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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka upplevelsen av hur samverkan fungerar i ett Barnahus 
och vilka faktorer som påverkar samverkan. Studien eftersträvar också att utforska 
upplevelsen av hur samverkan påverkar målet att uppnå bättre arbetsmetoder kring barn som 
misstänks vara utsatta för allvarliga brott. En kvalitativ intervjustudie med samtliga 
involverade professioner i ett utvalt Barnahus har genomförts. En tematisk analys resulterade 
i åtta stycken teman. De teman som kunde urskiljas är: öppet klimat på kort tid, natt och dag, 
spindlarna i nätet, ringar på vattnet, en fråga om inställning, Barnahus är allas hus, tydlighet 
är husets väggar och något bra på spåren. Resultatet har vidare tolkats och diskuterats utifrån 
bakgrund och tidigare forskning samt den valda teoretiska utgångspunkten sociologisk 
nyinstitutionell teori, Med hjälp av den teoretiska utgångspunkten har framförallt det 
personliga bidragets inverkan visat sig mer betydelsefullt i samverkan i Barnahus än vad som 
tidigare framkommit. Studien visar också på att upplevelsen av en god samverkan uppstår till 
följd av faktorer på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. 

 
 
 
Nyckelord: Arbetsmetoder, Barnahus, barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, 
barnets bästa, samverkan, sociologisk nyinstitutionell teori. 
 



	  
	  

Collaboration with a united goal 
 

An interview study about experiences of  
collaboration in a Barnahus 

Abstract 
This report aims to conduct an investigation into the experience of how collaboration works in 
a Children´s advocacy centre (Barnahus) in Sweden, furthermore evaluating what aspects 
influence collaboration. Moreover, the report is focused on examining the experience of how 
collaboration affects the objective of achieving improved methods of working with children 
suspected of being victims of grave abuse. The report is based on a qualitative interview study 
with collaborative participants at a Barnahus of choice. The research was carried out based on 
identifying particular themes. This further resulted in eight different themes being identified: 
open environment on short time, night and day, spiders in the web, the ripple effect, a 
question of attitude, Barnahus is a house for everyone, walls of clarity and on the path of 
improvement. Ultimately, the results have been analysed and discussed based on an approach 
of previous research and the theory of sociological new institutionalism. Consequently, it has 
become apparent that the individual contribution is of significant importance, more so than 
previous studies have shown. The report further emphasises the fact that the experience of 
positive collaboration arises as a result of factors on individual, group and societal levels.  
 
 
 
Keywords: Barnahus, children suspected of being victims of grave abuse, collaboration, 
methods of working, sociological new institutionalism theory, the principle that illuminates 
the children´s rights. 
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1. Inledning 
Socialstyrelsen (2012) påvisar att socialtjänsten 2010 tog emot ca 140 000 anmälningar 
gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa. År 2011 hade polisen 19 100 
misshandelsbrott mot barn och ytterligare 2990 våldtäkter mot barn anmäldes. Kunskap kring 
våld mot barn är i enighet med antalet anmälningar av stor betydelse. Socialstyrelsen har 
kartlagt vilka svenska verksamheter som besitter kunskap i ämnet. Det har under 
kartläggningen visat sig att verksamheten Barnahus är en viktig kunskapsbas gällande barn 
som misstänks vara utsatta för allvarliga brott (Socialstyrelsen, 2012). Barnahus etablerades 
2005 som försöksverksamhet på uppdrag av regeringen (Se bilaga 1) och syftet var att 
åstadkomma bättre samverkan mellan involverade myndigheter i ärenden ”kring barn som 
misstänks vara utsatta för allvarliga brott, så som till exempel sexuella övergrepp och 
misshandel” (se bilaga 1, s. 3). Danemark och Kullberg (1999) beskriver samverkan som ett 
svar på välfärdsstatens sökande efter nya, gynnsamma arbetsmetoder. Samverkan syftar på att 
inom gemensamma ramar utföra ett förenat arbete utifrån ett definierat syfte och 
problemområde (Danemark, 2003). Barnahus kan i enighet med det här betraktas som en del 
av samhällets strävan att genom samverkan nå ett bättre arbetssätt kring utsatta barn. 
 
I det svenska välfärdssamhället är samverkan ett begrepp som sedan lång tid tillbaka haft en 
positiv laddning och som anses vara ett medel för problemlösning inom den offentliga 
sektorns olika verksamhetsdelar. Samverkan beskrivs som en arbetsform där 
verksamhetsaktörer är bundna till sina enskilda yrkesorganisationer, samtidigt som 
samlokaliseringen kring ett gemensamt syfte leder till en förenad samverkan där aktörerna 
genom att släppa på sina professionsgränser interagerar med varandra (Hjortsjö, 2005). I den 
svenska lagstiftningen återkommer innebörden om att samverka i syfte att stärka barns 
rättigheter. Ett flertal lagar belyser att barnets bästa ska tas i beaktning genom samverkan, 
vilket också syftar till att uppnå barnkonventionens krav (Regeringskansliet, 2012; 
Socialdepartementet, 2010). Idén om Barnahus kan antas tyda på en positiv syn på 
samverkan, där barnets bästa förmodas uppnås. Socialstyrelsen (2013) anser att samverkan är 
ett ämnesområde i utveckling gällande kunskap och forskning, eftersom det är svårt att 
konstatera befintlig evidens av de effekter samverkan har inom verksamheter kring barn och 
unga (Socialstyrelsen, 2013). Johansson (2011) belyser att samverkan har en positiv 
värdeladdning, samtidigt som det finns en avsaknad av kritisk granskning av fenomenet.  
 
Samverkan kan således uppfattas som en aktuell och utbredd arbetsform som präglas av 
positiva kännetecken. Med det här i åtanke kan det ifrågasättas om samverkan har den goda 
inverkan som eftersträvas i ärenden gällande utsatta barn. Inledningsvis presenterade siffror 
på anmälningar om brott mot barn visar på att kunskap kring våld mot barn är av stor 
betydelse. Utsatta barn bör i enighet med det vara ett prioriterat forskningsområde i 
anknytning till det sociala arbetets fält och i strävan efter att granska och hitta bästa möjliga 
arbetsmetoder. Då barnets bästa ska vara vägledande i arbetet med barn kan det vara relevant 
att studera om samordning över professionsgränserna främjar arbetet och barnets situation. 
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Barnahus är en nationell satsning från regeringen vilket direkt påverkar de yrkesverksamma 
inom arbetsfältet kring utsatta barn, det är därför intressant att undersöka hur och om 
samverkan inom Barnahus fungerar. Med samhällets positiva syn på samverkan kontra 
avsaknaden av kritisk granskning och evidens av samverkan anses det betydelsefullt att 
studera dem som bedriver praktisk samverkan i Barnahus. Det här för att olika professioner 
inom arbetsområdet kan medverka till att skapa en förståelse för om samverkan tillför en 
utveckling inom det sociala arbetet med utsatta barn, eller om samverkan i Barnahus inte är 
ett främjande arbetssätt. Genom att studera samverkansaktörernas syn på Barnahus samverkan 
ställs frågan om Barnahus som arbetsmetod är samhällets bästa svar i strävan efter att uppnå 
barnets bästa för barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka förståelsen för hur professionella upplever att samverkan i ett Barnahus 
fungerar samt vad som påverkar upplevelserna.   
 
Svar på följande frågeställningar eftersträvas:  
  

• Vilka faktorer upplever respondenterna påverkar hur samverkan inom Barnahus 
fungerar? 
 

• På vilket sätt upplever respondenterna att samverkan i Barnahus påverkar målet om att 
nå bättre arbetsmetoder för barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott? 

2. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet följer en redogörelse över verksamheten Barnahus syfte, framväxt och 
uppbyggnad. Vidare beskrivs riktlinjer för arbetet med barn som misstänks vara utsatta för 
allvarliga brott samt kriterier som ligger till grund för Barnahus. En presentation tydliggör de 
lagar och regleringar som är relevanta för Barnahus samt involverade myndigheter. Då 
samverkan i Barnahus kretsar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott ansågs 
det angeläget att beskriva principen om barnets bästa, det här med tanke på verksamhetens 
syfte. Slutligen beskrivs begreppet samverkan. Det här avsnittet avser att bidra till en 
kontextförståelse för läsaren och visa på relevanta begrepp och aspekter som påverkar valt 
problemområde.   

2.1 Barnahus 

Idén om att samverka mellan myndigheter gällande barn som misstänks vara våldsutsatta har 
sitt ursprung i USA där Children´s Advocacy Centers (CAC) sedan 1980-talet varit en 
etablerad verksamhet. Idén spreds till Europa då Island på 1990-talet antog samma koncept 
och skapade Barnahús i Reykjavik. Verksamhetsmodellerna i USA och Island låg till grund 
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för Barnahus framväxt i Sverige då de uppfyllde kriterier för god samverkan och en 
barnanpassad struktur (Kaldal, Diesen, Beije & Diesen, 2010). Den svenska regeringen 
beslutade i februari 2005 att etablera försöksverksamheter där en utökad samverkan gällande 
barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott skulle samordnas i en och samma 
verksamhet (se bilaga 1). Uppdraget överläts till Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, 
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten som mellan år 2005-2007 skulle etablera och 
utvärdera arbetsmodellen. Regeringens syfte med försöksverksamheterna var att ärenden 
gällande barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott skulle få en anpassad 
utredningsmetod under samma tak med barnens bästa i åtanke. Utgångspunkten var att barn 
inte ska utsättas för onödigt många myndighetskontakter och därmed inte behöva utstå olika 
förhör, intervjupersoner och platser. En ytterligare avsikt med verksamheten var generering 
av metodutveckling. På så sätt förelåg förhoppningar att utredningar i de gällande ärendena 
också skulle få högre kvalitet. Uppdragets syfte var också att skapa bättre grund för 
rättsprocessen och de insatser som samhället bistår med, genom att etablera ett tätt 
kunskapsutbyte mellan myndigheter i en och samma verksamhet (Socialstyrelsen, 2008). 
Regeringen beslutade att försöksverksamheterna under prövotiden skulle utvärderas i syfte att 
granska om kvalitén på utredningarna förbättrats genom samverkan. Utvärderingen syftade 
även till att undersöka om samverkan bidragit till förstärkta rättigheterna hos de utsatta barnen 
och i så fall hur de förstärkts. Utvärderingsuppdraget utfördes av rättssociologiska enheten vid 
Lunds universitet under styrning av Karsten Åström och Annika Rejmer (Åström & Rejmer, 
2008). Barnahusmodellen har sedan försöksverksamheternas uppstart fått en snabb spridning 
över Sverige vilket 2013 innebar tjugoåtta etablerade verksamheter (Landberg & Svedin, 
2013). 
 
I den svenska Barnahusmodellen är det åklagare, sjukvård, polis, socialtjänst samt barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som samverkar under ett gemensamt tak, i gemensamma lokaler. 
Modellen kan illustreras enligt nedanstående bild (se figur 1) där hustaket symboliserar 
kunskapen i verksamheten och där rummen symboliserar de samverkande aktörerna. 
Samverkanslokalen utgörs delvis av rum ämnade för förhör och samtal men också rum 
utformade för läkarundersökningar samt medhörning. Medhörningen innebär att övriga 
berörda professioner kan observera polisens förhör med barnet. I lokalerna finns ett väntrum 
som även fungerar som lekrum till barnen, lokalerna ska dessutom ha ett kontor (Landberg & 
Svedin, 2013; Socialstyrelsen, 2008). I ett Barnahus finns anställd personal som har en 
samordnarroll där en arbetsuppgift är att organisera samråd (Landberg, 2009). Det samråd 
som äger rum i Barnahus kopplat till ett specifikt ärende har dels fokus på fördelning av 
arbetet i ärendet men också hur samordningen av arbetet ska göras. Antal samråd kan variera 
från fall till fall då det ibland krävs flera möten och även uppföljning i form av samråd efter 
en avklarad förundersökning (Socialstyrelsen, 2008). I samverkan representerar och står de 
olika professionerna för sin egen myndighetsfunktion men utgör under Barnhus tak 
tillsammans ett team (Landberg, 2009). 
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Figur 1- Barnahusets fyra funktioner - fyra rum, en modell (Landberg & Svedin, 2013, s. 15). 

2.2 Nationella riktlinjer och kriterier 

Rikspolisstyrelsen (2009) har i en rapport beskrivit att regeringen år 2008 tog fram ett 
ytterligare uppdrag riktat till Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och 
Åklagarmyndigheten. Uppdraget innebar att skapa nationella riktlinjer kring samverkan 
gällande barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott samt en granskning av 
verksamheter som utövar sådan samverkan under ett gemensamt tak, likt Barnahus. De 
framtagna nationella riktlinjerna presenterades i en rapport där även kriterier riktade till 
Barnhus framställdes. Kriterierna tydliggör vilka faktorer som avgör om samverkan under ett 
gemensamt tak ska kunna benämnas som ett Barnahus. Det har tagits fram ett kriterium 
gällande verksamhetens mål där barnets bästa lyfts fram som det centrala under hela 
utredningsprocessen. Målkriteriet kräver även att de berörda barnen garanteras stöd, ett bra 
mottagande, barnanpassad miljö, rättstrygghet samt garanteras möjligheten till insatser 
gällande behandling och kris. Ytterligare kriterium som styr Barnahus är kravet om att de 
samverkande aktörerna på lednings-, styrgrupps- samt arbetsgruppsnivå ska ha formulerat ett 
samverkansavtal för att uppnå en gynnande samverkan. Det beskrivs att avtalet ska tydliggöra 
vem som utgör samordnarrollen i verksamheten, det vill bland annat säga vem/vilka som 
kallar till samråd och svarar för ärendedokumentation. Samrådet i sig är även ett kriterium för 
Barnahus och innebär ett möte mellan de samverkande professionerna. Det anses här vara av 
vikt att de representanter som förmodas beröras av ärendet deltar. Samrådet utförs före, eller i 
samband med, polisanmälan (Rikspolisstyrelsen, 2009).                       

2.3 Lagar och regleringar 

När ett brott mot barn begås, eller misstänks ha begåtts är det ett flertal samhällsorgan som 
involveras på både central och lokal nivå. I de fall där Barnahus kopplas in finns en misstanke 
om brott mot barn av allvarligare karaktär, som misstanke om misshandel eller sexuella 
övergrepp (Åström & Rejmer, 2008). De samverkande myndigheterna har utifrån lagstiftning 
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olika utgångspunkter och styrning vilka påverkar respektive myndighets arbete i Barnahus. 
Medan några myndigheter ansvarar för utredningar kring det brott som begåtts, ansvarar 
andra för att garantera barnet hälsa, utveckling och välfärd. Socialtjänstens arbete styrs 
exempelvis av socialtjänstlagen och förvaltningslagen medan rättsväsendets arbete bland 
annat regleras av polislagen samt rättegångsbalken (Kaldal et al., 2010; Åström & Rejmer, 
2008). Barnahus har därmed ingen lagstiftning eller reglering som särskilt är utformad för 
verksamheten. Sekretessbrytande bestämmelser ger emellertid de olika myndigheterna 
utrymme att delge varandra relevant information i ärenden gällande barn (Kaldal et al., 2010). 
I bland annat socialtjänstlagen kap 5 1a§, hälso- och sjukvårdslagen 2f§, förvaltningslagen 6§ 
och polislagen 6§ återfinns begreppet samverkan (SFS 2001:453; SFS 1982:763; SFS 
1986:223; SFS 1984:387). I socialtjänstlagen kap 5 1a§ beskrivs exempelvis ”Socialnämnden 
ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs” (SFS 2001:453).  

2.4 Principen om barnets bästa 

År 1989 antogs Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, och i och med det öppnades möjligheten för länders anslutning. 
Konventionen trädde sedan i kraft år 1990 och samma år undertecknade Sverige konventionen 
som består av totalt sett 54 artiklar (United Nations Human Rights, 2015a; 2015b). För de 
länder som undertecknat konventionen gäller bland annat att barnets bästa alltid ska komma i 
första hand vid åtgärder rörande barn. I artikel 3 i barnkonventionen återfinns principen om 
barnets bästa vilken är en av de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen (Svenska 
FN-Förbundet, 2015; UNICEF, u.å.). I artikel 3 fastställs att: 
 

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a primary consideration (United Nations 
Human Rights, 2015a). 
 

För att förverkliga barnkonventionen i svensk lagstiftning har principen om barnets bästa 
införts i olika typer av lagstiftningar (Regeringskansliet, 2012). I socialtjänstlagen 1 kap 2 § 1 
st (SFS 2001:453) klargörs att: ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas”. Principen är en av socialtjänstlagens portalparagrafer vilket innebär att den ska 
gälla i förhållande till samtliga av lagens ytterligare bestämmelser (Regeringskansliet, 2012). 
Sveriges regering har i uppdrag av FN:s kommitté för barns rättigheter att kontinuerligt 
rapportera hur regeringen arbetar med att förverkliga barnkonventionen i praktiken. 
Rapporten gäller även en redogörelse kring vad för förändringar som genomförts sedan 
senaste rapportering. Från 2007-2012 års redogörelse beskriver regeringen bland annat de 
åtgärder som har verkställts i syfte att förstärka det praktiska utförandet samt öka 
medvetenheten av principen om barnets bästa. Regeringen beskriver att fler bestämmelser 
som reglerar barnets bästa har förts in i den svenska lagstiftningen. Det beskrivs också att 
regeringen genom nya förslag på lagändringar i bland annat socialtjänstlagen vill stärka 



6	  
	  

barnets bästa (Regeringskansliet, 2012). Riksdagen har genom ett av socialutskottets 
betänkande beslutat att införa en ny strategi i syfte att stärka barns rättigheter. En av strategins 
principer är att: ”Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska samverka för att stärka 
barnets rättigheter”. I praktiken ska strategin vara ett utgångsläge i bland annat kommuner, 
statliga myndigheter och landstingets arbete med att säkerställa barns rättigheter 
(Socialdepartementet, 2010, s. 7). Principen om barnets bästa är en central del i Barnahus då 
det utgör ett av Rikspolisstyrelsens (2009) kriterier som ska uppfyllas för att samverkan under 
ett gemensamt tak ska kunna benämnas som ett Barnahus.  

2.5 Samverkan 

Samverkan som begrepp är mångtydigt och innehar ett flertal definitioner (Löfström, 2007). 
Nationalencyklopedin (u.å.) definierar samverkan som: ”Gemensamt handlande för visst 
syfte”. Danemark (2003, s. 15) har definierat begreppet samverkan enligt följande: 
”Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte”. Mallander (1998) belyser att begreppet 
samverkan även kan anta sig likt begreppet samarbete, dock tydliggörs att samverkan är av en 
mer etablerad form än ett samarbete. Det handlar således inte om ett enstaka möte utan om en 
stabilare relation mellan olika parter, så som skilda organisationer. Vidare beskrivs att 
samverkan karakteriseras av varaktighet, ett gemensamt syfte samt att den i viss utsträckning 
är av formell karaktär (Mallander, 1998). De här definitionerna stämmer överens med 
regeringsbeslutet (se bilaga 1) gällande vad Barnahus samverkan har för utgångspunkter 
beträffande den begränsade målgruppen och det specifika syftet. De samråd som äger rum i 
Barnahus kan också liknas med den formella karaktär som ovan beskrivs (Rikspolisstyrelsen, 
2009).  
 
Till skillnad från tidigare upplevs samverkan inte som en valmöjlighet utan snarare en 
nödvändighet. Det här då det växt fram ett beroendeförhållande emellan välfärdsstatens olika 
delar. Även lagstiftningen beskrivs i en del fall betona vikten av att samverka (Danemark & 
Kullberg, 1999). Danemark (2003) beskriver att samverkan kan ta sig olika uttryck beroende 
på vad som ska samverkas kring. Det syftar på att en samverkan som rör människor formas av 
andra aspekter än exempelvis tekniska arbetsområden. Det handlar delvis om att människan 
som samverkan kretsar kring har känslor som påverkar samverkans utformning, men även om 
att professioner som samverkar om människor i större utsträckning än andra branscher kan ha 
olika uppfattningar och syn på att exempelvis definiera ett och samma problem. 
Samverkansaktörer utgår från olika perspektiv vilket kan vara berikande och givande när det 
fungerar eftersom människan kan ses som en totalitet av olika faktorer. Dock kan de olika 
perspektiven också utgöra en risk för svårigheter då det i praktiken istället kan uppstå 
konkurrens och avsaknad av respekt och lyhördhet mellan samverkansparterna (Danemark, 
2003). Något som talar för tvärprofessionellt teamsamarbete är den helhetssyn som många 
gånger eftersträvas organisatoriskt. En positiv aspekt med teamen är en ökad 
kunskapsspridning följt av ökad kompetens för alla inblandade professioner (Thylefors, 
2007). Maktförhållanden mellan samverkansaktörerna tas även upp som en faktor som kan 
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prägla samverkan, syftat på att vissa yrkesgruppers kunskap kan värderas högre än andras på 
grund av yrkestitel (Danemark, 2003). Danemark och Kullberg (1999) framhåller att 
samverkan kan påverkas på olika nivåer. De understryker att den psykologiska nivån stundom 
lyfts fram av verksamma som en betydande del i samverkan eftersom personkemin mellan 
aktörer anses viktig. Dock menar forskarna att personkemin förvisso kan vara av betydelse 
men att det är andra faktorer som också är betydelsefulla och avgörande för hur samverkan 
fungerar (Danemark & Kullberg, 1999). Mallander (1998) beskriver samverkan som en 
relation mellan aktörer där en självständig organisatorisk struktur skapas med gemensamma 
ramar för måluppfyllelse. Det beskrivs att samverkan i praktiken inte får gå mot en allt för 
fast struktur eller utgöras av för exakta mål, eftersom de enskilda organisationerna som utgör 
samverkan kan uppleva hot mot sin självständighet och bli påverkade i sin enskilda struktur 
(Mallander, 1998). 
 
Med regeringen och riksdagens syfte att utveckla samverkan gällande utsatta barn har 
Socialstyrelsen tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling 
framställt en nationell strategi för just sådan samverkan (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). Den nationella strategin är ämnad att ge stöttning i syfte att uppnå en stabil och 
uthållig samverkan. Strategin beskrivs utifrån kunskapsläget kring samverkan och visar på 
betydelsefulla förutsättningar för att lyckas med en gynnsam samverkan. Förutsättningarna 
benämns utifrån styrning, samsyn och struktur. Styrning framställs som en viktig aspekt då 
det handlar om att de aktuella organisationernas administrativa ledningsnivå samt att politisk 
ledning visar stöttning och engagemang till samverkan. En viktig del av ledningens ansvar till 
en god samverkan är att göra samverkan legitim på lägre nivåer som berörs. Vidare innebär 
begreppet samsyn betydelsen av att professioner inom samverkan ska ha en förenad 
föreställning av arbetet, ha tilltro till varandra samt utgå från samfälliga begrepp. Det här inte 
menat att yrkesgränserna försvinner, utan den nationella strategin framhåller vikten av de 
olika professionernas yrkesfunktioner. Samsynen inkluderar även betydelsen av en förenad 
kunskapsgrund, exempelvis vid synen på insatser. Den nationella strategin pekar även på att 
samsyn innebär att samverkansaktörerna har vetskap om varandras arbetskompetens och 
respekt för dem. Den sistnämnda förutsättningen, struktur, lägger tyngd på att det ska råda 
tydlighet i samverkan beträffande rutiner för arbetet, målet med samverkan och vilka den ska 
rikta sig till. Det ska även framgå en tydlighet i samverkansaktörernas roller och kring 
uppdelningen av arbetet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

3. Tidigare forskning 
I avsnittet kommer tidigare internationell samt nationell forskning riktat till CAC:s samt 
Barnahus samverkan och arbete att presenteras. Det här för att visa vad forskning tidigare 
kommit fram till i studier av CAC och Barnahus samt vad som ytterligare bör utforskas. Den 
forskning som presenteras kommer vidare vara en del i studiens resultatdiskussion. 
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3.1 CAC och Barnahus som arbetssätt 

Newman, Dannenfelser och Pendleton (2005) har med fokus på olika professioner studerat 
samverkan med syfte att urskilja arbetsmetoder och strategier som upplevs användbara, och 
hur de kan förbättras. Genom kvalitativa telefonintervjuer har anställda inom polis och 
socialtjänst svarat på frågor kring CAC:s samverkan och förbättringsområden. En faktor som 
visade sig enig och betydelsefull för professionernas positiva syn på användandet av CAC var 
dess barnvänliga miljö. Det motiverades bland annat med att utöver barnets ökade komfort 
eller reducering av trauman förbättras också chanserna till sann information i intervjuerna 
(Newman et al., 2005). Vikten av en barnvänlig miljö återfinns i Rasmussons (2010) 
kvalitativa studie där barn och föräldrar intervjuats om deras upplevelser av Barnahus i 
Sverige. I studien redogörs hur barn beskrev miljön på Barnahus bättre och säkrare än vid 
tidigare erfarna intervjuer på polisstationer (Rasmusson, 2010). Den mer avslappnade miljön 
gav barnen förutsättningar att lättare berätta om sina upplevelser vilket kan återses i Newmans 
et al. (2005) resultat. I studien sågs den barnvänliga miljön också som ett motiv till varför 
tvärprofessionella arbetsmodeller har fördelar gentemot traditionella arbetssätt gällande barn. 
Ett tvärprofessionellt förhållningssätt kan enligt forskarna generera kvalitetsförbättring i 
utredningar, minska trauman och öka möjligheten till familjers behövliga insatser. Andra 
fördelar med CAC var intervjukompetensen och den samlade professionskunskapen som 
möjliggör heltäckande insatser och således minskar risken av uppstådda problem mellan 
samhällsinstanser (Newman et al., 2005). 
 
Cross, Jones, Walsh, Simone och Kolko (2007) har granskat utvecklandet av CAC och om det 
medfört positiva förändringar i utredningar. Forskarna utgick från kvantitativ beskrivande 
data från fall, men också kvalitativa semistrukturerade intervjuer angående samordning hos 
professionella som jobbar med utsatta barn. Studien gör en jämförelse mellan orter som 
använder sig av CAC-metoder och orter som inte gör det. Det som rapporterades i studien 
tyder på att ett kollektivt agerande tycks vara mer barnorienterat då CAC används eftersom 
intervjuer görs i barnvänliga miljöer (Cross et al., 2007). 

3.2 Samverkan inom CAC och Barnahus 

Newman et al. (2005) pekar på att CAC underlättar samordning i form av direkt 
kommunikation mellan olika myndigheter. I Rasmusons (2010) studie beskriver föräldrar 
samma upplevelse av kommunikation. Deras syn på myndighetssamverkan i samma lokaler 
uppfattades därmed positiv. Föräldrarna påpekade emellertid hur professionernas relationer 
gentemot varandra upplevts spända i fall där myndigheter tagit olika ställning på grund av 
sina skilda perspektiv (Rasmuson, 2010). Newman et al. (2005) visar på att yrkesverksammas 
upplevelse av CAC:s effekter var goda arbetsrelationer och gemensamma teamträffar. En 
positiv aspekt av teamträffarna var ett ständigt förbättringsarbete kring arbetsmetoderna vilket 
upplevdes resultera i kvalitetssäkring (Newman et al., 2005). Kaldal et al. (2010) har som en 
del av det svenska regeringsbeslutet utvärderat Barnahus. Barnahusutredningens omfattning 
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krävde såväl kvalitativa intervjuer som kvantitativa enkäter och utgick från ett socialt, 
psykologiskt och rättsperspektiv. Kaldal et al. (2010) visade att de Barnahus som upplevts 
mest välfungerande var de med flest samråd. Samråd visade styrka på myndighetssamverkan 
och således en indikator på kvalité. Utvärderingen visade även att de Barnahusorter som 
bedrivit verksamhet längst har en bra samrådsfunktion (Kaldal et al., 2010). Utvärderingen av 
försöksverksamheterna visade på att det skiljer sig markant mellan antal samråd i de olika 
Barnahusen. Vidare gick att finna en skillnad mellan frekvens av professioner som deltar i 
samråden. Genom att granska statistik på deltagandet i de olika Barnahusen visade det sig att 
fullt deltagande av inblandade parter var en positiv aspekt på god samverkan. Barnläkare 
visade sig ofta utebli från samråden vilket medförde en avsaknad av medicinskt perspektiv 
och således försvann helhetsperspektivet (Åström & Rejmer, 2008). 
 
Landberg och Svedin (2012) har utifrån ett barnperspektiv gemensamt med Brottsofferfonden 
och Rädda barnen gjort en kvalitetsgranskning av Sveriges Barnahus. Kvalitetsgranskningen 
grundar sig i tidigare svenska utvärderingar men också på besök i Barnahus med avsikt att 
kontrollera huruvida regeringens kriterier uppfylls. Författarna framhåller vikten av att genom 
samråd koordinera och samplanera insatser innan ett barn kommer till Barnahus i syfte att alla 
inblandade myndigheter ska veta vad som krävs av dem. De understryker vidare vikten av att 
samordna även efter barnförhören, framförallt då involverade professioner upplever att något 
missats eller gått fel. Utvärderingen visar även att många Barnahus kan bli bättre på att 
samverka för att förbättra sammanhållningen och rutinerna (Landberg & Svedin, 2012). 
Åström och Rejmer (2008) tydliggör att bland annat bristfälliga resurser från myndigheter, 
ansvarsfördelning inom verksamheten och en frånvaro av samverkansavtal är faktorer som 
försvårat samverkan inom Barnahus. 
 
Även Newman et al. (2005) påvisar svårigheter med samverkan i CAC, bland annat vid 
samordningssvårigheter av intervjuer vilket resulterat i att barn tvingats genomföra upprepade 
intervjuer.  Kritik har också handlat om förseningar av schemalagda insatser och mottagandet 
av rapporter. Istället för att leda till effektivisering mellan myndigheter upplevdes samverkan 
i vissa fall präglas av byråkrati. Studien belyser de involverade professionernas oro kring 
begränsade öppettider, bristande personalstyrka och långa geografiska avstånd (Newman et 
al., 2005). Kaldal et al. (2010) framhåller även dem det geografiska läget. De påtalar vikten av 
Barnahus centralt geografiska placering i syfte att skapa lättillgängligt för både barn och 
professionella aktörer. För långa resor kan resultera i att grundtanken med bekvämlighet för 
barnet går förlorad (Kaldal et al., 2010). 
 
Wolfteich och Loggins (2007) har i sin kvantitativa studie granskat ett stort antal 
barnmisshandel- och vanvårdsfall. Utifrån data jämfördes CAC, andra tvärprofessionella 
modeller och traditionella arbetsmodeller i syfte att utvärdera effektivitet gällande barns 
skydd. De tvärprofessionella arbetsmodellerna visade sig effektivare vid undersökningar och 
slutförande av utredningarna än traditionella barnskyddsmodeller. Forskarna framhåller att det 
här kan bero på den snabbare process som sker vid intervjuer och insamling av information i 
ärenden där arbetet organiseras tvärprofessionellt. Forskarna menar dock att det inte 
nödvändigtvis leder till mer konkreta beslut vilket skulle förbättra resultatet för familjer i 
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förlängningen. Likheterna mellan de båda tvärprofessionella arbetssätten pekar enligt 
forskarna på vikten av att studera och belysa tvärprofessionella processer i allmänhet, snarare 
än framgång för CAC-modellen i sig (Wolfteich & Loggins, 2007). Kaldal et al. (2010) 
påpekar även de att det inte är Barnahusmodellen i sig som är den betydande faktorn, utan 
snarare samverkansformen med olika kompetenser och rutiner under ett gemensamt tak som 
avgör kvalitén. Skulle Barnahusen dock uppnå eftersträvad ambition är det sannolikt att de 
uppnår en högre nivå än vid lösare samverkansformer bland annat genom Barnahus 
koordination och kontinuerliga samverkan. Emellertid hävdar forskarna att det ur alla 
sammanslagna faktorers totalitetssynpunkt finns grund att dra slutsatsen att Barnahus är bättre 
för utsatta barn när det kommer till förhör och utredningar (Kaldal et al., 2010). 
 
Åström och Rejmer (2008) belyser genom den svenska utvärderingen att det tar lång tid att 
åstadkomma en välfungerande samverkansform. Något som visat sig vara en bidragande 
faktor till att de svenska Barnahusen skiljer sig i hur de är organiserade och hur de fungerar är 
vilka funktioner de personer som har fast bemanning fyller. Samordnaren är med och 
påverkar den ansvars- och rollfördelning som sker inom Barnahusen och huruvida 
samordningen mellan de olika myndigheterna fungerar. Andra faktorer som varierade mellan 
samordnare på de olika Barnahusen var hur personerna ansvarade för samråden, kontakter, 
verksamhetsutveckling, förankringsarbete och kunskapsspridning utanför Barnahusen 
(Åström & Rejmer, 2008). 

3.3 Myndigheternas varierande förutsättningar  

Johansson (2011) har i sin avhandling bland annat undersökt interorganisatoriska processer 
inom samverkan. Avhandlingens tyngdpunkt utgår från maktens och rättens inflytande på 
samverkan och i studien har både kvalitativ och kvantitativ design använts. Personal på 
Barnahus intervjuades och för att fånga övriga aktörers uppfattning i Barnahus samverkan 
användes enkäter. Fokus låg bland annat på samverkans svårigheter och fördelar och det 
underströks även en saknad av kritisk granskning på samverkan. Det här då en allmänt 
vedertagen positiv syn finns på samverkan samtidigt som forskningsstöd saknas. I studien 
framkommer en variation mellan de svenska Barnahusen gällande ett flertal faktorer som 
tolkningar av sekretess och lagstiftning samt utförande av samråd. Det framhålls även att 
Barnahusen och deras aktörer gått mot ett mer övergripande gemensamt barnskyddsfält, 
samtidigt som de skilda professionerna tillhör egna organisatoriska fält. Det beskrivs att 
involverande myndigheter i Barnahus har olika ansvarsområden vilket innebär att 
verksamheten styrs av skilda rättsområden. Det medför att samverkansparterna regleras av 
olika typer av lagar där en del är ramlagar och andra av traditionell form vilket enligt 
forskaren betyder skilda möjligheter gällande hur professionella tolkar sitt handlingsutrymme. 
Studien indikerar att det här kopplat till samverkan kan leda till ett spänningsförhållande i 
verksamheten (Johansson, 2011). 
 
Många av de brister kvalitetsutvärderingen påvisade behöver lösas lokalt i varje Barnahus. 
Men större brister kring samverkan och rutiner kräver nationella satsningar för att uppnås. Det 
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krävs i och med det exempelvis lagförändringar för att Barnahus ska leva upp till FN-
konventionens krav om barns rättigheter. Vidare föreslås att det krävs en ny reglering kring 
möjligheten till insyn vad gäller sekretess i Barnahus verksamhet. Det finns därmed ett behov 
av att underlätta samverkan och det krävs då att de olika myndigheternas sekretesslagstiftning 
ses över (Landberg & Svedin, 2012). Även Johansson (2011) belyser sekretessbestämmelser 
där skilda professioner i Barnahus är styrda av den specifika sekretessen tillhörande sin egen 
myndighet. Sekretessen har olika styrka vilket medför ännu ett spänningsförhållande, i det här 
fallet kopplat till de bestämmelser som finns kring samverkan (Johansson, 2011). Även 
Åström och Rejmer (2008) klarlägger hur sekretessen inom Barnahusen hindrar utlämnande 
av handlingar såväl som informationsöverföring. I enighet med offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS: 2009:400) ska varje fall där ett informationsutbyte sker skadeprövas. 
Således hindrar denna sekretess att Barnahus involverade myndigheter generellt utbyter 
information med varandra. Vid samråd ska det därför alltid ske en sekretessprövning innan 
information utbytes mellan myndigheter. Vidare påvisades att olika Barnahus har olika syn på 
huruvida regleringar och sekretess upplevs som ett samverkansproblem. Det visade sig också 
att tolkningar kring sekretess skiljde sig mellan olika Barnahus (Åström & Rejmer, 2008). Ett 
annat spänningsförhållande inom arbetet med utsatta barn som Johansson (2011) tar upp är 
socialtjänstens skyldighet att tillgodose skydd och stöd till barn, samtidigt som ansvaret i att 
samverka finns där en polisanmälan kan ge förutsättningar att påskynda brottsutredningen. 
Forskaren belyser därmed bedömningssvårigheter när barnets bästa ska tillgodoses. Det 
klargörs att principen om barnets bästa är ledande för alla inblandade professioner i Barnahus, 
men att den får skiftande betydelse på grund av vederbörliga lagstiftningar (Johansson, 2011). 
Åström och Rejmer (2008) trycker på att en utmaning i rättssystemet är att ha barnet i fokus. 
De beskriver att det finns en svårighet i att barnet får komma till tals och därmed möjliggöras 
att framföra sina rättigheter. Förbättringsområden som visade sig viktiga var att förbättra den 
utbildning som polisen genomgår för att förhöra barn samt att åklagarna kontinuerligt skulle 
vidareutbildas i att handlägga barnmisshandelsärenden (Åström & Rejmer, 2008). 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet presenteras teoretiska begrepp utifrån vald teori. Då den nyinstitutionella 
teorin presenteras återges endast utvalda delar eftersom hela teorin inte lämpar sig för det 
studerade området. Ett val har gjorts där utgångspunkten landat i den sociologiska 
nyinstitutionalismen. I beaktning av att den amerikanska sociologiska nyinstitutionalismen, 
som uppkom under 1970- talet, vidare har utformats inom den svenska kontexten har val 
gjorts att dels presentera den amerikanska ursprungsteorin samt delar av den svenska 
utformingen. Den svenska utformningen benämns organisationsanalys inom 
nyinstitutionalism och bygger således på den sociologiska nyinstitutionalismen men skiljer sig 
i en del avseenden från den amerikanska grunden (Johansson, 2002).  

4.1 Nyinstitutionell teori 
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4.1.1 Introduktion till teorin  

Johansson (2006) beskriver att den sociologiska nyinstitutionalismen har grundats av bland 
annat John W. Meyer och Brian Rowan vilket därför medfört att teoriavsnittet inleds med 
deras beskrivning av institutionella krav. Den svenska utformningen av organisationsanalysen 
inom nyinstitutionalismen kommer vidare beskrivas utifrån Grapes (2006) och Johanssons 
(2002;2006) resonemang. Den svenska utvecklingen av teorin har till skillnad från Meyer och 
Rowans (1977) amerikanska sociologiska nyinstitutionalism i viss mån behållit betydelsen av 
den enskilda organisationen som aktör. Till skillnad från den amerikanska synen på teorin har 
den svenska utvecklingen även tagit i beaktning aktörers handlingsutrymme trots att det 
fortfarande anses begränsat. Det här jämfört med den amerikanska utformningen av teorin 
som helt bortser från detta (Johansson, 2002). Den sociologiska nyinstitutionalismen är vidare 
inte helt samstämmig då det gäller att finna en definiton av begreppet institution eller vad som 
utgör en institutions mest centrala kännetecken. Däremot kan begreppet institution på ett 
övergripande generellt sätt uttryckas, utifrån teorin, som en etablerad och organiserad 
procedur, eller struktur som anses grundas av regler, medvetna som omedvetna som i grunden 
tas förgivet. En institutions existens innebär således att det förligger ett accepterat sätt att 
förhålla sig till och verkställa det institutionen avser. Det är därmed ett givet förhållningssätt 
som i princip inte ifrågasätts (Johansson, 2002). Vid val av teoretiska utgångspunkter 
fokuserades på att hitta lämplig teori som berör organisationer och samverkan i förhållande 
till studiens syfte och frågeställningar. Då Barnahus består av ett flertal samverkande 
organisationer rörande ett specificerat område föreföll sig den sociologiska nyinstitutionella 
teorin samt den svenska utformningen av teorin lämplig. De begrepp som valdes ut ur teorin, 
institutionella krav, organisatoriska fält och verksamhetsdomän, ansågs relevanta eftersom de 
åskådliggör vad som påverkar en organisations struktur samt de processer som äger rum 
mellan olika organisationer likt de som sker i Barnahus.  

4.1.2 Institutionella krav  

Meyer och Rowan (1977) utgår från att institutionalisering är en social process som skapar en 
definition av den sociala verkligheten vilken individer kommer att påverkas av. De enskilda 
aktörerna i organisationer är därmed formade av omgivningen. Den här samlade synen på 
verkligheten bidrar i sin tur med att olika sociala sammanhang omges av regler, både 
informella och formella, som bestämmer vilka handlingar som är godtagbara. Vidare beskrivs 
reglerna som faktorer vilka påverkar strukturer i organisationer när organisationerna rättar och 
formar sig till institutionella krav, det vill säga att institutioner formas när de anpassar sig till 
kulturellt och socialt betingade krav. De institutionella kraven menas uppkomma i 
omgivningen kring organisationer genom att en del handlingar förväntas utföras på lämpligast 
vis om de sker på ett visst sätt och om de sker inom en viss organisatorisk struktur. Det är 
bland annat lagstiftning, politiker och allmänna opinionsströmningar som kan påverka vad de 
institutionella kraven handlar om. Det här innebär att den typen av organisatorisk struktur som 
följer kraven anses vara legitim nästan oavsett vad en granskning skulle visa av det praktiska 
arbetets effektivitet. Det är således viktigt för en organisation att sikta mot att uppnå en 
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strukturell likformighet med de så kallade institutionella kraven. Den strukturella 
likformigheten belyses få betydelse för organisationen då den får större legitimitet samt ökar 
sin resurstillgång och överlevnadsförmåga (Meyer & Rowan, 1977). 

4.1.3 Organisatoriska fält 

I en utveckling av den sociologiska nyinstitutionella teorin flyttades fokus från enskilda 
organisationer till organisatoriska fält (Johansson, 2006). I den svenska kontexten beskrivs att 
ett organisatoriskt fält inte är baserat på en fast existens utan skapas genom föreställningar om 
att en del organisationer på något sätt hör ihop, vanligtvis på grund av ett gemensamt 
arbetsområde. De skilda organisationerna arbetar inom ett gemensamt verksamhetsområde 
samtidigt som de utgör sin specifika del i det institutionella området. Ett organisatoriskt fält 
kan därför beskrivas som organisationer med en samstämmig uppfattning om att de är 
verksamma inom samma institutionella verksamhet. Förespråkarna av organisationsanalysen 
inom nyinstitutionalismen betonar att organisationerna inte förlorar betydelsen av 
organisationen som egen aktör, till skillnad från hur den amerikanska skolan har utformats. 
De menar emellertid likt den amerikanska skolan att en strävan efter en likformighet med 
andra organisationer finns, dock framhåller de, till skillnad från den amerikanska, att 
organisationer även strävar efter att vara unika. Det här innebär att organisationer inom 
organisatoriska fält kan skilja sig från varandra trots en samhörighet. (Johansson, 2002; 
Johansson, 2006). Johansson (2002) har inom den svenska utformningen av den 
nyinstitutionella forskningen fokuserat på de skilda organisationerna inom samma fält, med 
betoning på vilka processer som bland annat bidrar till att organisationerna antingen går mot 
överensstämmelse eller variation inom fältet. Det belyses att vad som avgör vilket fält en 
organisation tillhör bygger på hur organisationen definierar vad arbetet handlar om. Det 
organisatoriska fältet innebär således en kollektiv referensram där de skilda organisationernas 
samstämmiga syn på att de arbetar inom samma område är det som avgör om fältet hålls 
samman. Då de organisatoriska fälten kan ses som socialt konstruerade finns inga givna 
gränser. De kan därför förändras, nya kan tillkomma och gamla kan lösas upp. Vad som är 
föränderligt handlar inte om interaktion, utan om idéer och föreställningar om att somliga 
organisationer förefaller ha en samhörighet. Fältbildning kan ske på olika premisser och 
genom olika särdrag, en mer tvingande premiss till att skapa ett fält är genom lagstiftning 
(Johansson, 2002). 

4.1.4 Verksamhetsdomän 

Grape (2006) belyser utifrån organisationsanalys inom nyinstitutionalism att det inom 
organisatoriska fält kan finnas verksamhetsområden som ligger till grund för organisationers 
samverkan. Den här gemensamma nämnaren till samverkan benämns som 
verksamhetsdomän. Inom de organisatoriska fälten kan det finnas aktörer i organisationer som 
utgår från olika premisser. De kan handla om olika önskemål, förhoppningar, lagstiftning, 
uppsättningar av mål samt olika förutsättningar vilket skapar olika synsätt inom samma 
verksamhetsdomän. De här olika anspråken kan i sin tur komma i motsättning till varandra 
vilket då benämns som en domänkonflikt. Om det däremot råder en överensstämmelse mellan 
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de olika organisationerna inom samma verksamhetsområde benämns det som 
domänkonsensus. För att nå en domänkonsensus måste vissa hinder bearbetas. Det handlar 
delvis om hur en samverkande verksamhet ska nå en gemensam syn om olika domänanspråk. 
Den här samsynen anses sålunda som en främjande faktor för framgång i det integrerade 
arbetet (Grape, 2006). 

4.1.5 Kritik  

Johansson (2002) framhåller att den kritiska ståndpunkt som följer med den sociologiska 
nyinstitutionella teorin framförallt handlar om att i princip omedvetna föreställningar antas 
vara det som avgör handlingar inom organisationer. Det medför en passiv syn på de aktörer 
som befinner sig i organisationer vilka i sin tur inte anses ha utrymme för egna intressen, 
strategier och intressekonflikter. Det blir således inget subjektivt handlande inom 
organisationer utan teorin för med sig konsekvenser av att organisationer sker automatiskt 
utan aktörernas egen påverkan, något som den svenska utformningen dock tagit i större 
beaktning. En annan kritik handlar om att teorin är mångdimensionell vilket medför 
svårigheter vid definitionsbestämmelser, exempelvis vid institutionsbegreppet (Johansson, 
2002).   

5. Metod 
I metodavsnittet kommer de val som legat till grund för studiens utformning, uppbyggnad 
samt hur studien genomförts att presenteras under nedanstående rubriker. Det beskrivs och 
resoneras kring studiens etiska överväganden, kvalité och bärighet. En metoddiskussion förs i 
avsnitt sju. 

5.1 Förförståelse 

Hartman (2003) belyser att forskares förförståelse är en viktig aspekt när det handlar om 
problemformulering i studier. Han beskriver att all forskning präglas av forskarens tidigare 
kunskaper i ämnet och det är därför av betydelse att sträva efter ett objektivt förhållningssätt. 
En för djup förförståelse kan leda till att ämnesområdet inte utforskas tillräckligt (Hartman, 
2003). Före studiens påbörjan hade båda studiens författare i olika sammanhang varit i 
kontakt med Barnahus verksamhet. Vid bådas tidigare besök framhölls Barnahus i positiva 
ordalag när det presenterades av de som arbetade där vilket kan ha påverkat förförståelsen. 
Det sammantaget med den inläsning som gjordes kring forskningsområdet har medfört en 
svårighet att anta ett helt objektivt förhållningssätt, med tanke på att förförståelsen präglas av 
tidigare kunskap och tidigare erfarenheter. 
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5.2 Urval 

Utifrån studiens syfte, begränsade tidsaspekt samt av geografiska skäl har ett Barnahus i södra 
Sverige valts ut för att studeras. Det valda Barnahuset ansågs intressant då det är ett av ett 
antal nytillkomna Barnahus under de senaste åren. I och med att den valda verksamheten inte 
hunnit etablera någon längre samverkan under ett gemensamt tak upplevdes det adekvat att 
undersöka hur samverkansprocessen utvecklats under den kortare tidsperioden. Då studien 
syftar till att undersöka de involverade professionernas upplevelser av hur samverkan inom 
verksamheten fungerar, ansågs det relevant att intervjua samtliga berörda professioner, 
samordnaren inkluderad. Intentionen var att skapa en förståelse för professionernas 
upplevelse vilket i sin tur kan generera en helhetssyn på hur samverkan fungerar i det 
studerade Barnahuset. Barnahus består således av samverkansaktörerna polis som ansvarar för 
brott, socialsekreterare som ansvarar för skydd, läkare som ansvarar för fysisk hälsa, psykolog 
som ansvarar för psykisk hälsa, åklagare som ansvarar för rättsprocessen samt samordnare 
som ansvarar för samordning av verksamheten (Landberg & Svedin, 2013). Det gjordes 
därför en avgränsning till sex stycken intervjuer vilket motsvarar antal involverade 
professioner i Barnahus. Jacobsen (2012) styrker val av antal intervjupersoner genom att 
belysa vikten av att enheter som genererar användbar information i relation till studiens 
problemställning är av högre relevans än antalet intervjuer. Det här bekräftar även Kvale och 
Brinkmann (2009) som påvisar att kvalité är av större vikt än kvantitet när det kommer till 
intervjuantal i studier likt den här. Med utgångspunkt i dessa premisser och med fokus på 
forskningsfrågorna föll urvalsmetoden på ett strategiskt urval. Det ansågs lämpligt för att 
säkerställa att studiens utvalda respondenter besitter den kunskap som eftertraktas i 
förhållande till studiens syfte (Bryman, 2011). Urvalet innebär också ett icke-
sannolikhetsurval vilket ytterligare stärker urvalsmetoden då studiens syfte inte avser en 
generalisering (Bryman, 2011). 
 
Samordnaren på det tilltänkta Barnahuset kontaktades i studiens initiala fas. Syftet med första 
kontakten var att undersöka intresse för medverkan. Via mailkorrespondens bifogades 
samordnaren ett informationsbrev där studiens etiska aspekter samt syfte tydliggjordes (Se 
bilaga 2). Då intresse förelåg erbjöd sig samordnaren att förmedla kontaktuppgifter till 
involverad psykolog, polis, åklagare samt läkare som samordnaren visste har deltagit i 
Barnahus verksamhet. Kontakten med socialtjänsten förmedlades ej av samordnaren, det här 
eftersom samordnaren angav att socialtjänstens involverade personal har stor variation. Med 
hjälp av de förmedlade kontaktuppgifterna togs kontakt via mail eller telefon. För att nå 
socialtjänsten togs kontakt med kommunens växel där hänvisning gavs till 
mottagningstelefonen på barn- och ungdomssektionen. Genom mottagningen erbjöds kontakt 
med en socialsekreterare involverad i Barnahus verksamhet som sedan kontaktades via mail. 
Förmedlade kontakter till åklagare samt läkare visade sig svåra att nå och planera in intervjuer 
med. Hänvisning gavs därför till Åklagarmyndighetens samt sjukvårdens respektive 
telefonväxel som kontaktades och vidare hänvisade till andra personer involverade i det 
aktuella Barnahuset. När samtliga professioner kontaktats erhöll de via mail informationsbrev 
(se bilaga 2) där en formell förfrågan om medverkan i studien presenterades. Med de 
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kontaktade personerna i fråga bokades därefter sex intervjuer in, det vill säga en intervju med 
varje profession: psykolog, läkare, åklagare, socialsekreterare, polis samt samordnare. 
Respondenterna bestod av både män och kvinnor som hade varierande lång yrkeserfarenhet 
av att jobba med utsatta barn, de hade även samverkat inom Barnahus med olika stor 
utsträckning. Då intervjuerna representerar samtliga involverade professioner föreligger 
möjligheten till en jämn fördelning mellan parternas synsätt på samverkan i Barnahus. 

5.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Före datainsamlingen fanns ett fokus på samverkan. Det fanns däremot ingen vald teori utan 
inläsningen kring samverkan användes snarare för att skapa en förståelse kring begreppets 
innebörd. Studiens teoretiska utgångspunkt valdes därmed efter sammanställt resultat och ett 
induktivt angreppssätt har tillämpats (Bryman, 2011). Studien har utgått från en kvalitativ 
forskningsdesign med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjumetoden valdes utifrån 
dess förmåga att fånga intervjupersonernas ståndpunkter på ett mer djupgående plan (Bryman, 
2011). För att uppnå det här utformades en intervjuguide (se bilaga 3) med inledande 
kontaktskapande frågor följt av tre större, övergripande frågor som syftade till att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. De kontaktskapande frågorna avsåg att skapa en bild av 
intervjupersonens arbete och yrkeserfarenheter. Således syftade de inledande frågorna därför 
inte direkt till att besvara studiens frågeställningar utan att skapa en kontextförståelse kring 
intervjupersonens koppling till Barnahus och skapa kontakt. De övriga frågorna som 
grundades på temat samverkan och arbetet kring utsatta barn var av öppen karaktär för att ge 
respondenterna möjlighet att svara utifrån sin upplevelse och erfarenhet. För att inte missa 
relevant information bestod intervjuguiden av stödord vilka under intervjuernas gång kunde 
användas att utforma följdfrågor av. Bryman (2011) framhåller att en intervjuguide av 
semistrukturerad art ger förutsättningar att utgå från specifika teman samt en flexibilitet där 
följdfrågor kan adderas. Det framhålls också att den semistrukturerade intervjuguiden lämpar 
sig då forskningen utgår från ett i förväg bestämt fokus (Bryman, 2011) vilket i den här 
studiens fall avser samverkan.  
 
Bryman (2011) belyser dessutom att den här typen av intervjuer kan ha gynnande effekt vid 
studier av jämförande karaktär mellan intervjupersonernas svar samt ge detaljerad information 
om det studerade forskningsområdet. Intervjuerna ägde rum på av respondenterna valda 
platser. Hälften av respondenterna valde att lägga intervjun i Barnahus lokaler. Övriga 
respondenter valde att utföra intervjun på respektive arbetsplats och samtliga intervjuer 
genomfördes i ostörd miljö. Avsikten med respondenternas eget val av intervjuplats 
grundades i att dels underlätta till medverkan i studien samt att den förmodades utgöra en 
bekväm miljö för intervjuade personer. Jacobsen (2012) framhåller kontextens betydelse och 
understryker att en onaturlig miljö kan kännas främmande för intervjupersonen och bidra till 
konstlade svar, således påverkar intervjumiljön innehållet i studien. Under samtliga intervjuer 
deltog båda författarna till studien där en framförallt höll i intervjuns struktur men där båda 
hade möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna fördelades lika till antalet mellan båda 
intervjuarna.  Jacobsen (2012) beskriver att intervjuarna kan ha effekt på respondenterna 
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under en intervju. Faktorer som kan påverka vad som sägs handlar exempelvis om verbala 
uttryck men även kroppsspråket har betydelse (Jacobsen, 2012). För att försöka motverka en 
sådan effekt använde författarna, i största möjliga mån, inte värderande respons på 
intervjupersonernas svar. Intervjuerna präglades istället av korta bekräftelser på att 
intervjuarna hörde och förstod vad intervjupersonerna sa. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av mobiltelefoner och varade omkring 40 minuter. 

5.4 Analysmetod 

Innan arbetet med att analysera materialet påbörjades transkriberades de sex inspelade 
intervjuerna. Det eftersträvades att hitta teman i respondenternas svar och därför valdes att 
inte lägga någon vikt vid att skriva ut uttryck som ”hmm”, skratt och betoningar. Det här då 
hur respondenterna svarade med exempelvis tonläge och känslouttryck inte anses relevant för 
studiens syfte utan vikt har istället lagts på vad som sagts. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver att transkribering av intervjuer skiljer sig beroende på bland annat val av syfte, 
resurser samt analysmetod. Vidare påpekas att forskaren ställs inför ett antal val vilka 
påverkar hur transkriberingen ska genomföras. Valen handlar exempelvis om huruvida 
uttalanden ska refereras ordagrant, ifall upprepningar och inlägg som ”mm” ska tas med eller 
om utskrifterna ska bygga på tal- eller skriftspråk. Valen kan även handla om huruvida skratt, 
betoningar och pauser ska vara med i transkriberingen. Vad forskaren väljer att fokusera på 
och ha med i utskrifterna beror på avsikten med materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Val av analysmetod utgick från Lindgren (2014b) där analysprocessen utgår från tre steg; 
kodning, tematisering och summering, det vill säga en tematisk analys. För att reducera och 
ordna det transkriberade materialet användes kodning som ett första steg. Vilka koder som 
byggs upp avgör analysens fortsatta arbete (Lindgren, 2014b). Det kan vara av vikt att 
inkludera vissa frågeställningar i kodningsarbetet. För att hitta koder ställdes frågeställningar 
mot det transkriberade materialet, exempelvis: vilka upplevelser är det som beskrivs? Och 
vilka är de centrala nyckelfaktorerna som respondenterna framhåller? Koder är i sin 
bemärkelse etiketter för att ge struktur och kan tas i anspråk på olika sätt (Lindgren, 2014a). 
De typer av koder som valdes var dels koder som ordagrant kunde refereras utifrån 
datamaterialet som exempelvis ”samråd” men också koder som symboliserade 
styckespassagers innehåll som ”snabb process”. När intervjuerna upplevdes uttömda på 
relevanta koder övergick analysprocessen till andra steget, tematisering. Tematisering 
beskrivs som sammanslagning av relaterade koder. För att få en bild av vilka koder som hör 
ihop med varandra från de olika intervjuerna samt tydliggöra vilka som är centrala och av 
betydelse ordnas koder till ett system (Lindgren, 2014d). Då studiens författare först kodat 
alla intervjuer ett antal gånger var och en för sig gjordes en jämförelse av transkriberingarnas 
koder och en gemensam översikt gjordes av vilka koder som uppfattades inneha relevans för 
studiens frågeställningar. En del koder upplevdes självklara, som exempelvis ”spindlarna i 
nätet” och ”samordnarens roll” och således skapades teman utifrån dem sammanslaget med 
liknande koder. Andra koder var mindre tydliga och svårare att placera in i teman vilket 
resulterade i att koder prövades på olika sätt i förhållande till varandra, för att tillslut landa i 
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konsensus kring passande teman, vilket var fallet med temat ”något bra på spåren”. Det sista 
steget, summering, innebär att data kontrolleras mot koder och teman för att kunna summera 
och generera slutsatser. Det här sker när forskaren upplever en mättnad av det tematiska 
arbetet. I det här steget skrivs analysen ihop till ett resultat (Lindgren, 2014c). Då det 
transkriberade materialet upplevdes uttömt på teman i förhållande till studiens syfte gjordes 
en ytterligare genomgång av de textutdrag som underbyggde de teman som framkommit. 
Avsikten med den sista genomgången av materialet var att hitta relevanta citat och i samband 
med det sammanställa de olika teman som framkommit i ett resultat. Då studien bygger på de 
olika beskrivningar som intervjupersonerna gav av samverkan i ett Barnahus, beskrivningar 
som har analyserats och tolkats av författarna, kan resultatet sägas vara en gemensam 
konstruktion.  

5.5 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa huruvida en kvalitativ studie kan bedömas utifrån sin bärighet beskriver 
Bryman (2011) alternativa kvalitetskriterier till vad som i kvantitativ forskning benämns som 
validitet och reliabilitet. De kvalitetskriterier som valts är trovärdighet, överförbarhet och 
pålitlighet. 
 
Trovärdighet i en kvalitativ studie innebär bland annat att forskaren genomfört studien 
förenligt med de utformade regler som finns gällande kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 
Studien har präglats av de riktlinjer Högskolan i Jönköping framhållit som viktiga delar vid 
utformningen av en kandidatuppsats. Vidare har en noggrann hantering eftersträvats gällande 
de etiska riktlinjer som Bryman (2011) och Codex (u.å.) fastställt som viktiga grundläggande 
krav i forskning. I trovärdighetskriteriet kan även ingå att forskaren återkopplar sina resultat 
till respondenterna för att säkerställa att materialet är korrekt tolkat (Bryman, 2011). Här 
valdes att inte återkoppla till respondenterna under arbetets gång, däremot gjordes en 
förfrågan i samband med intervjuerna angående att få återkomma till dem om eventuella 
frågor kring tolkning av materialet skulle uppstå. Valet att inte återkoppla resultaten grundas i 
att det inte uppstått några svårigheter i att förstå vad respondenterna säger i det transkriberade 
materialet. Då möjligheten fanns att återkomma med frågor till respondenterna möjliggjordes 
däremot att en kontroll kunde utföras ifall otydligheter skulle uppkomma.  
 
Kvalitetskriteriet överförbarhet handlar om huruvida en studies fynd kan överföras till en 
annan kontext. Eftersom en kvalitativ studie utgår från en djupgående 
informationsinhämtning snarare än en bred är det viktigt att göra en tydlig och detaljrik 
beskrivning av det som studerats (Bryman, 2011). För att återge en bild av den studerade 
kontexten har i resultatet presenterats en detaljrik beskrivning som stärkts genom ett flertal av 
respondenternas citat. Studien är överlag inte överförbar i den bemärkelsen att resultatet är en 
subjektiv upplevelse av de sex intervjuade personerna inom en specifik verksamhet. Det har i 
studien eftersträvats en tydlighet gällande beskrivningen av vilka faktorer som visat sig 
påverka samverkan i det studerade Barnahuset. Det har också eftersträvats tydliga 
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redogörelser i bakgrundsavsnittet för att visa på vilken social kontext intervjupersonerna 
befinner sig i.  
 
Pålitlighet innebär att forskaren på ett utförligt och fullständigt sätt redogör hur studiens 
forskningsprocess har gått till, det vill säga en tydlig och detaljrik beskrivning av de olika 
faserna i studien (Bryman, 2011). För att visa på transparens och således ge möjlighet för 
utomstående att bedöma pålitligheten i studien har det eftersträvats att vara så tydliga och 
noggranna som möjligt i hur forskningsprocessen gått till. Vikt har lagts vid att göra en 
detaljerad och tydlig beskrivning av studiens urval och datainsamlingsmetod. För att 
analysmetod ska kunna bedömas valdes att beskriva samtliga steg i den analysprocess som 
legat till grund för utformningen av resultatet på ett uttömmande sätt. 

5.6 Etiska överväganden 

Fyra etiska riktlinjer vilka anses grundläggande för forskningsstudier är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
medverkande parter i studien informeras om premisserna kring deras frivillighet med rätt att 
när som helst avbryta sitt deltagande. Kravet involverar även att forskarna informerar om 
studiens olika delar (Bryman, 2011; Codex, u.å.). För att uppfylla det här etiska kravet 
utformades ett informationsbrev (se bilaga 2) som skickades ut tillsammans med tillfrågan om 
deltagande i studien. Informationsbrevet informerade inledningsvis om studiens övergripande 
syfte för att sedan beskriva premisserna gällande studiens kommande moment.  Deltagarna 
informerades om sin frivillighet och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan 
förklaring. Genom informationsbrevet behandlades således även delar av samtyckeskravet då 
samtyckeskravet dels bygger på information kring syftet med undersökningen. För att 
uppfylla samtyckeskravet ska respondenternas egen vilja till medverkande i studien klargöras 
(Bryman, 2011; Codex, u.å.). Då ett svar om medverkande i studien erhölls via mail eller per 
telefon samtyckte respondenterna till deltagandet muntligt eller skriftligt. I informationsbrevet 
informerades även att respondenternas identiteter avidentifieras i studien, något som under 
studiens gång eftersträvats att vidmakthålla. Det har därför valts att inte göra någon vidare 
beskrivning förutom professionstitel av varje intervjuperson i kommande resultatavsnitt. 
Bryman (2011) beskriver att konfidentialitetskravet handlar om varsam hantering kring 
uppgifter som kan identifiera studiens deltagare. Vidare innebär nyttjandekravet att insamlad 
data kring respondenterna enbart får användas i avsikt med den aktuella forskningen 
(Bryman, 2011; Codex, u.å.). I informationsbrevet klarlades att den inhämtade datan endast 
skulle användas till studiens utformning för att sedan raderas. För att de etiska principerna 
tydligt skulle framgå presenterades även samtliga krav muntligt för respondenterna i samband 
med intervjuerna. 

6. Resultat 
I resultatavsnittet presenteras de åtta teman som framkommit genom analys av intervjuerna. 
De teman som kunnat urskiljas är: öppet klimat på kort tid, natt och dag, spindlarna i nätet, 
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ringar på vattnet, en fråga om inställning, Barnahus är allas hus, tydlighet är husets väggar 
och något bra på spåren. Intervjupersonerna benämns utifrån sin professionstitel: polis, 
åklagare, läkare, socialsekreterare, samordnare samt psykolog. 
 

6.1 Öppet klimat på kort tid 

Många av de intervjuade personerna beskriver en samlad upplevelse av att samverkan i 
Barnahuset varit en process, där tiden framhålls som en viktig faktor till etablering av 
nuvarande arbetssätt. Den intervjuade socialsekreteraren beskriver det som att: ”Det har gått 
från noll till hundra på väldigt kort tid faktiskt, om man tänker på vilken jätteapparat det 
faktiskt är”. En återkommande bidragande faktor till det här var känslan av att det med tiden 
växt fram ett öppet klimat. Det beskrivs delvis utifrån intervjupersonernas upplevelser av att 
kunna föra en dialog kring saker som inte fungerar i samverkan samt att de under arbetets 
gång lärt känna varandra. En upplevelse som återfinns i intervjuerna är exempelvis att det till 
en början rådde begreppsförvirring där en upplevelse av att inte förstå sammanhanget kunde 
infinna sig. Med tiden upplevs den här svårigheten upplösas genom de etablerade relationerna 
hos de samverkande personerna. Flera beskriver att relationerna i sin tur ledde till att de vid 
samråden vågade fråga kring saker de inte förstod. 
 

I början kanske det var mer sådär att jaha men nu pratar vi om det vi förstår, men 
nu tycker jag det är mer så att man förklarar lite mer för varandra och jag tycker 
också det är tydligare att man vågar fråga att nu förstod jag inte riktigt, vad 
menar du nu? Och nu i början kanske det var lite prestige i det för då kanske det 
verkar som att jag inte fattar någonting, men nu är det mer öppet att fråga om 
det. Så jag upplever inte att det nu är något som hindrar (Polisen). 

 
I intervjuerna framhålls att samverkan inte fungerade lika bra vid Barnahusets start som när 
verksamheten varit igång en tid. En aspekt som upplevs viktig för den förändring som ägt rum 
är att de olika aktörerna med tiden blev mer medvetna om varandras roller i samverkan. Ju 
mer parterna samverkade med varandra, ju mer upplevdes också en ökad insikt och förståelse 
för de andras yrkesuppgifter adderas. I och med det har också en medvetenhet följt om vad 
som förväntas av sin egen yrkesroll i samverkansprocessen. 
   

I början, alla verksamheter har ju barnsjukdomar och det var ju lite sådär hackigt 
i början innan alla var på plats, men det har ju blivit bättre och bättre. Nu tycker 
jag att det flyter på riktigt, riktigt bra. Alla olika professioner är så medvetna om 
vad som krävs av dem så alla är på plats. När det händer någonting så finns alla 
där liksom (Socialsekreteraren). 
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6.2 Natt och dag 

Intervjupersonerna framhåller att samverkan funnits mellan vissa av parterna kring 
våldsutsatta barn även innan Barnahusets tillkomst, dock beskrivs samverkansformerna skilja 
sig likt natt och dag. En skillnad som lyfts som betydande är den förhöjda närvaron av fler 
professioner än tidigare. Flertalet respondenter upplever en förtjänst i att bland annat åklagare 
och läkare obligatoriskt räknas in i de samråd och i det arbete som nu utförs. Det här då det 
innan Barnahus kunde upplevas svårt att få kontakt med vissa professioner och att själv ha 
prioriterad tid avsatt för de samråd som stundom hölls. En annan fördel med den obligatoriska 
närvaron är att den fysiska hälsan numera är en given del till skillnad från tidigare. Det 
framkommer i intervjuerna att det var mindre smidigt innan Barnahus då det inte fanns något 
ordnat system kring hur kontakter skulle tas mellan inblandade aktörer kring ett barn. Polisen 
uttrycker sin upplevelse av skillnaden till den nu täta samverkan: ”Att det kanske är mer vi, än 
vi mot dem, så upplever jag det”. 
 
En delad positiv upplevelse av samråden är att det numera finns ett forum där direkt kontakt 
med involverade professioner sker. Det medför möjligheten till omgående diskussion vilket 
skapar en helhetsbild och således ges en möjlighet att ta ett samlat grepp kring varje barn. 
Läkaren belyser att: ”Då korsbefruktar man ju liksom varandras idéer och tankar. Och så kan 
man förhoppningsvis komma lite längre än vad man gör om man sitter i sitt bås och bara 
skickar papper till varandra”. Samråden upplevs av många intervjupersoner som viktiga. 
Samordnaren uttrycker att: ”Samråden är ju grundbulten”. Vidare uppfattas samråden som en 
öppning till att många perspektiv lyfts kring vad det utsatta barnet kan tänkas behöva, det här 
oavsett vilka professioner som senare medverkar i ärendet. Även om en del professioner inte 
alltid deltar i arbetet utanför samråden gällande vissa barn upplevs de fortfarande ha en 
positiv inverkan i planeringsstadiet av ärendet. Socialsekreteraren framhåller exempelvis: ”Vi 
har inte haft några forum där vi faktiskt sitter ner tillsammans och pratar om det… Så det blir 
ju en oerhörd skillnad när vi sitter samma personer och diskuterar enskilda ärenden så att det 
blir bäst för individerna”. 
 
Något som återkommer i intervjuerna är den barnanpassade miljön och Barnahus olika rum 
vilka syftar till att göra det så bra för barnen som möjligt. I ett flertal intervjuer framkommer 
att Barnahusets miljö är som natt och dag i jämförelse med hur det tidigare varit när barnen 
besökt de olika instanserna. Det som framförallt påtalas är att väntrummen numera är mer 
anpassade efter barnens behov men också att miljön inger ett lugn gentemot barnen utan 
obehöriga personer runt omkring. Samordnaren beskriver sin upplevelse kring arbetet med 
utsatta barn innan Barnahuset etablerades: 
 

Eftersom jag jobbat på soc många år innan så är jag den som har suttit ner på 
polisstationen med barnet och sett hur det har varit i väntrummet och sett hur 
oroliga de har varit. Jag har varit med på sjukhus och då har de suttit i nästa 
väntrum och väntat och det har varit fullt av folk runt omkring. Och jag har sen 
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tagit dem till socialtjänsten, så jag har rest runt med barnen och jag är inte nöjd 
med det alla gånger… (Samordnaren). 

6.3 Spindlarna i nätet 

Något som alla professioner kopplade till Barnahuset framhåller som en avgörande faktor för 
en fungerande samverkan är samordnarens roll. De anses av många vara nyckeln till 
samverkan, då samordnarna bland annat ser till att lyfta fram allas röster samt se till att inget 
rum glöms bort, med andra ord att hela tiden påtala samverkan. Samordnarna har också 
framhållits som en av anledningarna till att Barnahusets rutiner satt sig väldigt snabbt. 
Åklagaren beskriver: ”Jag tycker ändå att de här barnahussamordnarna är lite såhär broarna 
mellan oss, att de ändå försöker synka ihop allting...”. Uttrycket ”spindlarna i nätet” används 
dels vid beskrivning av samordnarnas praktiska arbetsuppgifter, men också kring deras roll i 
samråden där de har en styrande funktion i syfte att se till att inget perspektiv tar över och att 
alla får komma till tals. Samordnaren beskriver själv sin yrkesroll: “Jag tänker att 
arbetsuppgiften mycket är spindeln i nätet. Att vara den som ser till att man inte glömmer 
något utav rummen”. 
 
Genom intervjuerna har det visat sig att samordnarnas personligheter, erfarenheter och 
kompetens är betydande aspekter för upplevelsen av Barnahusets välfungerande samverkan. 
Erfarenheten belyses som en framgångsfaktor utifrån samordnarnas tidigare arbetsbakgrund 
med utsatta barn. I och med det anses samordnarna inneha ett redan genomtänkt synsätt och 
besitta mycket kompetens kring bland annat rutiner. Samordnarna beskrivs även vara en 
resurs i det praktiska arbetet kring barnen och som bollplank till övriga samverkansaktörer. 
Bollplanksfunktionen beskrivs också som en möjlighet till att diskutera och framföra åsikter 
kring problem som stundom uppstår i samverkan.  Socialsekreteraren förklarar en anledning 
till Barnahusets goda samverkan: 
 

Jag tror det beror på att vi har oerhört duktiga samordnare där, de har varit 
jätteengagerade och är fortfarande liksom superduktiga och jag tror det handlar 
mycket om det. Att de verkligen har gått in för det här, om man säger till 110 % 
från början, så jag har bara bra att säga om dem [...] de är engagerade helt 
enkelt, eldsjälar, och det är viktigt tror jag (Socialsekreteraren). 

6.4 Ringar på vattnet 

I intervjuerna framkommer att en förtjänst med Barnahus samverkan är att det genererar ett 
kunskapsutbyte vilket leder till en ökad kompetens hos de inblandade professionerna. En 
aspekt som lyfts är en ökad kunskap och förståelse för de övriga aktörernas områden. En 
upplevelse av det här är dels en större förståelse för vad de andra professionerna behöver göra 
kring ett barn samt varför det behöver göras, men också en uppskattning kring att själv 
utvecklas. Polisen uttrycker:  
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Alltså när man diskuterar och pratar och samverkar så får man ju en större 
förståelse, och en större kompetens också. För jag hör ju vad de säger och tar 
med mig det, och nästa gång jag sitter i en liknande situation så kanske jag har 
med mig de kunskaperna vilket kanske kan underlätta (Polisen).  

 
En annan aspekt av kunskapsutbyte som lyfts fram är huruvida Barnahus som koncept skulle 
kunna generera en fördjupad kunskap till högre instanser i samhället, då det i nuläget finns en 
syn på att rättsväsendet och andra samhällsfunktioner har en avsaknad av kunskap kring 
våldsutsatta barn. 
 

...Barnahus har ju en möjlighet att påverka så till vida att Barnahus blir ett erkänt 
koncept och en erkänd arbetsmetod, så kanske det kommer att skapa ringar på 
vattnet och göra att det väcks ett intresse, även högre upp då att liksom […] och 
att man kanske då kan förmedla kunskap vidare ut till rättssystemet så att säga. 
Och det är ju en förhoppning som man kan ha då för att som sagt här är det en 
jättestor brist (Polisen). 

 
Samverkan beskrivs också generera ökade kontakter och samarbete utanför Barnahusets 
gränser. Ett flertal av de intervjuade personerna upplever att det i och med de etablerade 
relationerna har blivit lättare att ta kontakt med andra professioner vid uppkomna frågor och 
rådslående även utanför Barnahus. Samverkan beskrivs även underlätta vetskapen om vem 
som kan kontaktas i olika situationer. Socialsekreteraren beskriver: ”Och det kanske blir 
lättare när man sett personen i fråga på ett samråd till exempel, än om det bara är ett namn 
på ett papper och man inte har någon aning om vem den här människan är eller vem som 
kommer svara nu när jag ringer”. Samordnaren beskriver vidare: ”Det är så roligt när folk 
börjar efterfråga varandra. Så det som märks, vi har ju varit igång så kort tid, men det som 
märks är att det ger ringar på vatten. Folk vet vad de kan efterfråga av varandra”. 

6.5 En fråga om inställning 

Något som framkommer som en betydande aspekt vid intervjupersonernas beskrivningar av 
Barnahus samverkan är vikten av en persons inställning. Generellt anses de involverade 
yrkesverksamma ha en god inställning till samverkan samt en hög ambition och ett 
engagemang i frågor som rör barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Psykologen 
beskriver liksom många andra: ”Och inställningen till Barnahus, och kanske också på hur 
enkelt man tycker det är att samverka  [...] överlag så tänker jag att det är en bra, att de 
flesta har en bra inställning till det, till samverkan”. Av vissa intervjuade professioners 
beskrivningar är det just inställningen till Barnahus som arbetsform som kan försvåra 
samverkan. Det framkommer att det i vissa fall varit involverade personer som inte haft en 
positiv inställning till Barnahus som koncept vilket medfört en svårare utgångspunkt till 
samverkan. Det belyses också att en förutsättning för en god samverkan bygger på intresse 
och en vilja att arbeta med barn men också på att vara specifikt utbildade i den här typen av 
ärenden. 
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...man kan väl säga som så att generellt sätt så är de som är här positiva till 
Barnahus och vill ju att det ska fungera och att man ska samverka på ett bra sätt. 
Och när man har den inställningen blir det ju oftast bra, men sen stöter man ju på 
patrull ibland men så är det ju inom alla verksamheter (Polisen). 

 
Ett ytterligare exempel på inställningens betydelse framkommer under en intervju då 
intervjupersonen i samband med en beskrivning av samverkans svårigheter nämner att ”Om 
jag vänder på det, vad jag tänker på vad som gör att det fungerar så är det inställning, att 
man vill samverka, att man har förmåga till prestigelöshet, att lyssna in någon annan, att 
omvärdera sina egna beslut, att våga vara flexibel…” (Samordnaren). 

6.6 Barnahus är allas hus 

I intervjuerna betonas att Barnahus är en verksamhet för barnens skull, där alla professioner 
har lika värde i sitt arbete. Det här uttrycks bland annat genom att verksamhetens syfte, att 
uppnå barnets bästa, med tiden har blivit tydligare för alla inblandade där barnet är det 
centrala i samverkan. Det framkommer också att det under samverkans gång har utvecklats 
från att vissa perspektiv har varit mer i fokus till att allas bidrag blivit lika viktiga. Ett 
återkommande svar i intervjuerna är att de olika professionernas perspektiv inte är ett hinder, 
utan snarare något som berikar samverkan och bidrar till att skapa en helhetssyn. Det 
understryks att de olika professionerna behållit sina respektive perspektiv trots en tät 
samverkan, vilket anses positivt. 
 

...för mig handlar det mycket om att i relation till andra vara tydlig med var mina 
gränser går och var min profession går, samtidigt som jag drar nytta av andras 
professioner för att få en helhetslösning om man säger [...] Att utan en pusselbit 
så blir det lite fattigt i pusslet men får vi till pusslet, då är det samverkan jag 
tänker, att vi går in i varandra där vi behöver men gränserna finns. Då får vi en 
så komplett situation runt barnet som möjligt… (Samordnaren). 

 
I intervjuerna beskrivs samverkan bygga på respekt och tillit till varandras uppgifter i de olika 
rummen. Det belyses att det är viktigt att kunna släppa sin prestige och lita på att de andra 
yrkesgrupperna gör det bästa utifrån deras syn på vad som krävs för att uppnå barnets bästa. 
Det anses därför viktigt att ta hänsyn till varandra i samverkan. Samordnaren belyser 
Barnahus som allas hus: 
 

Att det här huset som jag och min samordnarkollega visar varje gång vi pratar 
om Barnahus är allas hus. Vi är jättenoggranna med att säga att, det är inte vi 
samordnare som är barnahus, vi jobbar på Barnahus, sitter här, men alla som 
kommer hit i sin yrkesprofession jobbar här. Alla kommuners handläggare jobbar 
här, lika mycket som vi, det är inte vårt Barnahus utan det är vårt, allas [...] och 
vi har jätte mycket olika kulturer som ska mötas, så det märks hela tiden. Men det 
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är också en styrka om det får vara olika tänker jag. För det bringar in olika 
perspektiv så…(Samordnaren). 

 
Det uttrycks i ett flertal intervjuer att poängen med Barnahus, att barnen ska komma och träffa 
alla professioner under ett gemensamt tak, anses vara en vinst som i de allra flesta fall lyckats 
genomföras. Det här eftersom barnet direkt får kontakt med professioner de annars hade 
träffat under utspridd tid i olika instanser. 
 

...och sen det här med optimalt arbete med våldsutsatta barn måste man ändå 
tänka på barnets upplevelse av det, och det är ju egentligen att minimera 
skadeverkningarna egentligen. Så egentligen är det ju, ja minsta möjliga ingrepp i 
barnets vardag faktiskt... och att barnet också... det är ju faktiskt det som är det 
positiva med Barnahus, att barnet direkt träffar rätt personer (Åklagaren). 

6.7 Tydlighet är husets väggar 

Många respondenter beskriver att det utifrån lagstiftning råder en otydlighet i hur sekretess 
ska hanteras inom Barnahus. Emellertid beskrivs att sekretessbestämmelser inte upplevs som 
ett hinder då det påtalas att en förutsättning för samverkan är att sekretessen emellanåt 
upphävs. Det betyder dock inte att det pratas fritt utifrån kännedom kring ett barn utan 
intervjupersonerna framhåller upplevelsen av att sekretesshanteringen präglas av lokal 
formalia, då det studerade Barnahuset har utformat egna rutiner för hur sekretesshanteringen 
ska gå till. Psykologen förklarar: 
 

Jag tänker att vi hela tiden tassar på gränsen eftersom det inte finns några 
tydliga, vad jag förstått, riktlinjer för hur sekretess ska ske inom Barnahus. Jag 
tror att de haft svårt med det generellt, på andra Barnahus också och sådär. Men 
just nu så tänker jag att vi kommit fram till riktlinjer, i alla fall vad det gäller för 
vår del. För om vi ska kunna dela med oss av uppgifter till exempelvis 
socialtjänsten så måste vi ha en begäran från dem, och den måste vara skriftlig 
också… (Psykologen). 
 

I många av intervjuerna påtalas även att det krävs en personlig bedömning kring sekretessen 
runt ett barn utifrån varje professions kunskap i ärendet. Det beskrivs att det kan uppstå 
situationer och ärenden där en enskild profession har kännedom om ett barn eller familj som 
de andra saknar vetskap om.  Det framhålls då att det i de fallen behövs en rannsakning av sig 
själv om vilken information som är relevant att delge för samverkan och fortsatt arbete. 
Vidare belyses att det krävs en formell begäran för att få ta del av varandras kunskap i 
ärenden där det annars är information som inte ska lämnas ut. Samordnaren förklarar: 
 

Jag tänker att, man får inte tänka att samverkan och sekretess ska liksom, 
sekretess ska hävas för att det ska kunna vara samverkan, för så är det inte. Och 
jag tänker att i en sådan här verksamhet måste man hela tiden ha med sig också, 
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faktiskt menprövningen i sitt eget huvud. Varför berättar jag, delar det jag 
berättar? Är det för att jag har kunskapen och sitter på den och vill berätta, eller 
är det i syfte för att göra någon skillnad för ett barn? (Samordnaren). 

 
I intervjuerna framkommer att tydlighet är en aspekt som främjar verksamhetens samverkan. 
Tydligheten framgår bland annat genom Barnahus tydliga syfte, där de professionella trots 
skilda ingångar verkar för barnets bästa. Det finns också en tydlig struktur kring 
samordningen av samråd för att skapa rutiner. Samråden har en förutbestämd dag och alla 
involverade professioner vet när, var och hur samråden ska äga rum. Tydligheten blir också 
påtaglig genom att det finns riktlinjer att stötta sig på i samverkansarbetet, delvis i det 
ordinarie arbetet men också när svårigheter uppstår. En av intervjupersonerna jämför 
Barnahus samverkansform med andra samverkansplattformar: ”Här är det ju, jag tänker att 
det är tydligare ramar här. Det är tydligare vad alla har för del i liksom alla ärenden. Vi har 
en tydligare ingång…” (Psykologen). Något som återkommer under flera intervjuer är det 
samverkansavtal som upprättats. Där framgår bland annat att alla inblandade parter ska verka 
för att arbeta mer likriktat, det här oavsett vilken kommun som barnet det samverkas kring är 
bosatt i. Samordnaren beskriver fördelen med ett sådant avtal: 
 

...sen finns det mycket mer saker som är viktiga och det är exempelvis ett 
samverkansavtal. Det finns väldigt tydligt reglerat vad det är man ska göra. De 
gånger vi har haft svårare för samverkan så har vi använt oss av det. Då har vi 
sagt ”fast i samverkansavtalet står det här och det här” och då får vi... 
(Samordnaren). 

6.8 Något bra på spåren 

Under ett flertal intervjuer framkommer att samverkan inte alltid är det smidigaste sättet för 
den enskilda professionens arbete. Faktorer som beskrivs påverka det här är delvis 
ursprungsorganisationens andra arbetsuppgifter, så som schema, tidspress och 
arbetsbelastning, ”man måste ha en grundförutsättning att man har tid avsatt. Det får man 
inte snåla på för mycket, det kostar liksom att ha ett Barnahus. Man måste kunna avsätta tid, 
man kan inte sköta det mellan tummen och pekfingret eller med vänster hand” (Läkaren). 
Läkaren likt psykologen och socialsekreteraren beskriver ett stort inflöde och tryck inom den 
ordinarie verksamheten och framhåller därför att en viktig del i Barnahusets samverkan är att 
ha tid avsatt. Ett flertal av respondenterna beskriver att det finns en struktur kring hur tid ska 
avsättas för Barnahus utifrån den egna organisationen. Exempelvis utgår läkare, åklagare och 
psykologer från ett rullande schema som bestämmer när de ska infinna sig på plats i 
Barnahuset. Det beskrivs av åklagaren att: 
 

En nackdel som jag upptäckt, eller som vi känt härifrån med barnahus är att det 
kan ta längre tid innan man kan avsluta ett ärende [...] men samtidigt så tror jag 
ändå man får se aspekten med barnets bästa, att man gör vinster där. Att det 
kanske tar lite längre tid men att det ändå blir positivt i slutändan (Åklagaren). 



27	  
	  

 
Trots beskrivna faktorer som kan försvåra samverkan lyfts ändå Barnahus fram som en 
arbetsform som gynnar barnen och som ur ett långsiktigt perspektiv upplevs effektiv. 
Samtliga intervjuade professioner påpekar att det finns saker som kan förbättras med 
Barnahus och således finns en allmän uppfattning om att fördelarna uppväger nackdelarna i 
jämförelse med tidigare arbetssätt. Läkaren uttrycker att Barnahus för närvarande är: ”As 
good as possible” och polisen belyser att: 
 

Jag tycker att konceptet Barnahus är bra när det gäller att ta tillvara barnet och 
minimera traumat. Som jag sa tidigare så är det ju ljusår från hur det var tidigare 
när vi är här och jobbar nu. Jag tycker att konceptet Barnahus är bra liksom, 
sedan finns det ju saker som skulle kunna bli ännu bättre (Polisen). 

 
Något som många intervjupersoner belyser är att det är roligt att samverka. Att det för egen 
del är berikande samtidigt som det medför förutsättningar för ett gynnsamt arbete med barn. 
”Det man också kan märka är att samverkan kan lätta upp väldigt mycket […] Så på det 
sättet tycker jag det är väldigt roligt och det tror jag bidrar till att det blir en bra samverkan 
och på så vis bra för barnet” (Psykologen). 
 
Ett återkommande svar gällande förbättringsområden i Barnahus samverkan riktar sig mot 
högre instanser. Det grundar sig i en uppfattning kring okunskap hos delar av rättsväsendet 
som inte ingår i Barnahus, exempelvis domstolar. Uppfattningen handlar bland annat om en 
brist på kunskap kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott där orimliga krav 
emellanåt ställs och där det kan finnas en avsaknad av tilltro till det barnen berättar. Ett annat 
förbättringsområde som belyses är den otydlighet som råder kring lagstiftning om samverkan 
och sekretess. Det framkommer genom intervjuerna en enhetlig uppfattning av att 
lagstiftningen påvisar samverkan mellan myndigheter men att det finns en avsaknad i hur 
samverkan ska ske och hur sekretessen ska hanteras. I ett flertal intervjuer påpekas att 
arbetssättet hela tiden förändras i syfte att nå bättre arbetsmetoder och kvalitetsförbättringar. 
Slutligen understryker vissa av intervjupersonerna att en framtida utveckling skulle kunna 
innebära att även behandling utförs på Barnahuset. Det här för att samla mer kompetens och 
instanser under ett gemensamt tak. 

7. Diskussion 
I diskussionsavsnittet kopplas studiens resultat samman med teori och tidigare forskning för 
att därmed utveckla och diskutera vad som framkommit i resultatets åtta teman. Vidare följer 
en metoddiskussion som innehåller en kritisk reflektion kring studiens utformning och 
metodologiska val. 

7.1 Resultatdiskussion 
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7.1.1 Samverkans positiva karaktär 

Det bekräftas genom studiens resultat att upplevelsen av samverkan i det studerade fallet är av 
positiv karaktär och att det utifrån intervjupersonerna möjliggör ett utvecklande av en 
gynnsam arbetsmetod. Det innebär däremot inte att studien har fastställt någon positiv 
effektivitet jämfört med arbetsmetoder utanför Barnahus samverkan, vilket inte heller var 
studiens syfte. Effektiviteten har även av Socialstyrelsen (2013) beskrivits svår att fastställa. 
Emellertid skulle samverkan kunna ses som legitim oavsett vad en effektstudie skulle visa på, 
med tanke på att samverkan möjligen skulle kunna likställas med de institutionella krav som 
Meyer och Rowan (1977) beskriver påverkar hur en organisatorisk struktur ser ut. Det här 
med tanke på att Barnahus anpassar sig till omgivningens socialt och kulturellt skapade krav 
om att samverkan är ”det goda arbetet”. Utifrån den sociologiska nyinstitutionalismen skulle 
detta även innebära att det finns en avsaknad av de enskilda aktörernas förmåga till egen 
påverkan av verksamheten (Johansson, 2002; Meyer & Rowan, 1977). Då resultatet påvisar 
en samstämmig positiv bild av Barnahus samverkan kan det därför tänkas att samverkan 
skulle kunna anses god, även om arbetet inte skulle fungera mellan de berörda aktörerna. 
Parallellen mellan samverkan och de institutionella kraven kan även baseras på vad Johansson 
(2011) belyser gällande att det finns en vedertagen positiv syn på samverkan samt att 
lagstiftningar påtalar samverkan. Det här kan vidare urskiljas i intervjupersonernas utsagor 
vilka även visade sig innehålla en gemensam positiv upplevelse av att samverkan utvecklats 
med tiden sedan Barnahuset etablerades. Processen upplevdes snabb, där framväxten av ett 
öppet klimat professionerna emellan spelat en viktig roll. Att samverkan är en process styrks 
genom Åström och Rejmer (2008) som däremot även påtalar att det tar lång tid att nå en god 
samverkan vilket inte visade sig överensstämma med respondenternas utsagor. Ett flertal 
intervjuade personer framhöll istället att det öppna klimatet har medfört att relationer 
etablerats vilket skapat en medvetenhet gentemot varandras yrkesroller. Det här sammantaget 
ansågs vara bidragande till upplevelsen av verksamhetens framgångsrika samverkan och kan 
möjligen vara ett steg på vägen mot samhällets strävan efter bästa möjliga arbetsmetoder 
kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. 
 
Något som intervjupersonerna likt Newman et al. (2005) belyste som en positiv faktor med 
Barnahus uppkomst var att samverkan till skillnad från tidigare fått ett specifikt forum där 
direkt kommunikation möjliggörs. I och med de olika samverkande yrkesprofessionerna som 
nu obligatoriskt räknas in i samråden, har ett större helhetsgrepp kunnat tas kring de utsatta 
barnen. En upplevelse som följt med Barnahus uppkomst var att det numera finns tid avsatt 
för samverkan och ett system för hur det ska fungera. Intervjupersonerna framhöll i likhet 
med Cross et al. (2007) och Rasmusson (2010) en gemensam syn på att Barnahus 
samverkansarbete genom sina olika rum och sin miljö medfört en vinst gentemot barnen 
jämfört med hur det tidigare varit.  

7.1.2 Personliga bidrag till samverkans funktion 

Utifrån respondenternas uttalanden kan tänkas att psykologiska faktorer väger tyngst i 
förhållande till samverkans funktion i det studerade Barnahuset. Det frångår möjligen 
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Danemark och Kullbergs (1999) resonemang om att andra faktorer är av lika stor betydelse i 
avgörandet av hur samverkan fungerar. Det kan följaktligen funderas kring hur det studerade 
Barnahuset skulle fungera om det bestod av andra samordnare och övriga yrkespersoner än de 
intervjuade personerna, med tanke på att inställning, kompetens, ambition och intresse 
beskrivits som betydelsefulla faktorer. En reflektion kring det här är att det kan tänkas viktigt 
för samverkan i Barnahus att personerna som är kopplade till verksamheten besitter erfarenhet 
samt har karaktärsdrag likt de ovan beskrivna. Det här för att slutligen uppnå ett arbetssätt där 
barnets bästa hamnar i fokus och därmed utförs enligt FN:s barnkonvention. 
 
De personliga egenskaperna belystes även vara en stark faktor till varför samordnaren ansågs 
vara en avgörande nyckel till den upplevt goda samverkan. De beskrev också att det är 
samordnarens arbetsuppdrag som medverkar till samordnarens centrala roll, något som även 
Åström och Rejmer (2008) belyser när de beskriver samordnarens funktion som en möjlig 
avgörande faktor till varför olika Barnahus skiljer sig i kvalité. De personliga egenskaperna 
hos samordnarna är en betydelse som inte framkommer lika tydligt i tidigare forskning vilket 
för med sig funderingar kring vad personligheten och erfarenheten har för inverkan på hur 
samverkan fungerar. I förhållande till hur Kaldal et al. (2010) problematiserar 
barnahusmodellen i sig och istället framhåller kompetens och rutiner under ett gemensamt tak 
som avgörande faktorer till Barnahusets kvalité kan det här vidare diskuteras. Wolfteich och 
Loggins (2007) stärker dessutom funderingarna kring vad personliga bidrag har för inverkan 
på samverkan då de påtalar att CAC:s effektivitet snarare handlar om framgångsrik 
samordning än själva CAC-modellen i sig. En diskussion kan utifrån det föras kring huruvida 
den positiva upplevelsen av samordnarna är det som bland annat avgör att det studerade 
Barnahuset beskrivs ha en välfungerande samverkan. Det skulle utöver fört resonemang 
möjligen kunna tänkas att ovanstående aspekter resulterat i att Barnahuset uppnår en sådan 
kvalité som barnahusmodellen syftar till att medföra. Däremot kan det här problematiseras 
utifrån den sociologiska nyinstitutionella teorins ståndpunkt som istället menar att aktörernas 
egna intressen i Barnahus samt personliga egenskaper inte bidrar till skapandet av 
organisationens struktur (Meyer & Rowan, 1977). Det här motsäger respondenternas 
uttalanden där vikt lagts vid aktörernas personliga bidrag till samverkans funktion. Genom 
tolkning av Meyer och Rowans (1977) resonemang kan det istället tänkas att aktörerna är 
påverkade av de formella och informella strukturer och mål om hur samverkan ska råda i 
Barnahus verksamhet vilket möjligen avspeglar respondenternas syn på ”den goda 
samverkan” (Rikspolisstyrelsen, 2009). Detta kan också diskuteras utifrån respondenternas 
beskrivning av den personliga inställningen till Barnahus som en betydande faktor till 
samverkans utformning. Intervjupersonerna belyste att det i det studerade Barnahusets 
samverkan generellt varit en positiv anda med stort engagemang och hög ambition. I de fall 
där samverkan upplevts svår framhölls inställningen likväl som en avgörande faktor då det 
stundom funnits negativa attityder till Barnahuset som koncept. 

7.1.3 Lagstiftningens betydelse för samverkan i Barnahuset 

I både resultatet och i tidigare forskning framkommer att det råder otydlighet i lagstiftning 
kring vilka premisser som förklarar hur samverkan ska ske, det här samtidigt som lagstiftning 
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påvisar att samverkan ska föreligga. Då det genomförs åtgärder i form av bland annat 
lagstiftning och strategier i syfte att samverka för att stärka barnets bästa (Regeringskansliet, 
2012; Socialdepartementet, 2010) kan intervjupersonernas uttalanden anses högst relevanta. 
Av vad som framkommit i intervjuerna angående inställning och relationer som 
påverkansfaktorer för god samverkan, kan det dock funderas kring om det blir för snävt i 
tolkningsutrymmet om lagstiftningen skulle vara alltför precis och ledande. Det här i och med 
att skilda samverkansgrupper med olika konstellationer av människor kan förmodas besitta 
olika förutsättningar för att skapa en god samverkan. Utifrån vad intervjupersonerna framhöll 
angående engagemang, inställning och ambition kan dock funderingar göras om det är 
faktorer av större betydelse till att Barnahusets samverkan är av en upplevd god karaktär än 
vad tydligare lagstiftning skulle tänkas ha för betydelse. Det här kan också ha att göra med 
intervjupersonernas upplevelse av att lokal formalia är utformad på ett bra sätt vilket 
underlättar arbetet trots en otydlig lagstiftning. Samverkansgruppers olika förutsättningar 
skulle i så fall kunna tydas i enighet med vad Mallander (1998) säger gällande gemensamt 
skapade ramar och mål, vilka i sin tur bidrar till hur strukturen formas i organisationen. Det 
här subjektiva och relationella skapandet av organisationers struktur stämmer således inte 
överens med vad Meyer och Rowan (1977) framhåller angående de institutionella krav som 
menas uppkomma i omgivningen av organisationen, där det är kraven som avgör vilka 
handlingar som anses lämpliga och inte de egna aktörerna i organisationen.  
 
Intervjupersonernas upplevelse av lagstiftningens påtryckningar angående samverkan kan 
också belysas utifrån vad Danemark och Kullberg (1999) påtalar gällande att samverkan 
numera är en nödvändighet. Det här skulle även kunna förstås utifrån vad Johansson (2002) 
beskriver som organisatorisk fältbildning genom lagstiftning. I intervjuerna framkom att 
samverkan numera är obligatoriskt och sker utifrån givna ramar, vilket skiljer sig från hur det 
var innan Barnahus uppkomst. Möjligen går det att spekulera i om Barnahuset utifrån det här 
utvecklat ett organisatoriskt fält genom lagstiftning för de involverade organisationerna i 
arbetet med barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott (Johansson, 2002). Det här i 
likhet med vad Johansson (2011) reflekterar över, det vill säga att en möjlig framväxt av ett 
gemensamt barnskyddsfält kan ha uppstått i Barnahus. Utöver lagstiftningen skulle även 
föreställningen om att samverkan skulle vara välfärdsstatens svar på sökandet efter 
gynnsamma arbetsmetoder (Danemark & Kullberg, 1999) kunna vara en faktor till 
fältbildning. Ett flertal av de intervjuade personerna framhöll att det i och med 
samverkansprocessen uppkommit en samsyn på Barnahus syfte och mål trots att de olika 
professionerna behållit sina perspektiv vilka medför att Barnahus olika aktörer tillsammans 
kan ta ett helhetsgrepp kring de utsatta barnen. Genom att se Barnahus som ett organisatoriskt 
fält kan verksamhetens gemensamma syfte (Se bilaga 3) speglas i vad Johansson (2002; 2006) 
beskriver angående uppfattningen om att organisationerna har ett samstämmigt 
verksamhetsområde. Bevarandet av organisationernas skilda perspektiv kan utöver det tolkas 
som en strävan om att fortfarande vara en unik aktör i det organisatoriska fältet (Johansson, 
2002; Johansson, 2006).  
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7.1.4 Samsyn i samverkan trots olikheter 

Överlag råder en tydlig struktur utifrån intervjupersonernas beskrivningar av riktlinjer 
beträffande sekretess, lokalt upprättade rutiner, det formulerade samverkansavtalet och 
Barnahus syfte vilka ansågs bidragande till den välfungerande samverkan. Upplevelsen 
överensstämmer således inte med vad Landberg och Svedin (2012) belyser angående att större 
brister kring samverkan, sekretesslagstiftning och rutiner måste ses över och behandlas på 
nationell nivå för att Barnahus ska leva upp till FN:s barnkonvention. Möjligen tyder det 
istället på att det studerade Barnahuset har en väl utvecklad struktur i sin samverkan samt i 
sina lokala rutiner. 
 
Gällande sekretessen ansågs inte bara riktlinjerna vara en betydande faktor i arbetet utan även 
den personliga bedömningen kring hur information ska lämnas ut till övriga 
samverkansaktörer. Den här tydligheten är jämförbar med vad den nationella strategin om 
samverkan beskriver som struktur (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Vidare kan 
strategins beskrivelse av betydelsen kring styrning diskuteras i förhållande till den studerade 
samverkan då Barnahus uppkommit genom ett regeringsbeslut och barnahusmodellen kan 
därmed betraktas som legitim. Som tidigare nämnts upplevdes en samsyn växa fram i 
samverkan trots att de egna professionsperspektiven bevarats. Det här kan tillsammans med 
intervjupersonernas beskrivningar om en tilltro till hur övriga professioner utför sina 
arbetsuppgifter gå i linje med den nationella strategins definition av samsyn (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). Det studerade Barnahuset förmodas i och med det här inneha de 
förutsättningar som den nationella strategin belyser som betydelsefulla för en gynnsam 
samverkan. Vidare visar sig än en gång personliga egenskaper betydelsefulla för samverkans 
funktion då det utöver riktlinjer kan antas krävas en god personlig bedömning i varje enskilt 
fall där en menprövning kring utlämnande av sekretess måste ske. Resultatet och tidigare 
forskning tyder således på att en kombination av lagstiftning, personliga bidrag och de 
bevarade professionsperspektiven behövs för att samverkan ska bli fullständig, det vill säga 
att alla delar är nödvändiga för att bära upp Barnahus gemensamma tak. 
 
Intervjupersonernas utsagor indikerar på en enhetlig uppfattning av att de skilda 
professionsperspektiven i Barnahus berikar samverkan och därför är en positivt bidragande 
faktor till ett välfungerande arbete. Danemark (2003) beskriver likaså att ett arbete med olika 
perspektiv är berikande när det fungerar, dock menar han att avsaknaden av respekt och 
lyhördhet är faktorer som kan vara förödande för samverkans funktion. I intervjuerna 
beskrevs det här inte bristfälligt, utan flertalet respondenter framhöll respekt, hänsyn och tillit 
gentemot varandra som personer och professioner som ledord för deras goda samverkan. Att 
det i respondenternas resonemang finns en avsaknad av ett kritiskt förhållningssätt skulle 
möjligen kunna bero på att just de här samverkanspersonerna har en god inställning till 
Barnahus som koncept vilket i sig inte innebär att deras utsagor utgör ”sanningen”. Det här 
med tanke på att resultatet visat att problem i samverkan uppkommit vid personers negativa 
inställning till Barnahus, vilket i sig kan innebära att de personerna skulle kunnat ha en annan 
syn kring respekt och lyhördhet. En annan förklaring till det okritiska resonemanget kan 
utifrån den sociologiska nyinstitutionalismen tänkas bero på att det hos intervjupersonerna 
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föreligger ett allmänt accepterat förhållningssätt till verksamheten, som inte blir ifrågasatt 
(Johansson, 2002).  
 
De olika professionsperspektiven som intervjupersonerna påtalar utgår alla från ett arbete 
kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott och där barnets bästa ska uppnås. 
Möjligen kan det här anses ligga i linje med det Grape (2006) beskriver som en 
verksamhetsdomän utifrån organisationsanalys inom nyinstitutionalism. Då de olika 
samverkansmyndigheterna i Barnahus utgår från exempelvis skilda lagstiftningar, 
förutsättningar gällande tid och arbetsbelastning samt olika utgångspunkter i arbetet kan de 
även tänkas inneha olika domänanspråk. Vidare belyser även Johansson (2011) att de skilda 
samverkansprofessionerna påverkas av sina respektive lagstiftningar när det kommer till att 
bedöma barnets bästa. Då skilda domänanspråk enligt Grape (2006) kan leda till 
domänkonflikt eller domänkonsensus kan en diskussion föras kring hur det påverkar det 
studerade Barnahuset. Genom intervjuerna kunde urskiljas en gemensam syn på Barnahus 
som ett bra koncept gällande arbetet med barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott 
men det underströks emellertid vissa svårigheter. Den egna organisationstillhörigheten visade 
sig stundom komplicera arbetet då exempelvis tidspress och arbetsbelastning i det egna 
ordinarie arbetet försvårar förutsättningen för samverkan. Tidspressen och den egna 
verksamhetens inflöde av arbete skulle enligt Grape (2006) kunna tänkas leda till en 
domänkonflikt, eftersom de försvårande omständigheterna möjligen skulle kunna påverka de 
professionellas syn på vilket arbete som ska prioriteras. En domänkonflikt skulle även kunna 
prägla Barnahus utifrån vad Johansson (2011) klargör angående de skilda rättsområdenas 
påverkan till ett spänningsförhållande mellan samverkansaktörerna. Studiens resultat tyder 
dock på att det studerade Barnahusets samverkan snarare går mot en domänkonsensus då 
intervjupersonerna framhåller att det finns en strategi kring hur tid ska avsättas samt kring 
rutiner för hur samverkan ska ske. Grape (2006) beskriver att en framgångsfaktor för att nå 
domänkonsensus är att organisationer har en samsyn kring domänanspråken. Samsynen skulle 
möjligen kunna relateras till vad intervjupersonerna beskrev beträffande de olika 
perspektivens berikande effekt till att en helhetssyn kan råda kring varje barn genom 
Barnahus samverkan. Intervjupersonerna beskrev också likt Johansson (2011) att barnets 
bästa är en ledande princip i respektive professions arbete vilket vidare skulle kunna tolkas 
som en samsyn inom verksamhetsdomänen (Grape, 2006). Det kan utifrån det här tänkas 
viktigt med domänkonsensus för att samverkan ska uppnå barnets bästa. Däremot kan det 
reflekteras kring att ett bevarande av olika domänanspråk är viktigt i bemärkelsen av att 
utifrån olika utgångspunkter kritiskt kunna uppmärksamma exempelvis utvecklingsområden 
och brister inom samverkan.  

7.1.5 Samverkan genererar något mer 

Studiens resultat visar på att Barnahus samverkan genererar förtjänster på olika sätt i arbetet 
med utsatta barn. Intervjupersonernas utsagor kan liknas med vad Thylefors (2007) lyfter 
gällande att en ökad kunskap- och kompetensutveckling sker i utbytet med andra 
samverkansprofessioner. Samverkan upplevdes också som något tillfredställande vilket enligt 
intervjupersonerna bidrar till att lätta upp arbetsområdet som många gånger upplevs tungt. 
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Vidare upplevdes även förtjänster tillkomma utanför Barnahuset då verksamhetens vidgade 
kontaktnät bidragit till att underlätta det egna arbetet. Det går därmed att fundera kring 
huruvida utbytena leder till att uppnå bättre arbete med barn som misstänks vara utsatta för 
allvarliga brott även utanför Barnahus väggar. Det här med tanke på att det studerade 
Barnahusets samverkan inte pågått under särskilt lång tid och ändå tyder på medförda 
förbättringsområden kring att uppnå barnets bästa, både innanför och utanför det studerade 
Barnahuset. Således kan det tänkas att det sociala arbetets praktik främjas av att samverka 
med andra aktörer i ett Barnahus. Då samverkan dessutom är utbredd inom den svenska 
välfärdssektorn, där socialt arbete utgör en betydande del i arbete med många olika utsatta 
målgrupper, kan det anses viktigt att på ett vetenskapliga plan få en ökad förståelse för hur 
arbetssättet kan upplevas utifrån de som arbetar. Detta då det kan anses av vikt att de berörda 
målgrupperna ska kunna bemötas med arbetssätt som genom vetenskap visat sig fungera. En 
ytterligare förhoppning av vad samverkan i Barnahus kan bidra till skulle utifrån studiens 
resultat möjligen kunna vara kunskapsgenerering till högre nivåer i samhället. Det återkom i 
intervjuerna att det finns en okunskap kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga 
brott högre upp i det svenska rättsväsendet. Som Åström och Rejmer (2008) belyser kan en 
utmaning finnas i att barnet får komma till tals och att barnet är i fokus under hela 
rättsprocessen. Av vad som framkommit i studiens resultat kan det därför anses relevant att 
vidare studera det här i framtida forskning och därmed lyfta barnets bästa ytterligare ett steg. 
En satsning på forskning inom området kan även tänkas betydelsefull utifrån vad 
Socialstyrelsen (2012) beskriver angående Barnahus som en viktig kunskapsbas gällande barn 
som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. En fortsatt fördjupning av forskning inom 
ämnesområdet kan därmed anses viktigt för att i ett utvecklingsarbete ytterligare sträva efter 
att nå upp till FN:s barnkonventions bestämmelser om att barnets bästa alltid ska komma i 
första hand vid åtgärder rörande barn.  

7.2 Metoddiskussion 

Då studien har genomförts under en begränsad tidsperiod har avgränsningar gjorts till ett 
Barnahus och dess involverade samverkansparter. Olika kommuners Barnahusverksamhet har 
olika upplägg och förutsättningar trots en gemensam grund med samverkande professioner 
(Åström & Rejmer, 2008). Genom en mer omfattande studie med många involverade 
Barnahus och dess professioner skulle resultatet kunna antas ha större tyngd då fler 
respondenter från samma yrkesgrupp skulle representerats. De begränsningar som gjorts har 
medfört att studiens resultat inte kan jämföras med andra Barnahus samverkan vilket därmed 
tyder på att studien i sin helhet inte uppnår kvalitetskriteriet överförbarhet. Däremot visar 
studien på en representation från den generella idén om Barnahus. Det kan också tänkas att 
även om studien enbart riktar sig från den studerade verksamheten, kan det i och med den 
tydliga kontextbeskrivningen i bakgrundsavsnittet och genom exempelvis citat tänkas möjligt 
att applicera delar av vad som framkommit i studien på andra liknande grupper och 
sammanhang. 
 



34	  
	  

Newman et al. (2005) har i sin forskning påvisat att det geografiska avståndet till Barnahus 
kan utgöra ett hinder i samverkan. De intervjuade personernas arbetsplatser är alla belägna på 
samma ort som det studerade Barnahuset. Det kan således tänkas att det påverkat 
respondenternas syn på och inställning till samverkan eftersom respondenternas respektive 
arbetsplats inte utgör några geografiska hinder i förhållande till Barnahusets placering. I 
intervjuerna framkom att respondenterna samverkar i olika hög grad med Barnahus, det vill 
säga en ojämn fördelning på medverkande i verksamheten. Bland annat framkom att det är 
större variation mellan exempelvis åklagare än poliser. Då respondenterna i intervjuerna gett 
sin bild och sin upplevelse av samverkan i Barnahus kan graden av medverkan tänkas ha 
påverkat deras svar. Trots detta upplevdes att samtliga intervjupersoner gav uttömmande svar 
och var väl insatta i Barnahus samverkan. Som Jacobsen (2012) belyser kan också miljön och 
intervjuaren ha effekt på vad som framkommer i intervjuerna. Intervjupersonerna valde själva 
plats för intervjun och därmed utfördes de i en för intervjupersonerna känd miljö vilket kan ha 
lagt grund för att onaturliga svar i största möjliga mån reducerats bort även om en 
intervjusituation i sig kan tänkas upplevas onaturlig för den som intervjuas. Vid 
intervjutillfällena fanns en förståelse för att intervjuaren på olika sätt kan påverka resultatet 
som framkommer i intervjuerna. Förståelsen kan därför tänkas ha medfört att ett neutralt 
förhållningssätt kunnat bibehållas, då vikt lagts vid att inte gradera erhållna svar utan på ett 
intresserat sätt bekräfta vad som sägs. Det kan tänkas att skiftningen av intervjuare kan ha 
medfört att intervjuerna varit olika, bland annat genom att frågor ställts på olika sätt både 
verbalt och genom kroppsspråk. Då båda intervjuarna hade möjlighet att ställa följdfrågor kan 
det dock antas att det inte gett någon större effekt. En annan aspekt av att vara två författare 
till studien är fördelen med ett berikande av olika infallsvinklar, vilket kan ha medfört ett 
djupare och mer nyanserat resonemang än vad som annars kunnat åstadkommas.  Vidare kan 
studien ha påverkats utifrån författarnas förförståelse. Då respektive författares första kontakt 
med Barnahus medförde ett positivt första intryck av verksamheten kan det ha medfört att 
förförståelsen präglats av en positiv karaktär i det som tolkats i resultatet och diskussionen. 
Dock var intervjupersonernas beskrivningar genomgående positiva vilket även bidragit till att 
samverkan i Barnahus lyfts fram som något positivt.  
 
Som beskrivits i metodavsnittet kan transkribering ske på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 
2009). Valet av att utelämna bland annat betoningar, ”hmm” samt skratt motiveras utifrån 
studiens syfte att identifiera teman byggda på respondenternas upplevelse av samverkan. Det 
som ansågs relevant var därför vad respondenterna sa, inte primärt hur de sa det. Det här kan 
tänkas ha lett till att vissa situationer möjligen tappar sin kontextbetydelse då förslagsvis 
skratt kan spela in i hur vissa uttalanden tolkas, det ansågs dock inte ha en avgörande 
betydelse i analysen av det insamlade materialet. Genom den här beskrivningen angående val 
av tillvägagångssätt vid transkribering kan studiens pålitlighet ha stärkts.   
 
Redan innan intervjuerna genomfördes fanns ett bestämt fokus på samverkan, eftersom 
samverkan redan i den initiala fasen av studien visade sig utgöra en grundsten i Barnahus. För 
att skapa en inblick i forskningsområdet föreföll det sig naturligt att läsa in sig på samverkan 
som fenomen vilket således kan tänkas ha påverkat intervjuguiden, förmågan att ställa 
följdfrågor under intervjuns gång samt tolka det respondenterna svarade. Emellertid kan det 
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tänkas nödvändigt att ha en tydlig ingång för att följaktligen smalna av ämnet till studiens 
frågeställningar. Även analysprocessen genom kodning och tematisering kan tänkas ha 
influerats av den förförståelse som låg till grund för datainsamlingen. De koder som framkom 
genom analysen var av en tydlig och samstämmig karaktär utifrån intervjupersonernas utsagor 
vilket dock kan tyda på att förförståelsen inte spelat en väsentlig roll för utformningen av 
studiens teman. Trovärdigheten i studien stärktes i och med att den analysprocess som valdes 
helt har fullföljts utifrån de steg och riktlinjer som Lindgren (2014b) fastställde i samband 
med en tematisk analys. Däremot kan studiens trovärdighet ha minskat i och med att ingen 
återrapportering gällande resultatet har utförts gentemot respondenterna. 
 
Den sociologiskt nyinstitutionella teorin samt organisationsanalys inom nyinstitutionalism 
fokuserar bland annat på vad som i omgivningen påverkar organisatoriska strukturer samt på 
processer mellan organisationer (Johansson, 2006; Meyer & Rowan, 1977). Den föreföll sig 
därmed som en lämplig teori att studera Barnahus samverkan genom, då samverkan delvis 
kan ses som ett resultat av omgivningens skapade normer och föreställningar. Teorin har 
påverkat vad som framkommit i studien på så sätt att fokus framförallt legat på en 
organisatorisk nivå. Även om teorin tycks förefalla lämplig hade andra val av teoretiska 
utgångspunkter kunnat möjliggöra att studien formats på ett annat sätt. Det hade förmodligen 
bidragit till att andra vinklar på upplevelsen av samverkan hade belysts och således kan andra 
viktiga aspekter av samverkan gått förlorade. För att inte enbart hamna på en organisatorisk 
nivå i tolkningen av resultatet valdes även lägga tyngd på att tolka resultatet utifrån 
utgångspunkterna samverkansbegreppet och principen om barnets bästa vilka redogörs i 
bakgrundsavsnittet. Det här innebar att andra infallsvinklar adderades vilket har bidragit till 
att studien kunnat visa på en bredd i vad som påverkar upplevelsen av samverkan vilket i sin 
tur kan ha medfört att studien landat i påverkansfaktorer på individ- grupp- såväl som 
samhällsnivå.   
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8. Slutsatser 
Samverkan är ett område i utveckling vad gäller kunskap och forskning. Resultatet tyder på 
att upplevelsen av en välfungerande samverkan uppstår till följd av faktorer på såväl individ-, 
grupp- som samhällsnivå. Det här då det personliga bidraget, kunskaps- och kompetensutbytet 
samt lagstiftning är några av de faktorer som påverkar samverkans funktion och legitimitet. 
Vidare verkar en god samverkan uppnås då samverkansaktörernas olikheter bevaras samtidigt 
som strävan efter att uppnå barnets bästa är ett gemensamt fokus. Likaså framkommer att det 
vid välfungerande samverkansformer kan utvecklas gynnsamma arbetsmetoder för utsatta 
barn. Respondenternas genomgående positiva skildringar av samverkan kan dock utifrån en 
kritisk synvinkel anses vara formade av att de verksamma personerna i Barnahuset präglas av 
ett allmänt accepterat förhållningssätt till verksamheten, som de inte ifrågasätter. Studiens 
resultat visar därmed att fortsatt forskning om samverkan är av hög relevans. Vidare kan 
fortsatt forskning också anses betydelsefull då samverkan upplevs generera en bredare 
kompetens och kunskap gentemot samverkansaktörerna.  
  
Då studien belyser vad som upplevs kunna påverka hur samverkan mellan olika aktörer 
fungerar i ett Barnahus, kan resultatet tänkas bidra med kunskap till andra samverkansgrupper 
inom ramen för socialt arbete och inom liknande människobehandlande organisationer.  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
Hej! 
 
 
Vi är två socionomstudenter på Högskolan i Jönköping som under våren ska göra vår 
examensuppsats angående samverkan i Barnahus. Då Barnahus är en nationell satsning från 
regeringshåll anser vi att det är av intresse att undersöka hur samverkan inom Barnahus 
fungerar. Syftet med studien är att undersöka upplevelser av samverkan inom Barnahus 
utifrån olika professioners perspektiv.  
 
Studiens material kommer att samlas in genom individuella intervjuer omfattande ca 60 
minuter. Vi kommer båda att delta i intervjuerna där en av oss håller i intervjun. Intervjuerna 
kommer att spelas in och endast användas av oss. Materialet kommer efter studiens 
genomförande att raderas.  
 
Studien bygger på frivillighet och du har rätt att avbryta ditt deltagande närhelst du önskar.  
Vidare kommer insamlat material att behandlas konfidentiellt, med andra ord kommer 
Barnahusort samt din identitet att avidentifieras.  
 
Intervjuerna är tänkta att ske utifrån ditt önskemål om plats och tid, och efter kontakt med 
samordnare på Barnahus kontaktar vi dig per telefon. 
 
 
Om du har några ytterligare frågor kontakta någon av oss.  

Med vänliga hälsningar  

 

 

Malin Melkersson   Ida Torevi 
Socionomstudent Hälsohögskolan i Jönköping  Socionomstudent Hälsohögskolan i Jönköping 
Mail: m*******@hotmail.com    Mail: i********@gmail.com 
Tfn: 07********   Tfn: 07******** 
 
Malin Lindroth  
Handledare, Fil. Doktor hälsa och samhälle 
Hälsohögskolan i Jönköping  
Mail: M*******@hhj.hj.se, Tfn: 07******** 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 
Inledande kontaktskapande frågor 
(Namn? Ålder/år i yrket?? Utbildning? Yrke? Arbetsbakgrund med utsatta barn? Hur länge 
aktiv inom barnahus? Hur ofta samverkar med barnahus? Övriga arbetsuppgifter?) 
 
 
Vad innebär samverkan för dig och hur skulle du beskriva Barnahus samverkan? 
(Syfte och mål, barnets bästa? Diskussion kring begrepp? Vad fungerar/ fungerar inte? 
Sekretess och lagstiftning? Tvärprofessionella team? Upplevelse av samråd? Aktörernas olika 
myndighetstillhörigheter/organisationer? Motsättningar?) 
 
 
Hur upplever du att rutinerna på Barnahus stämmer överens med verksamhetens syfte? 
(Reducera barnets trauma, bättre miljö, helhetssynen, uppföljning av ärenden?) 
 
 
Hur skulle du beskriva ett optimalt arbete för våldsutsatta barn? 
(Kvalitetsförbättringar? Särskild arbetsform/metod?) 
 


