en trygg och stabil miljö för barnet; att barnförhör/barnsamtal genomförs i en 

trygg/barnvänlig miljö.  

En tydlig dokumentation ses som en framgångsfaktor vid inkommen anmälan till polisen. 

Barnets hela situationsbild, dokumenterade skador, var barnet befinner sig, vem den 

misstänkte förövaren är och om det finns vittnen. Detta är information som polisen 
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efterfrågar vid anmälan, inkommen av Socialtjänsten. Detta genererar ett bättre 

beslutsunderlag, till fördel för det utsatta barnet (polis). Att tro på barnet till dess att 

motsatsen är bevisad, barnen har svårare att komma fram med sin historia i samhället än vad 

en vuxen individ har (barnläkare). ”Vi måste tänka på att det kommer en morgondag och ett 

nästa år, att det inte blir ett avslut bara för att det påfallit en dom” (Åklagare). Respektera att 

barnens traumabearbetning av händelsen kan se olika ut. För en del barn upplevs händelsen 

som det mest traumatiska, medan andra upplever gripandet av exempelvis den ena förälder 

eller omhändertagandet av barnet själv som det mest traumatiska. ”Det gäller att 

individualisera, genom att titta på vad just det här barnet behöver, sen kartlägga vilka 

resurser som behövs och vem som är mest lämpad att ta hand om det” (Psykolog). ”Det är 

jätteviktigt att man tror på barnet, det är barnets sanning, deras upplevelse” (Samordnare, 

polis). 

5.1.7 Hur kan samverkan utvecklas? 

Kommunikation är nyckeln till en välfungerande samverkan enligt samtliga respondenter. 

Känner alla till varandras uppdrag och arbetsuppgifter undviker man att reta sig på den 

andra partens arbetssätt (polis). Samordnaren (polis) lyfter frågan om att omfördela små 

resurser för att uppnå en välfungerande samverkan, detta ur perspektivet att göra det bästa 

av situationen för barnet. Flertalet respondenter lyfter att samverkan vid Barnahus kan 

utvecklas genom gemensamma utbildningsdagar, med bl.a. målet att bli en mer 

sammansvetsad samverkansgrupp, att få en gemensam grund att stå på. Barnläkaren 

beskriver att landstingets bristande resurser står i motsats till regeringens direktiv om 

Barnahus existerande, och eftersöker utökade resurser för att möta behovet av deras 

kompetens vid Barnahus. Samordnarna på Barnahus eftersöker fler uppföljande samråd, 

med syfte att följa upp insatser, beslut och åtgärder kring barnet och familjen. I syfte att 

utveckla Barnahus, nationellt, är det under pågående att skapa generella riktlinjer för alla 

Barnahus i Sverige. Exempelvis genom att tio punkter skapas, som måste uppfyllas i 

verksamheten, för att få benämna sig som ett Barnahus, vilket resulterar i att samtliga 

Barnahus tvingas hålla en viss nivå (socialsekreterare, Mottagningsenheten). 

5.2 Analys 

5.2.1 Analys ur ett systemteoretiskt perspektiv 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan Barnahus beskrivas som ett eget system. I systemet 

ingår flera delar som utgörs av enskilda system – Socialtjänst, Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten, Barnkliniken, Barn- och ungdomspsykiatrin – vilka innehar olika 

strukturer, samt olika funktioner i samhället. Verksamheten Barnahus kommer att beskrivas 

utifrån resultatet i föreliggande studie med koppling till Öquists (2008) systemteoretiska 
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definition av begreppen struktur och funktion. Barnahusets funktion kan beskrivas som ett 

system med ett tydligt pragmatiskt syfte.  

Av resultatet framgår att barnets behov utgör grunden till att myndigheterna samverkar i ett 

gemensamt system, d.v.s. att systemets funktion är att samverka, genom samråd samspelar 

flera myndigheter för att tillgodose barnets behov av skydd, trygghet och leda till att lagföra 

förövaren. Den samlade kompetensen skall resultera i en skyndsam utredningsprocess. 

Barnahus struktur kan beskrivas som systemets uppbyggnad, d.v.s. de verksamheter som 

ingår i Barnahus utgör tillsammans strukturen av Barnahus, samspelet mellan delarna utgör 

helheten. Öquist (2008) beskriver att det intressanta i det moderna systemtänkandet, utgår 

från ett sampel mellan strukturen och funktionen, d.v.s. att helheten har företräde framför 

delarna. Med fokus på Barnahus innebär det att samverkansparternas egna system med 

strukturer och funktioner samspelar och blir delar av ett gemensamt system (Barnahus), med 

syfte att finna en lösning tillsammans grundat i de enskilda systemens professionskunskap, 

genom att se barnet i hela dess sammanhang och dess behov i sin helhet. 

 Uppsatsförfattaren tolkar ur ett systemteoretiskt perspektiv att Barnahus delvis är ett öppet 

system, samtidigt som Barnahus delvis är ett slutet system, detta genom Öquists (2008) 

beskrivning av öppna/slutna system. Barnahus har ett kontinuerligt utbyte av information 

med sin omgivning, i detta fall enbart med involverade myndigheter. Dock kan Barnahus ses 

som delvis ett slutet system, genom att Barnahus utbyte av information enbart sker med de 

myndigheter som är involverade i det specifika ärendet. Det innebär att de samverkansparter 

som ingår i systemet Barnahus inte delges uppgifter om ärenden som inte rör deras specifika 

verksamhet. Barnahus är inte en offentlig verksamhet, vilket innebär skydd mot insyn av 

offentligheten enligt bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).  

Resultatet visar att respondenterna upplever att den samlade professionella kunskapens 

syfte, vid ett samråd, är att gemensamt se barnets hela behov utifrån de olika 

verksamheternas perspektiv, och eftersträva en samordnad ansats att tillvarata barnets rätt 

till skydd och stöd i utsattheten. Vilket kan beskrivas som ett samspel grundat på ett 

systemiskt tänkande. Samverkan blir en form av styrning med syfte att organisationerna tar 

del av varandras normer och synsätt samt överför egna normer och synsätt (Markström, 

2003).  

Resultatet påvisar att respondenterna upplever att det förekommer svårigheter att samordna 

samtliga lagstiftningar, regelsystem och föreskrifter, vilket kan vara ett resultat av bristande 

förståelse av de enskilda verksamheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt. 

Uppsatsförfattaren tolkar att det kan vara ett resultat av att samverkansparternas system har 

egna strukturer och funktioner, vilka kan stå i konflikt med de andra systemens struktur och 

funktion. Samverkansparternas roller i det enskilda systemet behöver nödvändigtvis inte bli 

den samma/framträdande rollen i det gemensamma systemet Barnahus, vilket kan innebära 

att en samverkansparts roll vid samråden kan komma att bli mer framträdande, detta utifrån 

den aktuella situationens behov. Uppsatsförfattaren avser mena att situationen avgör vilken 

roll som i stunden innehar en mer framträdande position, exempelvis Socialtjänstens roll att 
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akut omhänderta barnet, polisens roll att snabbt höra barnet, utan föräldrars vetskap eller 

åklagarens roll att ur ett lagtekniskt perspektiv möjliggöra polisens handlande.  

Johanssons (2011) artikel påvisar att straffrätten har ett tolkningsföreträde i det praktiska 

samverkansarbetet, d.v.s. att den interorganisatoriska samverkan har resulterat i en generell 

process av juridifiering. Johansson avser att mena att polis och åklagarens arbetsinsatser 

föregår socialtjänstens, d.v.s. att de olika myndigheternas ansvarsområden i Barnahus står i 

konflikt med varandra gällande tolkningsföreträde och turordning. Resultatet i föreliggande 

studie påvisar att socialsekreteraren (Mottagningsenheten) upplever att polisens och 

åklagarens arbete föregår socialtjänstens arbete, gällande huruvida tillvägagångssättet skall 

genomföras med barnets behov i fokus. Johansson (2011) belyser vikten av att 

uppmärksamma konflikten mellan straffrätt och socialrätt, förskjutning av roller samt den 

pågående processen av juridifiering i verksamheten Barnahus.  

5.2.2 Analys ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv  

Ett nyinstitutionalistiskt tänkande kan appliceras på samverkansverksamheter. Barnahus är 

ett tydligt exempel på en verksamhet i välfärdssamhället som praktiserar det 

nyinstitutionalistiska tänkandet (Markström, 2003). Ofta när verksamheter samverkar sker 

det enligt någon av formerna kollaboration, koordination, konsultation eller 

sammansmältning, resultatet i föreliggande studie visar att i Barnahus förekommer alla fyra 

former av samverkan, vilket enligt Westrin (1986) skulle utgöra en grund för en väl 

fungerande samverkan.  

Resultatet i föreliggande studie visar att respondenterna upplever genom begreppen; 

kollaboration, att samverkan utgår från en specifik målgrupp; koordination, att samråden 

bidrar till att uppnå ett bästa resultat för barnet, genom att myndigheternas 

professionskunskap bidrar till en gemensam lösning; konsultation, erhåller en personlig och 

yrkesmässig kompetensutveckling; sammansmältning, att samverka med ett gemensamt mål 

och att samtliga professionsperspektiv vävs samman, i den mån det är möjligt. Vidare påvisar 

resultatet brister avseende konsultation, detta med anledning av att det framkommer av 

samordnare vid Barnahus, önskemål om att erhålla handledning av Barn- och 

ungdomspsykiatrin, med målet att vidareutveckla den egna kompetensen som samordnare, 

och med målet att tillhandahålla ett professionellt krisstöd till barnet och dess familj.  

Resultatet i föreliggande studie påvisar samma resultat som i Rasmussons (2011) artikel att 

barn och föräldrar upplever att personal vid Barnahus ger ett respektfullt och vänligt 

bemötande, samt att erhållet krisstöd var mycket uppskattat av hela familjen. Föreliggande 

studies resultat visar att barnets rättigheter tillämpas i utredningsprocessen, avseende 

barnets rätt att bli hörd, rätt till att vara delaktig och möjlighet att påverka den egna 

situationen. Barnet blir respekterad, trodd och bemött på ett professionellt sätt, vilket 

stämmer överens med resultatet från Eriksson och Näsmans (2012) artikel, att barnen 

upplever ett värde i att få sin röst hörd och en tacksamhet av att ses som en kompetent, 
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pålitlig expert på den egna upplevelsen. I föreliggande studie framgår att barnet ses som en 

egen individ med individuella behov, med vikten att tala till barnet och inte över barnets 

huvud. Samtalet med barnet skall utgå från att lyssna, tro på barnet och skapa hopp, vilket 

stämmer överens med resultatet i Rasmussons (2011) artikel.  

Jones m.fl.(2007) artikel frambringar liknande resultat av att CAC framgångsrikt kan 

förbättra barn och föräldrars upplevelse av utredningsprocessen, i jämförelse med en ordinär 

utredningsprocess i polisens lokaler. Resultatet i föreliggande studie påvisar samma resultat 

som Kaldal m.fl. (2010) framför att barnets rättigheter hävdas genom att barnet får förmedla 

sin upplevelse under trygga förhållanden i en barnvänlig miljö, samt att den barnvänliga 

miljön kan ses som en framgångsfaktor i att tillvarata barnets behov av trygghet. I 

föreliggande studie framgår av resultatet att samverkansparterna tillvaratar barnets rätt till 

delaktighet genom olika tillvägagångssätt.  

Däremot visar resultatet att parterna upplever brister i den praktiska samverkan mellan dem. 

De upplevda bristerna kan komma att försvåra tillämpandet av barnets rättigheter, d.v.s. att 

barnets rätt att bli hörd kan komma i skuggan av de upplevda bristerna i samverkan. 

Resultatet i föreliggande studie överensstämmer med resultatet i Rasmussons m.fl.(2010) 

artikel, att Sveriges riktlinjer och utbildningsmaterial utgår från ett rättighetsorienterat 

perspektiv, vilket innebär att barnets rätt till delaktighet utgör tyngdpunkten.  

6 DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att lyfta fram samverkansparternas upplevelse av samverkan i 

Barnahus. Detta undersöktes i en mellanstor stad i Sverige. Målgruppen var Socialtjänst, 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Barnkliniken och Barn- och ungdomspsykiatrin. I 

föreliggande studie är det samverkansparternas upplevelser av samverkan och hur barnets 

rättigheter tillämpas i utredningsprocessen som är i fokus.  

Den första frågeställningen lyfter fram parternas upplevelse av funktion, fördelar och brister i 

samverkan och resultatet påvisar att samverkan mellan myndigheterna fyller en nödvändig 

och viktig funktion i samhället. Barnahus funktion är att det misstänkt utsatta barnet skall 

erhålla ett samlat samhällsstöd och att samverkan mellan myndigheterna skall resultera i en 

skyndsam utredningsprocess med barnets behov i fokus. Respondenterna upplever påtagliga 

fördelar av att samverka, samråden bidrar till att utredningsprocessen samordnas med 

barnets behov i fokus, samt fyller en funktion av personlig- och yrkesmässig 

utvecklingsmöjlighet. Resultatet påvisar att respondenterna upplever brister i samverkan. 

Bristande kommunikation, bristande resurser och att de olika verksamheterna representerar 

olika system och funktioner i samhället, vilket medför en svårighet i att kombinera dessa till 

ett gemensamt system, Barnahus.  
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I den andra frågeställningen fokuserades parternas upplevelse av hur barnets rättigheter 

tillämpas i utredningsprocessen, vilket besvaras genom att respondenterna förmedlat sin 

upplevelse av barnets delaktighet, möjlighet att påverka och vilka metoder som används för 

att möjliggöra barnets rättigheter, samt att frambringa vad som är viktigt att tänka på i 

arbetet med barn som misstänkts blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Resultatet 

påvisar att barnets rättigheter tillämpas genom hela utredningsprocessen. Barnet blir lyssnat 

till, respekterad och trodd. Barnet är delaktigt, det är barnets upplevelse som är det centrala i 

utredningsprocessen. Myndigheterna runt barnet använder sig av flera olika metoder för att 

möjliggöra barnets delaktighet. Den barnvänliga, inbjudande miljön på Barnahus kan ses 

som en metod i sig, detta genom att barnet i den svåra situationen välkomnas in i en miljö 

anpassat för barn, vilket kan resultera i att barnet lättare kan förmedla det upplevda.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie påvisar genom ett systemteoretiskt perspektiv (Öquist, 2008) 

att Barnahus fyller en viktig funktion i välfärdssamhället och att samtliga samverkansparter 

upplever tydliga fördelar av att samverka ur det egna verksamhetsperspektivet, och att 

Barnahus representeras av en bred yrkeskompetens. I studien framgår svårigheter att 

anpassa det egna systemet till det gemensamma systemet Barnahus, att de enskilda 

verksamheternas resurser begränsar möjligheten att till fullo ingå i Barnahus, att insatser 

rörande utsatta barn inte alltid sker på Barnahus, exempelvis insatser från Barnkliniken och 

Barn- och ungdomspsykiatrin, samt i visa avseenden från Socialtjänsten. Uppsatsförfattarens 

reflektion utgår från att problematisera avsaknaden av att erbjuda barnet och familjen 

samtliga stödinsatser på Barnahus, vilket innebär att barnet inte erhåller en kontinuitet i 

utredningsprocessen. Uppsatsförfattaren ser det som en fördel för barnet och familjen om 

samtliga insatser genomförs på Barnahus, dock kan det vara en svårighet att tillämpa 

praktiskt. Uppsatsförfattaren menar att tillgången på exempelvis nödvändig läkarutrustning, 

ur ett resursperspektiv kan vara svårt att tillgodose, men att enklare läkarundersökningar 

kan övervägas att genomföras på Barnahus. Uppsatsförfattaren anser att samtliga barnsamtal 

under utredningsprocessen bör genomföras på Barnahus, med anledning av att barnet skall 

vidmakthålla kontroll i den eventuella upprivna livssituationen, stödet får barnet att uppleva 

kontroll över den egna situationen. Samtal med socialsekreterare och psykolog bör ske i för 

barnet bekanta lokaler på Barnahus. Reflektionen styrks av resultatet från tidigare forskning 

att barnet och föräldrarna upplever att Barnahus och CAC erbjuder ett vänligt/avslappnat 

bemötande i barnvänlig och trygg miljö (Rasmussons, 2011; Jones m.fl., 2007). 

Uppsatsförfattaren tolkar att den geografiska aspekten och bristande resurser kan avgöra 

varför inte samtliga barnsamtal genomförs på Barnahus, det tar tid att förflytta sig från den 

egna arbetsplatsen till Barnahus, samt att kostnadseffektiviteten styr den enskilda 

professionsutövarens arbetstidsfördelning.  
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Uppsatsförfattaren vill lyfta fram och reflektera över spänningsförhållandet mellan 

involverade verksamheter i Barnahus. Detta utifrån att uppsatsförfattaren tolkar med grund i 

resultatet att det förekommer ett spänningsförhållande mellan parterna. Respondenterna 

framför bl.a. upplevda brister i förförståelsen mellan de olika professionernas lagstiftningar, 

arbetsmetoder och agendor, samt svårigheten att kombinera dessa. Det är av vikt att 

medvetengöra samverkansparterna om det rådande spänningsförhållandet, med målet att 

undvika enligt Johansson (2011) en process av juridifiering. Samverkan mellan parterna bör 

tillämpas genom ett ömsesidigt givande och tagande med barnets behov i fokus. Med målet 

att undvika konflikter mellan samverkansparterna, grundat i att verksamheterna 

representerar olika system, är det av vikt att implementera Barnahus som det gemensamma 

systemet. Kan detta synsätt implementeras hos de enskilda involverade professionsutövarna, 

tolkar uppsatsförfattaren som en bidragande faktor till att minska det rådande 

spänningsförhållandet, samt skapa och utveckla det gemensamma systemet, Barnahus. 

Systemet Barnahus bör byggas upp enligt en gemensamt antagen struktur, inom vilken 

samtliga involverade verksamheter upplever som ett givande samarbete. 

I relation till respondenternas förslag om hur samverkan kan utvecklas, föreslår 

uppsatsförfattaren att samtliga samverkansparter skall reflektera över Westrins (1966) 

definition av samverkan, utifrån kategorierna kollaboration, koordination, konsultation och 

sammansmältning. Detta med avsikt på att samverkan ur det nyinstitutionalistiska 

tänkandet (Markström, 2003) kan bidra att tillsammans finna en gemensam grund att tolka, 

praktisera och effektivisera samverkansarbetet.  

Avslutningsvis kommer uppsatsförfattaren att diskutera implikationer av att myndigheter 

samverkar i Barnahus på individ-, organisations- och samhällsnivå. Samverkan på 

individnivå resulterar i flera goda konsekvenser för barnet och familjen, genom att barnets 

behov är i fokus för samverkansarbetet. De samverkande myndigheterna samlas runt barnet, 

barnet behöver inte besöka vardera enskild myndighet i samma ärende. Myndigheterna runt 

barnet i dess utsatthet visar hänsyn till barnets mående på så sätt att myndigheterna 

samordnar sina insatser, genom samråd, vilket tolkas som en bidragande faktor till att 

bespara barnet från att ytterligare försämras i sitt mående. Den samordnade 

samhällsinsatsen är en nödvändighet för att på bästa sätt ge barnet skydd, trygghet och 

stoppa utsattheten, vilket i längden möjliggör att barnet och familjen kan leva, utvecklas och 

skapa ett nytt liv med bättre förutsättningar. Samverkan på organisationsnivå resulterar i 

flera goda konsekvenser för samverkansparterna, den samlade professionella kunskapen kan 

vid ett tillfälle samordna sina insatser, genom samråd, vilket resulterar i en skyndsam 

utredningsprocess. Information om ärendet, planering av tillvägagångssätt och möjligheten 

att framföra det egna verksamhetsperspektivet under ett samråd, anses som en 

framgångsfaktor i att skapa ett dynamiskt flöde av samordnade insatser. Uppsatsförfattaren 

menar att den interorganisatoriska samverkan bidrar till att utveckla den egna individuella 

och organisatoriska professionen genom att samtliga samverkansparter tillhandahåller 

utbyte av kunskap och information, samt genom ett effektivt samarbete kan resultera i 

ekonomiska besparingar. Samverkan på samhällsnivå resulterar i flera goda konsekvenser för 
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samhället, detta utifrån att Barnahus genom interorganisatorisk samverkan bidrar till att 

samhället genom en enad front bekämpar barnets utsatthet. Uppsatsförfattaren menar att 

samverkan ur ett samhälleligt perspektiv är ett nödvändigt angreppssätt i att tillvarata 

medborgarnas rätt till skydd, trygghet och stöd.  

6.2 Metoddiskussion 

Inledningsvis diskuteras studiens kvalitet genom ett självkritiskt ställningstagande med 

utgångspunkt i kvalitetskriterierna intern/extern validitet och intern/extern reliabilitet 

(Bryman, 2002). Uppsatsförfattaren bedömer att studien uppnår intern validitet, att 

resultatet är hållbart och tillförlitligt, detta genom att respondenterna ägde den eftersökta 

informationen, den egna subjektiva upplevelsen av Barnahus. Uppsatsförfattaren bedömer 

att studien uppnår extern validitet, det erhållna resultatet är överförbart. Barnahus är 

uppbyggt enligt en liknande struktur och funktion nationellt (Kaldal m.fl., 2010; Johansson, 

2011; Johansson, 2008 & Rasmusson, 2011). Uppsatsförfattaren bedömer att studien inte 

uppnår intern reliabilitet, utifrån att resultatet från studien inte har tolkats i sin helhet av 

oberoende forskare. Dock kan intern reliabilitet delvis uppnås genom att uppsatsförfattaren 

valt att framföra respondenternas egna subjektiva upplevelser, genom ett objektivt 

fenomenologiskt förhållningssätt gentemot insamlat material (Bjurwill, 1995), samt att 

respondenterna bekräftat uppsatsförfattarens tolkning av erhållna svar vid intervjutillfället 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna bekräftade enbart de egna givna svaren och har 

inte tagit del av insamlat material i dess helhet. Uppsatsförfattaren bedömer inte att studien 

uppnår extern reliabilitet, detta utifrån att resultatet från intervjuerna grundas i 

respondenternas egna subjektiva upplevelser. Den subjektiva upplevelsen är inte statisk utan 

förändras över tid och påverkas av i vilket sammanhang den subjektiva upplevelsen fångas, 

detta resonemang styrks av Bryman (2002).  

Uppsatsförfattaren bedömer att ett fenomenologiskt förhållningssätt till insamlad data i 

bearbetningen och som ett verktyg i analysen har varit ett tillfredställande sätt att hantera 

insamlat material på. Detta genom reduktion, ett åsidosättande av egna värderingar med 

fördel av att respondenternas subjektiva divergens framträdde tydligt, vilket möjliggjorde att 

det studerade fenomenet kunde ses ur flera synvinklar utan påverkan av uppsatsförfattarens 

egna värderingar. Förhållningssättet medförde fördelar genom att uppsatsförfattarens 

perception var fokuserad på att eftersöka det konkreta, naturliga och autentiska i fenomenet 

(Bjurwill, 1995). 

6.3 Etikdiskussion 

Uppsatsförfattaren har tillämpat Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2008, 2011) i 

planerandet och i genomförandet av föreliggande studie, samt i hanterandet av insamlad data 
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efter avlutad studie. I föreliggande studie har inga etiska problem uppstått. Däremot har 

resultatet föranlett till att uppsatsförfattaren reflekterat över tillämpandet av 

konfidentialitetskravet, respondenterna lämnade sitt skriftliga samtycke till att 

yrkestillhörighet fick omnämnas i studien. Reflektionen utgår från att kritiskt granska 

behovet av att omnämna yrkestillhörighet i studien, detta utifrån att det framkommit kritik 

mot enskilda verksamheter, involverade i Barnahus. Dock har uppsatsförfattaren förhållit sig 

objektivt till det sagda, med avsikt att lyfta fram respondenternas upplevelse av brister i 

samverkan. Uppsatsförfattaren bedömer vikten i att respondentens yrkestillhörighet 

framgår, detta med anledning av att respondentens upplevelse grundas i den egna 

verksamhetens struktur och funktion. Uppsatsförfattaren avser att de framlyfta bristerna 

skall tolkas som argument för att fortsätta utveckla samverkansarbetet vid Barnahus. Därav 

vikten att tydliggöra respondenternas upplevelser på ett korrekt och data nära sätt. 

7 SLUTSATSER 

Barnet som misstänkts blivit utsatt för övergrepp har upplevt något som ett barn inte skall 

behöva erfara. I dessa situationer är det viktigt att barnet erhåller ett samlat samhällsstöd, 

genom att myndigheter samverkar interorganisatoriskt. Upplevelsen av en välfungerande 

samverkan och tillfredställelse av att den egna professionskunskapen tillvaratas, kan 

resultera i att samverkansparten upplever Barnahus som en möjlighet, istället för en 

eventuell upplevelse av skyldighet, utifrån samverkansavtal mellan Barnahus och den egna 

verksamheten. Samverkan är en rörlig process i vilket flera roller ingår, rollerna bygger på 

olika funktioner och strukturer utifrån den representerade verksamheten. Samverkan är en 

levande process, hur processen förverkligas i det praktiska arbetet påverkas av rollernas 

utformning och individerna bakom rollerna. En upplevelse av en välfungerande och 

tillfredställande samverkan tolkar uppsatsförfattaren som en nödvändighet för att fokusera 

på barnets behov och rättigheter. Uppsatsförfattarens förslag till vidare forskning är att 

utvärdera samverkansparternas samverkansavtal i jämförelse med vad parterna presterar i 

det praktiska samverkansarbetet. 
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http://ac.els-cdn.com/S0190740909003107/1-s2.0-S0190740909003107-main.pdf?_tid=9b6c4b617ab03d0381632aac2a7a4748&acdnat=1333534885_180145a6ebb10cff1fbd7e9c3fe0ba33
http://ac.els-cdn.com/S0190740909003107/1-s2.0-S0190740909003107-main.pdf?_tid=9b6c4b617ab03d0381632aac2a7a4748&acdnat=1333534885_180145a6ebb10cff1fbd7e9c3fe0ba33
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BILAGA A. INTERVJUGUIDE 

 

Samverkan 

 

1. Kan du berätta om hur du ser på Barnahus?  

2. Vilka fördelar kan du se av att samverka i Barnahus utifrån din professionella 

yrkesroll? 

3. På vilket sätt tillvaratas din professionella kunskap i Barnahus? 

4. Finns det något du upplever som mindre bra gällande samverkan mellan 

samverkansparterna? 

5. Har du några förslag till hur man kan utveckla samverkan? 

 

Barnets rättigheter 

 

6. Kan du berätta utifrån din upplevelse hur barnet görs delaktig i utredningsprocessen? 

7. Kan du beskriva hur barnet kan påverka den egna situationen under utredningen? 

8. Vilka metoder används för att möjliggöra barnets delaktighet? 

9. Har du några förslag på metoder som kan stärka barnets delaktighet och möjlighet till 

att påverka utredningsprocessen? 

10. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med barn som misstänkts blivit utsatta för våld 

eller sexuella övergrepp? 
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BILAGA B. FÖRFRÅGAN  

 
 
 

Eskilstuna den 10 april 2012 
 
 

 
Hej, 
 
Jag studerar på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 
rehabilitering vid Örebro universitet/ Mälardalens högskola termin 6. Som självständigt 
examensarbete (c-uppsats) har möjligheten infunnit sig i samarbete med Therese Linejung 
(samordnare för socialtjänst vid Barnahus) och Anna Karlsson (samordnare för polis vid 
Barnahus) att göra en undersökning om samverkansparternas upplevelse av Barnahus. Om 
detta ämne planerar jag att genomföra en intervju med en representant från vardera 
samverkanspart (Socialtjänst, polis, åklagare, Barnkliniken och Barn- och 
ungdomspsykiatrin) samt med samordnarna på Barnahus. Intervjun beräknas ta ungefär 30-
40 minuter. Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska riktlinjer, vilket 
innebär bl.a. att deltagandet är frivilligt och att obehöriga inte har någon tillgång till 
intervjumaterialet. 
 
Jag kontaktar dig med anledning av att jag önskar att du utser en representant från din 
verksamhet som kan delta i min undersökning inom ramen för ovan presenterade 
ämnesområde.  
 
Den utsedde representantens kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig och 
därför vill jag komma i kontakt med denne person snarast möjliga för att bestämma en tid 
och plats för intervju. Att önska är att bli tilldelad en representants namn, mejladress och 
telefonnummer sänt till min mejladress, se nedan. 
 
 
 
Tack på förhand. 
Vänliga hälsningar. 
 
Johanna Törne  
jte08001@student.mdh.se, 070-7983691 
 
 
Handledare: Regina Ylvén  
regina.ylven@mdh.se, 016-153264 

 

 

 

mailto:jte08001@student.mdh.se
mailto:regina.ylven@mdh.se
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BILAGA C. MISSIVBREV 

  

Eskilstuna den 2 april 2012 
 
 
 
Hej, 
 
Jag studerar på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 
rehabilitering vid Örebro universitet/ Mälardalens högskola termin 6. Som självständigt 
examensarbete (c-uppsats) ska jag göra en undersökning om samverkansparternas 
upplevelse av Barnahus. Om detta ämne vill jag göra en intervju med dig. Intervjun beräknas 
ta ungefär 30-40 minuter. Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska 
riktlinjer, vilket innebär bl.a. att ditt deltagande är frivilligt och att obehöriga inte har någon 
tillgång till intervjumaterialet. 
 
Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig och därför vill jag komma i 
kontakt med dig för att bestämma en tid och plats för intervju. 
 
Jag kommer att kontakta dig senast den 18 april 2012. 
 
Tack på förhand. 
Vänliga hälsningar. 
 
Johanna Törne  
jte08001@student.mdh.se, 070-7983691 
 
 
Handledare: Regina Ylvén  
regina.ylven@mdh.se, 016-153264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:jte08001@student.mdh.se
mailto:regina.ylven@mdh.se
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BILAGA D. SKRIFTLIGT SAMTYCKE 

 

 

Eskilstuna den 5 april 2012 

 

 

Inom ramen för självständigt examensarbete (c-uppsats) på Socionomprogrammet med 

inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering vid Örebro universitet/ Mälardalens 

högskola termin 6, kommer Johanna Törne 810807-1682 att genomföra en undersökning om 

samverkansparternas upplevelse av Barnahus genom intervjuer. 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i undersökningen och att min yrkestillhörighet 

(exempelvis polis, socialsekreterare) får omnämnas i examensarbetet. 

 

 

Ort och datum    Namnunderskrift 

____________________  ____________________ 

      

Namnförtydligande 

     ____________________ 

 

 

 

 

 

Det skriftliga samtycket skrivs i två exemplar varav ett till deltagaren och ett till 

uppsatsförfattaren att behålla. 


