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Sammanfattning 

 

Titel: Företeelsen Barnahus - En intervjustudie om ett svenskt exempel på en organisation för 

barnets bästa 

Författare: Malin Kortenius och Ida Jakobsson 

Handledare: Gunilla Nilsson 

 

Studien syftar till att studera samverkan på Barnahus och om det någon gång kan krocka 

mellan de olika professionerna. Om så är fallet, vill författarna undersöka huruvida det kan 

leda till konsekvenser för barnet. 

Empirin har samlats in genom fem kvalitativa intervjuer med olika professioner på det 

utvalda Barnahuset. Av informanterna var tre socialsekreterare, en polis och en åklagare. 

Materialet har transkriberats för att sedan analyseras utifrån en tematisk analys. Detta 

resulterade i fyra teman: Barnets bästa i fokus, Samverkan på Barnahus, Svårigheter på 

Barnahus och Påfrestningar för barnet. Resultatet har sedan tolkats, analyserats och 

diskuterats utifrån den valda teoretiska utgångspunkten nyinstitutionell teori. Studien visar att 

de professionella upplever samverkan som väl fungerande men att de ibland kan krocka i 

arbetet då de har olika arbetsuppgifter. Vissa av dessa krockar kan leda till påfrestningar för 

barnet, som till exempel att barnet skuldbeläggs. 

 

Nyckelord: Barnahus, Samverkan, Barnets bästa, Barnperspektiv, Nyinstitutionell teori 
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Abstract 
 

Title: The phenomenon Barnahus - An interviewstudy of a swedish example of an 

organisation for the child´s best 

Authors: Malin Kortenius and Ida Jakobsson 

Mentor: Gunilla Nilsson 

 

This bachelor thesis in social work aims to study the interaction between the different 

professionals and organisations in the swedish version of Childrens Advocacy Centers, 

Barnahus, and if it ever can clash between the different professions. If so, we authors would 

like to see if there could be any consequenses for the child.  

The empirical data were collected through five qualitative interviews with different 

professionals at the chosen Children Advocacy Center. Three of our informants were social 

workers, one worked as a police officer and the fifth informant worked as a prosecutor. We 

transcribed the material we recieved to analyze it based on a thematic analysis. We created 

four different themes based on the result we got: Focus on the childs best, interaction on 

Childrens Advocacy Center, Difficulties on Childrens Advocacy Center and Strain of the 

child. The result was later on interpreted and analyzed and discussed from a chosen 

theoretical point of view; institutional theory. This study shows that the professionals 

experience interaction as well functioning, but sometimes they collide at work when they 

have different tasks. Some of these crashes can cause problems for the child, one of these 

strains is that the child is blamed. 

 

Keywords: Children’s Advocacy Centers, Collaboration, The child’s best, Child Perspective. 
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Tack!      

 

Först vill vi rikta ett tack till samordnarna på valt Barnahus för all hjälp och för att ni har varit 

öppna för ett samarbete med oss. Vi vill också tacka våra informanter för deras tid och för att 

de med sina erfarenheter och berättelser har berikat vår studie. 

Till sist vill vi tillägna ett stort tack till vår handledare Gunilla Nilsson som med god kunskap 

och rak kommunikation har handlett oss genom uppsatsskrivandets gång. 

 

Malin & Ida 
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1. Inledning  
Efter 1980-talet ökade antalet polisanmälda misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-6 år, 
vilket har fortsatt att öka sedan dess. Den största anledningen till ökningen under 2000-talet 
beror på ändringar i anmälningsbeteendet hos tre grupper; föräldrar, socialtjänst och personal 
på förskola/skola. År 2015 anmäldes sammanlagt 20 800 misshandelsbrott mot barn. Av alla 
anmälda misshandelsbrott i Sverige motsvarar det 25 %. Det är svårt att få en korrekt siffra 
gällande barnmisshandel eftersom våld mot små barn oftast inte polisanmäls (Brå, 2016). 
Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten fick år 
2005 i uppdrag av regeringen att starta en samverkan under ett gemensamt tak för barn som 
misstänks vara utsatta för brott, ett så kallat Barnahus. Barnahus är en verksamhet där 
socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin och hälso- och sjukvård samverkar för barnets bästa. 
Målet med Barnahus är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott rättstrygghet 
och att barnets bästa alltid ska vara i centrum under processen (Rikspolisstyrelsen, 2009). De 
professionella har olika syften med deras arbete och de styrs av olika lagstiftningar, vilket 
kan påverka samverkan (Johansson, 2011). 
 
Barnahus är en relativt ny nationell satsning av regeringen vilket gör att det finns ett stort 
behov av att studera verksamheten. Med ovanstående bakgrundsinformation om att 
myndigheterna alltid ska jobba för barnets bästa i samverkan samtidigt som de utgår från 
olika lagar ser vi det intressant att studera ifall de olika myndigheternas arbete krockar i 
samverkan. Det är två parallella utredningar under processen på Barnahus, en rättslig och en 
social, vilket kan vara problematiskt. Vi vill även lägga fokus på barnets bästa i vår studie då 
vi anser att det är viktigt att undersöka om det kan få konsekvenser för barnet ifall de olika 
myndigheternas arbete krockar i samverkan och i så fall på vilket sätt. Utifrån detta vill vi se 
om Barnahus är en positiv utveckling inom det sociala arbetet med utsatta barn, eller om 
barnets bästa på något sätt kan påverkas negativt på grund av att de olika myndigheterna har 
olika utgångspunkter i samverkan. 

1. 1. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur de olika professionerna på Barnahus samverkar och 
om deras skilda arbetsuppgifter, lagstiftningar och arbetssätt kring barnets bästa kan försvåra 
samverkan. Vidare är syftet att studera om detta kan få konsekvenser för barnet. 
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1. 2. Frågeställningar 
1. Hur arbetar de olika professionerna på Barnahus för att tillgodose barnets bästa i deras 

arbete? 
2. Kan de olika professionerna på Barnahus krocka med varandra i samverkan kring 

barnet? 
3. Om de olika professionella krockar med varandra i samverkan, kan detta få 

konsekvenser för barnets bästa? 

1. 3. Avgränsningar 
Att göra en studie med barn kräver extra förarbete då bland annat målsmans godkännande 
behövs och främst för att det tillkommer flera etiska aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer 
med barn. När det är barn som är involverade i en studie är det svårare att få ett informerat 
samtycke från barnet då deras förmåga att bedöma risker och konsekvenser är begränsade 
eller obefintliga (CODEX, 2016). Det är även viktigt att vara medveten om att den vuxne och 
barnet är i en ojämnlik relation och den vuxne måste därför ta ställning till vad som är rimligt 
att barnet ska kunna förstå, ta ställning till och uttrycka (Ingrids, 2006). Vi har därför gjort en 
medveten avgränsning genom att lägga vårt fokus på de professionellas synvinkel istället för 
att intervjua barn, trots vårt fokus på barnperspektivet. Vi har valt att rikta in oss på de 
professionellas samverkan och dess eventuella konsekvenser för barnet. Vi har valt att endast 
fokusera på rättsutredningen och socialutredning på Barnahus, det vill säga socialsekreterare, 
polis och åklagare. Detta på grund av utrymmesbrist och att läkare och psykolog i större grad 
inriktar sig på barnets hälsa. 
 

2. Bakgrund 

2. 1. Barnahus uppstartande 
Barnahus grundades i USA år 1985 av en kongressman vid namn Robert E. Cramer. 
Verksamheten grundades i Alabama med anledning av en växande oro kring att 
organisationer var ineffektiva gällande barnmisshandelsärenden. Det första huvudsakliga 
målet för Barnahus var att fokusera på barn som misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp 
(Walsh, Jones & Cross, 2003). Ett annat primärt mål var att öka framgångsrika åtal för 
sexuella övergrepp mot barn för att se till att utredningsprocessen var uppmärksam och 
hänsynsfull gentemot de barn som utsatts för brott (Faller & Palusci, 2007). Idag är 
organisationens mål bredare då de även fokuserar på barn som blivit utsatta för fysiskt våld, 
barn som blivit vittnen till våld bland närstående samt barn som blivit utsatta för annan typ av 
brott. Barnahus syfte är bland annat att skydda barnet, genomföra korrekta bedömningar, 
skapa ytterligare rättvisa när ett brott har begåtts och hjälpa och stötta utsatta barn för en god 
återhämtning (Walsh, Jones & Cross, 2003). 
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Island startade 1998 med inspiration från USA Nordens första Barnahus. Den 1 januari 2006 
startades ett pilotprojekt i Sverige då Barnahus öppnade i sex städer. Sedan dess har 
verksamheten spridit sig och år 2012 fanns det cirka 25 Barnahus i Sverige, sju i Norge, 
några i Danmark, ett på Grönland och ett pilotprojekt i Finland (Johansson, 2012). Barnahus 
är en verksamhet vars grundidé handlar om “one door principle”. Med detta menas att barnet 
endast ska behöva besöka en verksamhet där de olika professionerna samverkar istället för att 
åka runt till flera olika professionella (Johansson, 2012). Barnahus är en samhällsbaserad 
organisation som tar hänsyn till de unika behoven och de resurser som finns i det området 
som Barnahuset befinner sig i. Olika Barnahus skiljer sig därför åt för att samhällen 
geografiskt ser olika ut, dess population varierar och samma gäller invånarantalet (Walsh, 
Jones & Cross, 2003). 

2. 2. Nationella riktlinjer och lagstiftning 
I Sverige är det fastslaget i förvaltningslagen 6 § att myndigheter har en skyldighet att arbeta 
tillsammans (1986:223). Det står även att varje myndighet ska samarbeta med andra 
myndigheter och hjälpas åt inom ramen för den egna verksamheten. I socialtjänstlagen 
(2001:453) finns bestämmelser kring samverkan. Socialnämnden har en skyldighet att 
samverka med andra verksamheter för att gynna goda miljöer i kommunen, detta 
framkommer genom socialtjänstlagens 3 kap. 1 §.  De ska även samarbeta i frågor kring barn 
som far illa eller riskerar att fara illa, vilket framgår av socialtjänstlagens 5 kap. 1 a §. 
 
Enligt polislagen (1984:387) 3 § ska polisen samarbeta med andra myndigheter och 
organisationer vilkas verksamhet berör polisens arbete. Det sägs vidare att polisen bör 
samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snabbt underrätta dessa om 
förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.  
 
I de nationella riktlinjerna för Barnahus beskrivs målet för samverkan:  
 

Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott 
rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och 
behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. Det 
berörda barnet ska få information om åtgärder som berör honom eller henne, 
samt få tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den utsträckning och 
på det sätt som hans eller hennes mognad medger. De utredningar som 
parallellt genomförs inom rättsväsendet och socialtjänsten ska inledas 
skyndsamt och bedrivas så snabbt som hänsynen till barnet och sakens 
komplexitet medger. Förundersökningen ska vara avslutad och beslut fattat i 
åtalsfrågan så snart det kan ske. För utredningarna gäller lagstadgade tidsfrister 
(Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 9). 
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De nationella riktlinjerna för Barnahus beskriver även att målgruppen för verksamheten är 
barn som misstänks vara utsatta för: 
 

- Misshandel och andra våldbrott enligt 3 kap. brottsbalken (brott mot liv och 
hälsa) 

- Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, 
olaga hot, ofredanden och andra brott enligt 4 kap. brottsbalken (brott mot 
frihet och frid), och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala 
myndigheter samt av åklagare och polis 

- våldtäckt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtäkt, 
köp av sexuell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken 
(sexualbrott) 

- kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot 
könsstympning av kvinnor (Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 9). 

2. 3. Barnahus idag 

 
Bild 1: Barnahusets fyra funktioner - fyra rum, en modell (Rädda Barnen, 2013, s. 15). 
 
Barnahus kan beskrivas som ett hus med fyra rum (se bild 1). Varje rum står för ett område 
som olika myndigheter har huvudansvar för och taket består av kunskap. Det ska alltid finnas 
en samverkan mellan rummen och gränserna mellan dem är inte alltid så skarpa (Rädda 
Barnen, 2013). Till Barnahus kommer barn som misstänks varit utsatta för brott för att få 
träffa professionella, de kan till exempel förhöras av polis, läkarundersökas eller samtala med 
en psykolog. Under ett polisförhör med barnet kan övriga professionella sitta i ett 
medhörningsrum och via ljud- och videoutrustning lyssna på vad barnet säger och även 
betrakta barnet. Det är vanligt att de professionella som samverkar på Barnahus har ett 
“samråd” innan barnet kommer, på samrådet diskuteras brottsmisstanken och den kommande 
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planeringen i utredningarna. Samråd och medhörning av förhör är de två mest konkreta 
tillfällena där de olika professionerna samverkar. Utöver dessa tillfällen är det en mer 
övergripande samverkan mellan myndigheterna (Johansson, 2011). 
 
Utvecklingen av Barnahus har gått snabbt enligt Rädda barnen (2013) och det syns redan att 
verksamheten är ett steg i rätt riktning för att barn som utsatts för brott ska tillförsäkras ett bra 
bemötande. Det finns flera goda exempel på vad verksamheten har åstadkommit men det 
finns även flera brister och svagheter som behöver åtgärdas. Bristerna är olika och vissa 
behöver lösas på lokal nivå medan andra kräver lagändringar eller nationella satsningar. 
Något som är gemensamt för flera av bristerna är dock att de flesta av dem skulle kunna lösas 
genom ett mer aktivt arbete med barnkonventionen och att sätta barnets rättigheter i fokus. 

2. 4. Olika uppgifter och mål i samverkan 
Nationalencyklopedin (2016) definierar samverkan som ett “gemensamt handlande för visst 
syfte”. De två övergripande målen med samverkan på Barnahus är att förbättra 
brottsutredningen och göra den mer effektiv och att förbättra stödet och skyddet för barnet 
under processen (Johansson, 2012). Johansson (2011) skriver att det på Barnahus ofta pågår 
två parallella utredningar kring barnet, vars syften skiljer sig åt. De professionella i 
samverkanprocessen har därför olika roller, ansvar och uppdrag i förhållande till samverkan. 
Vissa myndigheter ansvarar för barnets hälsa och utveckling medan andra ansvarar för att 
brott utreds och beivras. Socialtjänstens utredning ska med en helhetssyn bedöma behovet av 
skydd och stöd som barnet i fråga behöver och inte primärt fokusera på brottsmisstanken. 
Åklagare och polis däremot ska fokusera på brottsmisstanken och utreda huruvida ett brott 
har begåtts (Johansson, 2011). I ett regeringsbeslut (Ju2005/1181/KRIM) står det att det är 
viktigt att de olika professionerna fortfarande har sina olika ansvarsområden i samverkan och 
de håller sig till dessa istället för att gå in på de andras områden. 

Socialtjänstens arbete med barnet 
När vårdnadshavare inte kan ta hand om eller ta ansvar för sina barn behöver barnet få stöd 
och skydd av samhället. Detta ansvar ligger på kommunens socialnämnd (Socialstyrelsen, 
2015). Enligt Socialstyrelsen ska de som arbetar med barn utgå från ett barnperspektiv. 
Barnet är den svagare parten i samhället och därför har samhället det yttersta och moraliska 
ansvaret att se till att barnet syns och respekteras. Begreppet perspektiv kan likställas med 
ordet synvinkel. I det här sammanhanget kan ordet perspektiv därmed även betyda att se 
utifrån barnets synvinkel, att se med barnets ögon. Att en vuxen ser barnet kan också betyda 
att personen har ett barnperspektiv, det vill säga, att den vuxne har barnet i sin synvinkel. De 
människor som använder sig av orden synvinkel eller perspektiv lägger vikt vid antingen den 
ena betydelsen eller den andra. Begreppet barnperspektiv, menar Socialstyrelsen, måste 
innehålla båda betydelserna som beskrivits i socialtjänstens arbete. Det innebär att vuxna ska 
se barnet och lyssna på barnet i fråga och dess synpunkter och bilda sig en egen uppfattning 
kring barnet (Prop. 1996/97:124). 
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Polisen och åklagarens arbete med barnet 
Polisens uppgift när ett barn misstänks vara utsatt för ett brott är att utreda brottet. 
Förundersökningen ska göras fortast möjligt och vara klar inom tre månader. Åklagaren leder 
förundersökningen och tar beslut gällande om det ska väckas åtal eller inte. Poliser som 
utreder brott mot barn och håller förhör med barn är särskilt utbildade för detta ändamål 
(Polisen, 2016).  

Polisen utgår i sitt arbete ifrån FN:s barnkonvention i arbetet, vilken tydligt beskriver barns 
rättigheter. De barn som behöver omvårdnad, skydd och integritet ska alltid prioriteras i 
åtgärder gällande barn. Det finns 54 artiklar som ingår i barnkonventionen och samtliga 
beskriver barns rättigheter. Samma förutsättningar och information som till en vuxen bör 
under en brottsutredning ges till barnet, med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnet har 
i brottsutredningen: 

- rätt till insyn i utredningen, 
- rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och att 

barnet ska få säga sin mening och få den respekterad, 
- rätt att välja att inte berätta, både som målsägande och vittne, 
- rätt att aktivt delta vid huvudförhandling om barnet vill det (Polisen, 2016). 

2. 5. Barnperspektiv 
Barnforskaren Per Olav Tiller (1991) var den förste att definiera begreppet barnperspektiv. 
Han definierar begreppet som det barnet ser, hör, upplever och känner. Han menar att 
barnperspektivet handlar om att se på allt utifrån barnets verklighet. Rasmusson (2006) 
beskriver att barnperspektivet handlar om att använda den kunskap som vi vuxna har kring 
barn för att tänka och handla utifrån ett barnperspektiv. Detta innebär även att se till 
kontexten, det vill säga tidpunkten och platsen i världen. Halldén (2003) diskuterar olika 
betydelser av begreppet barnperspektiv och drar paralleller till nutida forskning om 
barndomen. Det finns olika sätt att se på begreppet barnperspektiv, till exempel som 
barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektivet som ett ord handlar om att främst 
arbeta för att ta hänsyn till barns villkor och arbeta för att barnet ska få det så bra som 
möjligt. Barns perspektiv sett som två ord innebär istället att belysa hur konsekvenser ser ut 
för beslut som tas på politisk nivå, för att uppnå detta behöver personen som arbetar med 
barnet inte träffa denne. Tittar vi bakåt i tiden behöver ett material som benämns med 
barnperspektiv inte nödvändigtvis innehålla någon information från barnet. I den nyare 
forskningen kring barn ses att forskaren eller pedagogen ska observera barnet för att uppnå ett 
så bra barnperspektiv som möjligt. Det Halldén slutligen kommer fram till i sin artikel är att 
begreppet barnperspektiv har många olika innebörder och det är ett mångtydligt begrepp. Det 
är därmed viktigt att vara kritisk mot vad enskilda forskare och pedagoger lägger för 
värdering i begreppet. 
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3. Tidigare forskning 
Vi har tagit del av nationell och internationell forskning för att få en större förståelse för 
Barnahus uppstartande och för att USA har kommit längre i forskningen kring deras 
motsvarighet till Barnahus, Children’s Advocacy Center (CAC). Vi har eftersträvat att ta del 
av både kvantitativ och kvalitativ forskning för att få såväl bredd som djup. Vi har upptäckt 
att det inte finns någon tidigare forskning som är enbart kvantitativ utan all kvantitativ 
forskning har även en kvalitativ datainsamlingsmetod. En tanke från oss författare är att 
forskare i studier kring Barnahus oftast eftersträvat djupare kunskap, vilket gör att 
datainsamlingsmetoderna främst är kvalitativa. 
 
För att få fram tidigare forskning om Barnahus har vi använt oss av databaserna SocINDEX, 
Academic Search Elite och LIBRIS. De sökord som använts är: 
“Children’s Advocacy Centers”, “Barnahus”, “CAC”, “The child’s best”, “Child 
Perspective”. 

3. 1. Professionellas perspektiv på Barnahus 
I en kvalitativ studie från USA och som Smith, Wite och Fricker-Elhai (2006) skriver är att 
det saknas jämförande forskning mellan Children Advocacy Center och vanliga 
barnamyndigheter, såsom Child Protection Service Agencies (CPS). I studien jämförs 
resultaten på ärenden som hanterats i de två verksamheterna genom att titta på 76 fall med 
barnmisshandel. Författarna har undersökt 21 fall genom privata, icke-vinstdrivande CAC 
och 55 fall genom den vanliga barnamyndigheten CPS i en sydlig stad. De genomförde 
studien utifrån registeruppgifter och genom telefonkontakt med de tilldelade handläggarna på 
verksamheterna om hur varje enskilt falls status såg ut. Studien visar att CAC i allmänhet får 
bättre resultat än CPS. De gör en jämförelse av hur många barn som genomgått 
läkarundersökningar efter att de utsatts för brott och studien visar att fler än hälften av barnen 
på CAC läkarundersöks i jämförelse med endast 12% av barnen på CPS. Författarna tror att 
detta beror på att CAC har läkare och undersökningsrum mer lättillgängligt. Författarna 
skriver även att de barn som fick hjälp via CAC hade nästan dubbelt så stor chans att deras 
ärenden ledde till åtal i jämförelse med barnen som hade kontakt med CPS. Det var även 
skillnad i hur verksamheterna hanterade psykisk ohälsa, på CAC var det 100 % av barnen 
som fick kontakt med en professionell att prata med medan endast 70 % av barnen på CPS 
fick det. Författarna skriver att studien de har gjort är ett första steg i den kritiska analysen 
kring CAC men att det behövs fler studier för att på ett säkrare sätt se var barnperspektivet 
bäst anses vara i fokus. 
 
Newman, Dannenfelser och Pendleton (2005) har gjort en kvalitativ studie där 
datainsamlingsmetoden bestod av telefonintervjuer med 290 respondenter. Studien bygger på 
tre områden som grundar sig i skäl för att använda sig av CAC, förslag på hur samverkan kan 
förbättras samt på hur CAC kan vara mer hjälpsamma mot de som utreder fallen. Av de 290 
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respondenterna arbetade 133 på CPS och 157 arbetade på 28 olika CAC’s utspridda i 20 
delstater i USA. Telefonintervjuerna utgjordes av elva öppna frågor. Åtta utav de elva 
frågorna var frågor där respondenterna fick diskutera vad CAC har för syfte i samhället och 
varför de använder sig av CAC. De fick även svara på frågor kring hinder i verksamheten. I 
resultatet av studien har författarna sammanfattat data till fem skäl att använda CAC: 1. 
barnvänliga miljöer, 2. stöd, hänvisning och hjälp vid rådgivning och läkarundersökning, 3. 
specialiserad personal, 4. formellt protokoll när ett sexuellt överfall undersöks, 5. tillgång till 
video och ljudutrustning, vilket medför att andra professioner kan sitta utanför och 
fortfarande se vad som händer under intervjun. De menar också att resultatet av samverkan 
bör vara direktkommunikation och bra samarbete. Det är dock ett önsketänkande då det inte 
alltid fungerar så bra i verkligheten som det kanske borde. Även Walsh, Jones och Cross 
(2003) skriver att personalen är specialiserad. De menar att personalen på Barnahus oftast är 
bland de bäst utbildade och mest erfarna när det kommer till barn som är misstänkta för att 
blivit utsatta för brott. Personalen kan även influera kompetensen i samhället där de finns 
genom konsultation, granskningsmöten, träning av professionella och genom 
samhällsutbildning. Barnahus verksamheter har varit aktiva i samhället för att utveckla 
program och tjänster, de förespråkar barnfrågor i samhället och strävar efter nya lagar och 
förordningar gällande barn som far illa. Barnahus har en stor roll på varje plats där de finns 
tillgängliga. 

3. 2. Barn och föräldrars upplevelser av Barnahus 
Rasmusson (2008) genomförde i sin studie 34 kvalitativa intervjuer med 12 barn som besökt 
Barnahus verksamhet och 22 föräldrar till dessa för att belysa deras upplevelser av att komma 
till Barnahus. Intervjuerna berörde inte barnen och föräldrarnas personliga förhållanden utan 
fokuserade på barnen och föräldrarnas upplevelser av Barnahus verksamhet och hur de tycker 
att kontakterna med Barnahus har varit. I intervjuerna utgick de ifrån sex olika teman: platsen 
och lokalerna, bemötande, tidigare kontakter med professionella hjälpare, information, 
upplevelse av processen och möjligheterna till hjälp och stöd samt goda råd. 
Sammanfattningsvis visade intervjuerna att Barnahus verksamhet generellt uppfattas på ett 
positivt sätt av både barn och föräldrar men att det finns saker som påpekas som negativa. 
Författaren kommer fram till tre olika barnperspektiv utifrån Barnahus som hon benämner: 
det samhälleliga barnperspektivet, vuxnas barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Det 
samhälleliga barnperspektivet visar sig i byggnaden och de barnanpassade lokalerna där det 
tydligt syns att det är en plats gjord för barn. Barnets eget perspektiv utgår från hur barnet 
själv har upplevt kontakten med Barnahus och hur de har blivit bemötta, detta påverkar även 
de vuxnas barnperspektiv då det hänger ihop. Dessa två perspektiv påverkar även 
tillämpningen av metoder, organisering av verksamheten och de utrymmen som finns för att 
barn ska kunna komma till tals (Rasmusson, 2008). 
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Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) har genomfört en studie som både har kvantitativa 
och kvalitativa datainsamlingsmetod. Syftet med studien är att se ifall utredningarna 
anpassades till barnet samt om underlaget för rättsprocessen och samhällets fortsatta insatser 
förbättras med hjälp av Barnahus. Författarna jämför orter som har implementerat Barnahus 
med orter som inte är kopplade till ett Barnahus. I studien har de tagit hänsyn till städernas 
population och demografiska områden och därför jämfört städer som kan liknas med 
varandra. Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att en fungerande 
Barnahusverksamhet är bättre än hur det var innan Barnahus fanns. De kommer fram till två 
punkter där Barnahus kan bevisas vara bättre för specifikt polisutredningen. Det första är att 
det är bättre för barnet när denne har ett samlat samhällsstöd, då barnet slipper åka runt till de 
olika professionerna. Den andra punkten är att samarbetet resulterar i en bredare kunskapsbas 
för professionerna. I sitt forskningsprojekt skriver de även att liknande studier kring Barnahus 
och dess effekt saknas. Flera studier om Barnahus i Sverige skriver att det behövs mer 
forskning om barnahus och de betonar vikten av regelbunden datainsamling och metoder för 
utvärdering. De trycker även på att en lågprioriterad grupp i dagens samhälle är barn som blir 
vittne till våld och att dessa behöver prioriteras. 

3. 3. Samverkan på Barnahus 
Johansson (2011) gör i sin avhandling en kritisk och problematiserande analys av samverkan 
på Barnahus. Det empiriska materialet till studien samlades in under utvärderingen av 
försöksverksamheterna i sex städer i Sverige 2006-2007. Författaren använde sig av både 
kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod. För att få fram sitt material genomförde  hon 
både intervjuer med personalen på Barnahus och skickade ut enkäter. I avhandlingen redogör 
författaren för hur de olika myndigheterna inom Barnahus ansvarar för olika delar i arbetet. 
Vissa myndigheter ansvarar för att brott ska utredas medan andra ansvarar för barnets 
välmående och utveckling. Barnahus syfte är därmed att bedriva socialrättslig och 
brottsrättslig utredning, alltså två parallella utredningar. Det är även viktigt att poängtera att 
de professionella styrs av skilda lagstiftningar. Vissa styrs av en öppen ramlagskaraktär 
medan andra styrs av mer detaljerad lagstiftning där det inte finns lika stor plats för tolkning. 
Detta bidrar till att handlings- och tolkningsutrymmet skiljer sig åt för de professionella. 
Författaren menar att det här leder till att de olika professionella som samverkar på Barnahus 
är i ett spänningsförhållande till varandra då de ska ta gemensamma beslut samtidigt som de 
ska ta enskilda beslut kring barnet. De professionella tillhör en gemensam grupp med ett 
gemensamt mål, att skydda barnen, samtidigt som de även tillhör separata organisationer med 
andra mål. Till exempel så är polisens huvudsakliga uppgift att utreda ett misstänkt brott som 
redan utförts medan socialtjänstens huvudsakliga uppgift är att ta beslut som är bra för 
barnets framtid. De olika professionerna måste därför samverka tillsammans trots att de har 
olika perspektiv. Författaren beskriver att de två parallella utredningarna som sker på 
Barnahus följer olika logiker. I rättsutredningen tas beslut utifrån normrationella principer 
medan det i socialutredningen tas beslut från målrationella principer. Ett annat 
spänningsförhållande på Barnahus är enligt författaren att socialtjänsten ska tillgodose skydd 
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och stöd till barnet samtidigt som de måste samverka när det finns en polisanmälan vilket kan 
ge förutsättningar att påskynda brottsutredningen. Detta kan leda till bedömningssvårigheter 
när det kommer till barnets bästa då de olika professionerna följer olika lagstiftning. Det är 
tydligt att barnets bästa är i fokus på Barnahus men begreppet kan få olika innebörd på grund 
av de olika lagstiftningarna. Författaren menar även att sekretessbestämmelserna på Barnahus 
är ett spänningsförhållande då de olika professionerna på Barnahus följer skilda specifika 
sekretessbestämmelser från deras myndigheter. En annan sak författaren belyser i sin 
avhandling är att samverkan oftast tas för givet som något positivt och eftersträvansvärt. 
Detta trots att det inte finns något forskningsstöd som styrker att det är så (Johansson, 2011). 
 

4. Teoretisk utgångspunkt 

4. 1. Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori är en teoriutveckling som uppkom år 1977 i en artikel av Meyer och 
Rowan. Det har tidigare funnits flera olika teorier om organisationer, vilka 
nyinstitutionalismen har tagit mycket inspiration från, men i den nyinstitutionella teorin har 
det uppkommit ett nytt sätt att se på organisationer och deras samspel. Teorin bygger på de 
klassiska sociologiska institutionella teorierna. Nyinstitutionell teori skiljer sig från dessa då 
nya kunskaper har tillkommit, vilket leder till att den står för någonting nytt inom teorin om 
institutioner. Begreppet institution är mångtydigt och förknippas med såväl anstalter och 
inrättningar som särskilda ordningar, regler och överenskommelser. Teorin går att applicera 
på flera olika områden, som till exempel ekonomi och statsvetenskap (Jönsson, Persson & 
Sahlin, 2011). Nyinstutitionell teori har blivit väldigt populär för forskning inom socialt 
arbete där forskaren försöker förstå organisationer, organisationsförändringar och skapandet 
av nya organisationer (Enell, 2007). Teorin uppkom då det efterlystes ett bredare perspektiv 
på organisationer. Det som nyinstitutionell teori har gjort, som tidigare teorier inte gjorde, är 
att öppna upp för en diskussion kring organisationers samspel med sin omgivning och främst 
att organisationers regler, normer och konventioner präglas av omgivningens organisationer. 
Teorin förklarar organisationers utveckling och den belyser betydelsen av organisationer och 
organiseringsprocesser för institutionell utveckling. Teorin har i hög grad visat hur och varför 
olika organisationer blir allt mer lika (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011). Det som utmärker 
nyinstitutionalismen är att den inte ser på organisationer som slutna system utan som 
påverkade och inspirerade av andra organisationer runt omkring. Organisationerna i 
omgivningen gör så att en organisation inte kan vara helt autonom utan istället skapar de ett 
beroende mellan organisationerna där de påverkas av varandra (Johansson, 2011). Wiklund 
(2006) beskriver ytterligare att nyinstitutionell teori handlar om att se på organisationer som 
att de påverkas och anpassar sig efter institutionella krav. Institutionella krav skapas genom 
att saker blir tagna för givet, så som lagstiftning eller olika professionella grupper. De 
institutionella kraven blir sedan både medvetna och omedvetna bestämmelser som ska följas 
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inom organisationen. Den tidigare synen på organisationer som självständiga och rationella 
har i och med nyinstitutionalism försvunnit inom organisationsforskningen (Lindqvist, 1998). 
Nyinstitutionalismen ser på nyskapande av idéer som att de kommer från omtolkningar eller 
nyskapelser av tidigare företeelse. Idéerna som skapas kommer inte från ett blankt blad utan 
kommer från ett ursprung som sedan på olika sätt förändras (Johansson, 2011). 
 

5. Metod 

5. 1. Val av metod 
Kvalitativa studier används när forskare vill ha ett djup i sina studier, till skillnad från 
kvantitativa studier som istället söker efter en bredd. Ytterligare en anledning till varför en 
forskare bör använda kvalitativa studier är för att det fokuserar på ett inifrån perspektiv och 
det är personcentrerat. I kvantitativa studier är det istället ett utifrånperspektiv och det 
fokuserar på variabler (Padgett, 2008). Vi har valt att använda oss av kvalitativa studier då vi 
anser att det är det bästa tillvägagångssättet för att få svar på våra frågeställningar. Vi tror inte 
att kvantitativa studier skulle vara genomförbart i vårt arbete då vi strävar efter att få djupare 
kunskap kring de olika informatörernas tankar genom möjlighet till följdfrågor, vilket 
kvantitativa studier inte kan ge oss. Kvalitativa studier ger oss ett djup i vår studie, vilket vi 
eftersträvar. 

5. 2. Urval 
Av geografiska skäl valdes ett Barnahus i södra Sverige. Författarna kontaktade samordnarna 
på valt Barnahus via mail för att se om det fanns ett intresse för studien. Ett möte bokades där 
en av författarna och de två samordnarna på Barnahus närvarade och diskuterade studien. Ett 
ytterligare studiebesök bokades därefter in där båda författarna samt de två samordnarna 
närvarade. Under studiebesöket berättade samordnarna om Barnahus som verksamhet och en 
plan för arbetet lades upp. Därefter togs ett beslut om att samordnarna skulle vara första 
kontakten till informanterna och boka in de aktuella intervjuerna, då de ansågs ha störst 
kunskap kring vilka professionella som är lämpliga för studien. Med lämpliga menar vi de 
som har tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap kring Barnahus och dess verksamhet för 
att bidra till vår studie. Att forskare väljer ut relevanta informanter på ett strategiskt sätt för 
att det ska passa till intervjufrågorna kallas målinriktat urval. Organisationer, personer, 
platser etc. väljs ut och det är vanligt att forskaren vid ett målinriktat urval vill ha en variation 
på informanter när det gäller kännetecken och egenskaper som är viktiga för studien. Ett 
målinriktat urval är ett icke sannolikhetsurval, vilket betyder att resultatet inte blir 
generaliserbart (Bryman, 2011). I och med att syftet med studien inte är att generalisera vårt 
resultat och att den behöver kunniga informatörer ansågs ett målinriktat urval passa studien 
bäst. 
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I studien avidentifieras samtliga informanter genom att benämnas med pseudonymer, vilket 
resulterade i fem kvinnonamn. Anledningen till att vi valde att enbart använda oss av 
kvinnonamn är för att de flesta av informanterna var kvinnor och det var därför naturligt att 
benämna samtliga med kvinnonamn. Vi författare är medvetna om att vi kan inkräkta på 
informanternas kön men vi väljer ändå att benämna dem med kvinnonamn då vi vill vara 
varsamma med informanternas identiteter och anser att detta är ett bra sätt att göra det på. 
Första bokstaven i namnet visar vilken profession de har. Socialtjänstens informanter 
benämns med kvinnonamn som börjar på bokstaven A, de kommer därför i vår studie att heta 
Anna, Alicia och Agnes. Informanten från polisen har vi gett ett namn som börjar på 
bokstaven B, denne kommer därför i studien att benämnas med namnet Belinda. Åklagaren 
kommer i studien att benämnas med ett namn som börjar på C, denna får namnet Caroline. 

5. 3. Datainsamlingsmetod och genomförande 
Intervjuer är den mest använda datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning. En anledning 
till detta är att kvalitativa intervjuer är flexibla då det går att anpassa till de flesta studier. 
Kvalitativa intervjuer kan vara semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren utgår från en 
intervjuguide med olika teman. Dessa teman innehåller frågor som ska beröras under 
intervjun, frågornas ordning behöver inte följa en förbestämd ordning. Även frågor som inte 
står i intervjuguiden får ställas beroende på vad informanten berör under samtalet. 
Intervjuprocessen är flexibel och forskaren kan under samtalet ställa följdfrågor. Informanten 
har i kvalitativa intervjuer en stor frihet att svara på frågorna utifrån sina erfarenheter och 
med sina egna ord (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden som har använts i vår studie är 
semistrukturerade intervjuer. Det har genomförts fem intervjuer, varav tre med olika 
socialsekreterare, en polis samt en åklagare. Informanterna bestod av både män och kvinnor 
från olika kommuner med olika lång erfarenhet av Barnahus, men samtliga har tidigare haft 
kontakt med Barnahus. 
 
Innan intervjuerna utförts har ett informationsmail med information om studien skickats till 
informanten (se bilaga 1). Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som författarna utarbetat 
i förväg (se bilaga 2). En intervjuguide är enligt Bryman (2011) en minneslista för vilka 
frågor som ska ställas under en intervju. Författarna delade upp intervjuguiden före 
intervjuerna med anledning att tydliggöra kring vem som har ansvar för vilken del av 
intervjun. Författarna har även intervjuat varandra före de riktiga intervjuerna för att 
observera varandras tonlägen, val av ord, kroppsspråk med mera. Genom detta upptäcktes 
förbättringar som kunde göras inför samtalen. Intervjuerna pågick i 30-45 minuter och 
utfördes i lokaler belägna i kommunen där den professionella jobbar. Alla intervjuer 
avslutades med en fråga om informanten ville tillägga något för att ge denne en möjlighet att 
utveckla, förklara eller berätta något som denne anser att författarna behövde veta. Samtalen 
spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. Att spela in en intervju gör att intervjuaren 
slipper distraheras av att anteckna under samtalet (Bryman, 2011). 
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5. 4. Analysmetod 
Författarna transkriberade efter intervjuerna det inspelade materialet. Enligt Bryman (2011) 
är fördelen med att transkribera materialet att forskaren har kvar intervjupersonernas egna 
ordval och uttryck. Den första intervjun transkriberades tillsammans av författarna för att få 
ett gemensamt utgångsläge för hur det ska gå till, sedan transkriberade författarna två 
intervjuer var. Dessa lästes sedan igenom och godkändes av den andre författaren. 
Transkriberingen gav författarna cirka 50 sidor text. 
 
Ett av de vanligaste analyssätten vid kvalitativa analyser är tematisk analys. Tematisk analys 
innebär en tyngd på vad som sägs och inte hur det sägs. Fokus i en tematisk analys ligger på 
att hitta och identifiera teman i den empiriska datan, vilket forskaren gör genom att läsa 
texten noggrant flertalet gånger. Forskaren hittar då teman med underliggande subteman och 
dessa utgör grunderna i texten (Bryman, 2011). Vi har använt oss av en tematisk analys för 
att analysera vårt material. En tematisk analys är lämpligast i vår studie då vi endast vill lägga 
tyngd på vad som sägs under intervjuerna. Efter transkriberingen började författarna med att 
var för sig gå igenom det transkriberade materialet för att hitta teman. Det uppkom många 
teman under det första stadiet. Vi gick sedan igenom och jämförde våra material och lade 
ihop teman, vilket ledde till fyra gemensamma teman med flera underteman. Författarna gick 
var för sig igenom texten lika många gånger som det finns teman med ett tema i åtanke åt 
gången för att noggrannare eftersöka material till de utvalda teman och sedan tillsammans 
lägga ihop detta till ett material. De teman som skapades är Barnets bästa i fokus, Samverkan 
på Barnahus, Svårigheter på Barnahus samt Påfrestningar för barnet.  
 
Efter att teman identifierats valde författarna ut citat ur den transkriberade texten. Bryman 
(2011) skriver att människor sällan pratar i hela meningar, vilket betyder att de har en tendens 
att upprepa och uttrycka sig med omedvetna verbala tics som exempelvis “liksom” och “va”. 
Sådant kan intervjuarna behöva redigera samtidigt som redigeringen inte får ändra på 
innebörden. Om författarna vill använda början av ett visst citat och slutet av det men önskar 
hoppa över mittpartiet av citatet kan detta göras genom att “...” för en kortare strykning och 
“- - -” för en längre. Författarna tog var för sig ut citat som de tyckte var användabara i de 
olika teman för att sedan sitta tillsammans och sammanställa dessa. Sedan valdes de citat som 
författarna tyckte var tydligast och gav mest tyngd till studien. Författarna har med varsam 
hand, utan att ändra innebörden i citaten, tydliggjort citatens språk för att de ska vara enklare 
att läsa och även tagit bort vissa delar för att endast beröra det viktigaste. 
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5. 5. Kvalitétskriterier 
Det finns fyra kriterier i kvalitativ forskning som styrker tillförlitligheten i en studie (Bryman, 
2011). 

Trovärdighet 
Trovärdighet i en studie innebär att forskaren säkerställer att forskningen har utförts korrekt 
med hänsyn till de regler som finns. Det kan också innebära att det forskaren kommer fram 
till i studien meddelas till personerna som medverkat så att dessa kan bekräfta att forskaren 
har förstått personernas verklighet rätt. Trovärdigheten i en studie mäts utifrån hur den 
sociala verkligheten framställs i studien (Bryman, 2011). Gällande återkoppling av materialet 
till informanterna för att kontrollera att författarna har förstått intervjupersonen rätt har 
författarna valt att inte göra under arbetets gång. Anledningen är tidbrist samt att författarna 
enbart fokuserat på vad informanterna har sagt ordagrant och inte ska analysera texten på ett 
djupare plan. Författarna har under intervjun ställt frågor om det är något som behöver 
förklaras mer, vilket gav tydlig information från början. Det var därmed inga problem att 
transkribera materialet. Författarna har vid intervjun frågat informanterna om de vill ta del av 
studien när den är klar, vilket samtliga har velat. 

Överförbarhet 
Kvalitétskriteriet överförbarhet handlar om huruvida resultatet av en studie kan överföras till 
en annan miljö. Överförbarheten är svår att bevisa i kvalitativa studier då begreppet är mer 
anpassat till kvantitativ forskning där det är en större bredd på forskningen (Bryman, 2011). 
Studien strävar inte efter överförbarhet då den syftar till att belysa ett specifikt Barnahus och 
de fem informanternas erfarenheter och inte ge en större bredd. Författarna hoppas dock att 
studien kan vara till nytta och inspirera andra verksamheter att titta på om det finns liknande 
situationer hos dem. 

Pålitlighet 
Pålitligheten i en studie bedöms utifrån hur väl forskaren har beskrivit de olika faserna i 
forskningsprocess. Forskningen ska kunna granskas av någon utomstående och för att detta 
ska kunna ske behöver det vara en tydlig och detaljerad metodbeskrivning (Bryman, 2011). 
Författarna har strävat efter att vara så tydliga som möjligt angående hur forskningsprocessen 
har gått till för att andra ska kunna bedöma pålitligheten i studien. Författarna har gjort en 
noggrann beskrivning av hur studiens urval, datainsamlingsmetod och analysmetod har gått 
till. 
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En möjlighet att styrka och konfirmera 
Detta kvalitétskriterium innebär att forskaren bör kunna påvisa att denne är objektiv i sin 
studie. Det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet har påverkat studien med sina egna 
värderingar (Bryman, 2011). Författarna har under arbetets gång varit medvetna om sin 
förförståelse och diskuterat denna sinsemellan. Vi har under intervjuerna ställt öppna frågor 
så att informanterna skulle kunna svara med sina egna ord på frågorna. Författarna har även 
försökt se båda sidorna av informanternas upplevelser genom att fråga efter både positiva och 
negativa erfarenheter. Författarna anser att de har varit så objektiva som de möjligen kan 
vara. 

5. 6. Etiska aspekter 
Det finns grundläggande etiska krav för de som medverkar i en studie (Bryman, 2011). Vi 
kommer i vår studie ta upp fyra etiska principer som är viktigt att ha i beaktandet under 
forskningens gång. 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att det är forskarens ansvar att alla inblandade personer i studien 
ska vara medvetna om syftet med studien. Det betyder också att undersökningspersonerna ska 
vara medvetna om att deras medverkan är på frivillig grund och de har rätt att hoppa av 
undersökningen när de vill (Bryman, 2011). För att uppfylla informationskravet formulerades 
ett informationsmail till informanterna (se bilaga 1). Informationsmailet gicks även igenom 
vid intervjutillfället för att säkerställa att informanterna förstått allting rätt. I 
informationsmailet stod det tydligt att medverkan i studien är på frivillig grund och att 
informanterna får välja att inte svara på enskilda frågor eller när de vill avbryta medverkan 
utan att uppge anledning. Det stod även kort om vad studien handlar om och sedan berättade 
författarna mer djupgående om syftet vid intervjutillfället.  

Samtyckeskravet 
Undersökningspersonerna bestämmer själva över sin medverkan i studien. För barn under 18 
år brukar föräldrar eller vårdnadshavares tillstånd krävas (Bryman, 2011). Då inga barn under 
18 år deltog i studien behövdes inget tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Alla 
informanter informerades att deras medverkan i studien är frivillig. 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifterna som kommer in från medverkande i studien under forskningprocessen måste 
behandlas med stor försiktighet så att obehöriga ej kan få tillgång till informationen (Bryman, 
2011). Även konfidentialitetskravet berördes i informationsmailet. Författarna förklarade att 
informanternas identitet och vilket Barnahus de är kopplade till kommer att avidentifieras. De 
enda som vet identiteten på informanterna är författarna och samordnarna på Barnahus som 
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tillfrågade informanterna. Författarna är medvetna om att informanterna i 
kollegiesammanhang inte är anonyma, då det kan vara väldigt svårt att vara anonym i en liten 
grupp, vilket informanterna informerades om under mötet. Konfidentialitetskravet är 
anledningen till att informanterna benämns med pseudonymer under studien. 

Nyttjandekravet 
De uppgifter som inkommer under forskningsprocessen om de enskilda personerna ska 
endast användas till forskningens syfte (Bryman, 2011). Även informationen om 
nyttjandekravet uppfylldes i informationsmailet då det berättade att det som informanterna 
säger endast kommer användas till studiens forskningssyfte. Författarna kommer efter 
studiens avslut radera allt material som inkommit för att säkerställa att det inte ska kunna 
användas vidare. 
 

6. Resultat och analys  
I resultatdelen kommer vi presentera våra teman utifrån intervjuerna samt koppla vårt 
intervjumaterial till relevant teori och forskning. De fyra olika teman är Barnets bästa i fokus, 
Samverkan på Barnahus, Svårigheter på Barnahus samt Påfrestningar för barnet.  

6.1. Barnets bästa i fokus 
Intervjuerna berörde främst barnets bästa i fokus och hur detta görs av de professionella. I 
nedanstående del kommer det redogöras för vad de professionella tycker att barnets bästa 
innebär på Barnahus. 

Skyddet och stödet  
Samtliga fem informanter talade under intervjuerna om vikten av barnets bästa gällande 
skyddet. Fyra av fem informanter talade exempelvis om socialtjänstlagen och att skyddet har 
företräde i ett fall där olika lagar kan möta varandra. Vi har valt att citera Anna, hon sa 
följande: 
 

Att man hela tiden tänker på risk och skydd, det är genomgående. Det är vårt 
ansvar som socialtjänst att vi gör den bedömningen i samråd med Barnahus. “- - 
-” Det är ändå vi som socialsekreterare och socialtjänst som har det yttersta 
ansvaret för barnet och skyddet.   

 
Belinda sa även hon att “socialtjänsten och skyddet har alltid företräde “...” skyddet för 
barnet är alltid viktigast”. Enligt Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) handlar Barnahus i 
grund och botten om att se till att ett barn som misstänks ha blivit utsatt för brott får den hjälp 
och det stöd som behövs för att komma ifrån utsattheten. Det är nästan alltid ett tecken på att 



 

21 

ett barn befinner sig i en svår psykosocial situation när det inkommer en polisanmälan 
angående barnet och denne blir känd av Barnahus, även om det inte skett något brott mot 
denne. Barnet och ibland familjen behöver ofta på ett eller annat sätt hjälp på något sätt i 
form av stöd- och hjälpinsatser. Polis och socialtjänst är de centrala myndigheterna i arbetet 
med barn som misstänkts ha blivit utsatt för något typ av brott. Socialtjänsten genom att de 
har ansvar för barnets behov av skydd. De har även ansvar för samverkan för barn som blivit 
utsatta för brott. Polisen genom deras ansvar att utreda och lagföra brott. Det är därför en 
förutsättning att socialtjänst och polis delger varandra information för att socialtjänsten ska 
kunna göra en rättvis bedömning av barnets behov av stöd och skydd. 

Betydelsen av trygghet 
Samtliga informanter pratade om tryggheten för barnet och hur pass viktigt det är för barnet 
att känna sig trygg med människorna runt omkring sig.  
Vi har valt att citera två informanter gällande tryggheten för barnet: 
 

Barnet ska må så bra som möjligt, att de ska känna sig trygga, att de ska känna en 
trygghet i att de berättat och att det finns vuxna runt omkring som lyssnar på 
barnet och fångar upp det så man inte bara: ja, du har berättat det men ja, nej det 
är bra nu. “---” Det blir en trygghet för barnet, när man kommer till Barnahus, 
att allt finns samlat på en och samma plats. Man gör allt under samma dag, alltså 
läkarförhör, polisförhör, läkarundersökning och socialsekreterare är med under 
hela dagen och tittar på när, om det blir så att barnet ska återförenas med 
föräldrar, så att man är där och ser hur återföreningen fungerar, det är 
jätteviktigt. På det sättet tror jag att det blir tryggare för barnet om man 
samverkar med Barnahus (Anna). 

 
Definitivt, det är att alla är samlade och alla lyssnar på barnets berättelse redan 
från början. Man brukar säga att barnet inte ska behöva upprepa sig så mycket, 
det kommer de ändå få göra, socialen kommer också ställa frågor sedan, men de 
vet redan huvudberättelsen eller vad man säger, så de behöver inte upprepa sig så 
mycket och de behöver inte förklara om och om igen. Det tror jag är en stor 
fördel, barnen känner sig trygga för ja nu vet alla (Belinda). 

 
Informanterna nämnde att det är viktigt att barnet inte behöver upprepa sig utan att denne 
endast behöver berätta sin berättelse en gång för alla samtidigt. Detta är enligt informanterna 
en positiv effekt av Barnahus. Rädda Barnen (2013) håller med om det och skriver att ett av 
syftena med Barnahus och samverkan mellan de olika verksamheterna är att barnet inte ska 
behöva upprepa sin historia för många olika professioner, eftersom det kan resultera i att 
barnet får en sekundär traumatisering. Flera av informanterna kopplade även ihop barnets 
trygghet med de barnanpassade miljöerna som finns på Barnahus, att det har en stor 
betydelse. Barnets trygghet, och därmed tilliten till de vuxna som ska hjälpa det, ökar när alla 
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utredningsåtgärder sker i en och samma barnvänliga lokal enligt Kaldal, Diesen, Beije och 
Diese (2010). 
 
Vi författare kan även se i litteraturen att det finns saker de professionella bör göra för att 
göra barnet mer tryggt under processen. Ingrids (2006) menar att det är viktigt att komma 
förberedd till ett samtal, då det oftast resulterar i att samtalet blir mer framgångsrikt. Den 
professionella bör veta mycket om barnet då det är svårt för den professionella att få en egen 
uppfattning kring barnets kapacitet och vad denne kan minnas och återberätta. Den 
professionella måste vara förberedd på att alla samtal med barn är unika och att samtalen gör 
att intervjuaren får modifiera och anpassa sig efter barnet under samtalets gång (Ingrids, 
2006). När den professionella ska genomföra ett förhör med barnet och kommer förberedd 
blir samtalet framgångsrikt menar författaren. Vi tolkar detta som att i ett framgångsrikt 
samtal känner barnet sig tillräckligt trygg. Det betyder även att barnet känner sig tryggt och 
öppnar upp sig när den vuxne känner av barnets behov och anpassar sig efter barnet. 

Miljön 
Två av fem informanter pratade om Barnahus miljöer och hur viktigt det är med 
barnanpassade miljöer för barnet. Vi har valt att citera båda informanterna:  
 

Barnahus är ändå ganska trevligt, när man sitter där så får barnet en festis 
och en liten kaka och det finns leksaker och det finns tidningar. Det är 
ganska… det är inte ett polishus direkt, det ser inte ut som ett polisställe 
(Alicia). 

 
Det är en avspänd miljö, de kommer inte till ett polishus, man känner inte den 
pressen, ibland vet de inte ens varför de är där “...” det är klart att de är 
fundersamma och nervösa. Nej men jag tror nog att det är en lite lättare känsla 
att vara där [Barnahus, författarnas anmärkning] än och behöva sitta i 
receptionen här och gå igenom tråkiga korridorer “...” sedan har vi en 
jättebra miljö här uppe också, där vi är helt avskilda, där man inte träffar 
något annat folk, men det är en större grej att åka till ett polishus (Belinda). 
 

Informanterna är tydliga med att rummen som barnen befinner sig i är barnanpassade och att 
informanterna i största mån försöker att inte ta barnen till en polisstation som inte är 
barnanpassad. Våra informanter beskriver att ett polishus inte är optimalt för ett barn att åka 
till och bli förhörd i. Även i litteraturen diskuteras Barnahus miljö. Rädda Barnen (2013) 
menar att på ett Barnahus ska miljön vara fysiskt och psykiskt trygg. Barnahuset ska vara 
konstruerat på så vis att möten mellan offer och misstänkt förövare i största möjliga mån ska 
kunna undvikas. Hela idén med Barnahus bygger på att barnet ska bort ifrån polishusen till en 
mer lämplig miljö. Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) skriver att det är viktigt att se 
Barnahusen som ett utredningscentra och att detta bör få konsekvenser för hur de olika 
rummen i verksamheten görs och dekoreras. Det är inget fel i att göra rummen, särskilt 
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väntrummen, välkomnande och mysiga, men det ska göras försiktigt och inte till en överdrift 
då risken finns att det utformas till en överstimulerande miljö för barnet. Miljön ska inte vara 
för stimulerande till lek och fantasi utan den bör vara neutral men gärna varm och ombonad. 
Barnen som medverkade i författarnas studie bekräftade att miljön på Barnahus är en bra 
miljö för ett barn. Newman, Dannenfelser och Pendlton (2005) menar att den barnvänliga 
miljön inte bara minskar risken att barn utsätts för mer traumatisering utan även främjar ett 
självutlämnande och att intervjuresultaten blir mer precisa.  
 
Vi författare ser ur ett nyinstitutionellt synsätt att svenska Barnahus har tagit inspiration från 
CAC i USA när det gäller de barnvänliga miljöerna. Newman, Dannenfelser och Pendleton 
(2005) skriver att en anledning till att använda CAC i USA är för att de erbjuder barnvänliga 
miljöer för barnet. Både polis och socialsekreterare som medverkade i deras studie beskrev 
Barnahus som en hemlik, varm och trygg atmosfär för barnet. De menade också att en 
polisstation inte är en barnvänlig miljö för ett barn. Detta ser vi att Barnahus i Sverige har 
tagit efter, då våra informanter beskrev skillnaden på att förhöra ett barn på Barnahus och på 
ett polishus på liknande sätt. Våra informanter berättade att de lägger barnförhör på 
polisstationen så sällan som möjligt då Barnahus har bättre miljöer för barnet. Ur ett 
nyinstitutionalistiskt synsätt (Johansson, 2011) tar organisationer hela tiden inspiration från 
andra organisationer för att skapa den egna organisationen. 

Vad den enskilde professionella gör för barnet 
När författarna frågade informanterna vad de gör i sin yrkesroll för barnen fick vi olika svar 
av professionerna. Från socialtjänstens sida svarade Anna: 
 

Jag lyssnar på barnet till 100% . Ett barn ljuger oftast inte om det de berättar. 
Då är det jätteviktigt att man lyssnar till barnet och hela tiden gör 
skyddsbedömningar precis som jag sa innan. Barnen berättar det här, vad ska 
vi göra nu för att barnet ska bli skyddat? Handlar det om våld mot barn, då är 
det min uppgift som socialsekreterare att från dag ett när jag har fått reda på 
ett barn blir slaget så är det min uppgift att se till att det [våldet, författarnas 
anmärkning] slutar.  
 

Liknande svar fick författarna även från de andra informanterna från socialtjänstens sida. 
Informanterna berättade bland annat att de tillgodoser barnets bästa genom att ta med en för 
barnet känd person genom processen. Från rättsväsendets sida fick författarna som svar att 
det är viktigt att barnen i fråga ska veta deras roll i processen och vad de kan påverka och 
inte. Vi har valt att citera Caroline: 
 

Det är att jag ser till att vara med vid förhören själv, i mångt och mycket 
såpass som det går. Men vi försöker eftersträva att vi är till 100% närvarande, 
sedan finns det undantag där vi ibland på grund av att barnförhöret krockar 
inte har möjlighet att sitta med som åklagare. Det är grundtanken och vi 
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försöker verkligen att göra det. För då får man mer själv en känsla för 
utredningen och man kan påverka de frågor som ställs och också säkerställa 
att allt går rätt till kring barnet vid förhörssituationen. För det är mycket som 
spelar in för ett barn och i samarbetet och samtalet kring barnets bästa med ett 
barn för att det är hur hämtningen sker, hur transporten sker, vilka kontakter 
barnet har, vilka den träffar. 

 
Det blir tydligt för författarna hur informanterna ser på sina roller i samverkan. 
Socialsekreterarna som intervjuats betonar vikten av att lyssna på barnet och att 
skyddsbedömningen görs. Rättsväsendet däremot betonar vikten av att förhöra barnet och att 
förhöret går till på rätt sätt, detta så att barnet inte skadas och att en eventuell förövare kan 
gripas. Samtidigt betonar de alla att skyddet är det viktigaste. Både Anna och Caroline 
berättar att det är viktigt att se barnet, lyssna på vad denne säger och vara närvarande. Ingrids 
(2006) menar att professionella samtal med barn inte är något enkelt, utan att det krävs både 
praktisk och teoretisk kunskap samt erfarenhet. Den vuxna ska ta hänsyn och använda den 
kunskap och tidigare erfarenhet kring barns behov samtidigt som barnets situation ska ses 
utifrån barnets vilja och uppfattning kring sin egen situation. Att den vuxna ska se situationen 
utifrån barnets egen uppfattning och lyssna på vad barnet vill angående sin situation kan vara 
svårt. Det är viktigt att tänka på att barnet befinner sig i sin barndom och inte endast på att 
barnet ska förberedas för vuxenlivet. Alla barn har ett eget perspektiv på sin situation och sig 
själv, de är unika och ska ses som egna individer. 
 
Informanterna tog också upp ett tema under intervjun som handlar om att de professionella 
agerar på ett sätt som de tror ger barnet trygghet, detta genom att arbetet anpassas efter 
barnets ålder och mognad. Vi citerar här två av informanterna: 
 

Vi har ändå fått uppdaterat lite då och då i utbildningen vad som står i 
barnkonventionen, vad barns rättigheter ska vara och utifrån lagtexten har 
barnen också en del rättigheter och de reglerna måste vi följa oss efter, men 
det är svårt också beroende på hur gamla barnen är. “...” för är det små barn, 
så pratar inte jag om vad som kommer hända om de berättar saker (Belinda). 

 
Jag tror att det är viktigt att man hör till vad som blir bäst för det enskilda 
barnet i just den situationen. Ibland kanske det kan handla om att det ska gå 
väldigt fort för att få ett avslut. Ibland kan det vara åt andra hållet, om det är 
ett äldre barn, att man istället behöver få det att mogna fram en vilja så att 
man själv vill medverka. Det har lite med åldern att göra också och hur mycket 
man involverar barnet ifråga. “---” Och speciellt när man är äldre för då 
förstår man kanske lite mer av vad som händer och så. Så att man inte behöver 
sitta för länge och vänta på nästa åtgärd, men även hur man följer upp det här, 
om det är ett äldre barn. Jag brukar göra så att man tar ett samtal med den 
särskilda företrädaren, för ofta är det tyvärr så att det är en närstående som är 
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misstänkt, så det finns en särskild företrädare. Att den förklarar för barnet vad 
beslutet blev då (Caroline). 
 

En författare som även skrivit om att utgå från barnet i arbetet är Per Olav Tiller (1991). Han 
menar att det är viktigt i arbetet med barnet att hela tiden utgå från denne och barnets 
verklighet. Det är viktigt att ta hänsyn till vad barnet ser, hör, upplever och känner. Rädda 
Barnen (2013) menar att BUP ofta har en roll i samverkan där de anpassar förhören och tiden 
på Barnahus till barnets utvecklingsnivå. Det måste göras anpassningar efter barnets behov 
och ålder. Behovet av information skiljer sig mellan ett fyraårigt barn och en sjuttonåring. 

6.2. Samverkan på Barnahus 
Ett andra tema som våra informanter lyfte i stor utsträckning är samverkan, detta på grund av 
att frågeguiden under intervjuerna bland annat utgick från temat samverkan. Alla informanter 
pratade gott om samverkan och författarna uppfattade det som att det fungerar på det besökta 
Barnahuset. Alla professioner lade vikt vid att berätta om hur bra de tycker att verksamheten 
är och att de är väldigt nöjda med hur allt fungerar på Barnahus. Även Kaldal, Diesen, Beije 
och Diesen (2010) upplevde att informanterna i deras studie var angelägna att prata gott om 
Barnahus och att alla de pratade med var stolta över verksamheten. Våra informanter tog upp 
olika faktorer som de tyckte var speciellt bra med samverkan och sådant som de tyckte är 
viktig, dessa presenteras nedan. 

Ökade möjligheter i och med samverkan 
Genomgående i samtalen med alla informanter var att de tyckte att de fått ökade möjligheter i 
arbetet i och med samverkan. Anna berättar: 
 

Jag känner mer att möjligheterna ökar för mig, så jag känner mig inte alls 
begränsad. Jag får hela tiden tillbaka [från polisen, författarnas anmärkning] 
att behöver ni göra er skyddsbedömning så gör ni det, och då gör vi det. “...” 
Jag känner att det bara ökar möjligheterna till att göra ett bättre arbete för 
barnet. 

 
Informanterna sa att samverkan ökar deras möjligheter att göra ett bättre arbete, vilket de 
även anser främjar barnets bästa. De trodde även att de hade känt sig begränsade i arbetet om 
de inte hade samverkan på Barnahus. Att Barnahus ökar möjligheterna till att göra ett bättre 
arbete för barnet är något som Smith, Witte och Fricker-Elhais studie (2006) håller med om. 
Enligt deras studie lönar sig Barnahus verksamhet då verksamheten får bättre resultat än vad 
det tidigare arbetssättet kring barn som blivit brottsutsatta får. Det var fler barn som 
läkarundersöktes, fler barn som fick hjälp med sin psykiska ohälsa samt att det var större 
chans att åtal väcktes för barnen som fick hjälp av CAC. Allt detta på grund av en närmre 
samverkan och lättare tillgänglighet av resurser. Utifrån ett nyinstitutionellt synsätt ser vi 
likheter mellan att Barnahus ger ökade möjligheter i både USA och Sverige. Vi ser att den 
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svenska verksamheten har tagit inspiration från CAC i USA när det gäller hur verksamheten 
är utformad och vad dess syfte är. Detta ger även likartade möjligheter för verksamheterna 
och det syns att både CAC och Barnahus ger möjlighet till ett bättre arbete för barnet. 
Jönsson, Persson och Sahlin (2011) skriver att det enligt nyinstituionalismen är en del av 
processen för organisationer att ta inspiration och bli mer och mer lik andra organisationer. 
 
En annan möjlighet våra informanter nämnde är att få en närmre kontakt med de andra 
professionerna, vilket gör att utredningarna går fortare enligt informanterna. De pratade om 
att de har fått en närmre yrkesrelation till de andra professionerna vilket gör kontakten dem 
emellan enklare och naturligare. Flera informanter nämnde även att de tror att samverkan blir 
bättre i och med att de olika professionerna träffas och därmed får de “ett ansikte på 
varandra”, då blir samverkan enklare. De sa också att det nu är enklare att ta kontakt med de 
andra professionerna, men att den kontakten inte längre tas särskilt ofta då det inte behövs i 
och med att samordnarna på Barnahus ofta har den kontakten mellan professionerna. Även i 
Kaldal, Diesen, Beije och Diesens studie (2010) menar att samverkan mellan de olika 
professionella effektiviserar de olika skilda utredningarna som myndigheterna har. Vi har valt 
att avsluta detta tema med ett citat av Caroline där hon berättar kring detta för att förtydliga: 
 

Att man har flera yrkeskategorier på en gång. Att man tänker att 
handläggningen för ett barn och kring barnets ärende går fortare. Man kan 
direkt ställa frågor till de berörda myndigheter som kommer komma i kontakt 
med barnet på olika sätt på en gång. Och det gör att det liksom blir ett 
snabbare rull i ärendet samtidigt som man också kanske garanterar en 
säkerhet, att man inte tappar någon del för barnets skull, både från sociala 
myndigheternas sida och det rättsliga då. 

Skilda roller och uppgifter i samverkan 
Ett återkommande samtalsämne under intervjuerna är att de olika professionerna har olika 
roller och uppgifter i samverkan. Alla informanter var tydliga med att det finns olika roller i 
samverkan och att varje profession har sin del i arbetet att ansvara för, vilket även Johansson 
(2011) och Rädda Barnen (2013) bekräftar. Informanterna pratade om att det är bra att ha ett 
samlat ställe där de olika professionerna kan mötas och binda ihop sina olika kunskaper och 
synvinklar. Alla informanter nämnde att det var bra att ha läkare och läkarrum med alla 
resurser nära förhörsrum, detta har Smith, Witte och Fricker-Elhai (2006) sett i sin studie att 
det ger resultat då fler av barnen läkarundersöks då det är mer lättillgängligt.  
De som hade längst erfarenhet av att samverka på Barnahus kunde under intervjun jämföra 
tiden innan Barnahus fanns med hur det fungerar nu, Alicia beskriver: 
 

..då har man ju barnläkare som är där som kan titta på barnet efter förhöret 
kanske och man kan besluta med åklagare och polis om vad är nästa steg 
direkt efteråt. Det gjorde man ju inte förr, man fick ju ungefär ta barnet till 
polisförhör, sen kanske till (stad) lasarett för och undersökas där och sen fick 
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man inleda några tidpunkter till när man skulle plocka in föräldrar för förhör 
eller vad det var man skulle plocka in dem för. Så det underlättar tycker jag, 
att vi blir samlade och beslut fattas direkt. Och alla vet vad han eller hon ska 
göra när dem åker därifrån. Det tycker jag är bra. Klar fördel mot tidigare.  
 

Att de olika professionerna ska samverka på ett och samma ställe så att barnet slipper åka 
runt till de olika professionerna är grundidén för Barnahus (Johansson, 2012) men enligt 
Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) kan ett bra samarbete mellan de olika professionerna 
också effektivisera utredningarna. Professionerna kan vid ett samråd direkt och tillsammans 
med sina olika synvinklar besluta om framtiden för ärendet, som till exempel hur de olika 
professionerna ska gå vidare och vilket behov av stöd och skydd barnet har. I 
regeringsbeslutet (Ju2005/1181/KRIM) står det att det är viktigt att de olika professionerna 
behåller sina olika ansvarsområden i samverkan och fokuserar på dem.  
 
Flera av informanterna pratade om att de tyckte att uppdelningen av arbetet var bra och 
tydlig. De berättade att de tycker att alla vet sin roll i samverkan och vad de ansvarar för. Vi 
har valt att den här delen med att citera Caroline: 
 

”Men jag tycker som sagt att det är en bra uppdelning på att socialtjänsten vet 
oftast sin funktion och att de sköter skyddsbedömningen och kring barnet 
socialt medan vi får sköta vår brottsutredning, lite parallellt då… och att vi är 
duktiga på att respektera varandra yrkesroller, det tycker jag.” 

Förståelse 
Efter att ha pratat om att de olika professionerna har olika roller och ansvarsdelar kring barnet 
berättade alla informanterna därefter om vikten av att ha förståelse för de andra 
professionerna för att samverkan ska fungera bra. De menar att det är viktigt att hela tiden ha 
en förståelse för de andra professionernas arbete och att veta och acceptera vad som ingår i de 
andras arbete. När Belinda fick frågan om hon tycker att det ger resultat av att samverka så 
svarade hon ”Ja absolut. Man får en helt annan förståelse för varandras jobb.”. Alicia gav 
ett mer utvecklat svar då hon berättade: 
 

Jag tror att det bara är bra, jag tycker det bara blir bra, jag tror att då har 
man ju olika specialiteter som man kan ta med i arbetet. Så kan man ju 
samtidigt också påpeka för de övriga [professionerna, författarnas 
anmärkning] som kanske inte vet vad vi håller på med så mycket och dem får 
en förståelse för oss och vi får en förståelse för deras sätt att tänka och arbeta. 
Jag tror att det här att man träffas och möter på varandra gör att det blir 
bättre för barnet. Att vi har större förståelse för varandras situation på vår 
arbetsplats. 
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Informanterna berättade även att de tycker det var viktigt att veta vilket område som var 
vilken professions område och sedan låta det vara så. Att professionerna ska hålla sig till sitt 
ansvarsområde och sedan lita på att de andra professionerna gör deras arbete bra, istället för 
att lägga sig i varandras arbete. De menar att en viktig del i samverkan är att professionerna 
har en god inställning till varandra och till att samverka. Caroline uttrycker vikten av att ha 
respekt för de andra professionerna och att lita på att alla gör sitt jobb: 
 

Jag tycker att samarbetet fungerar väldigt bra mellan professionerna och att 
man har respekt för varandras del i det hela. Det bygger lite på det, att 
åklagaren och polisen måste lita på att socialtjänsten och sjukvården sköter sin 
del beträffande barnets hälsa, psykiskt och fysiskt då. Och att vi inte riktigt 
lägger oss i det med skyddsbedömning och sådär. Och så vice versa… 

 
Även Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) påpekar att samverkan på Barnahus har många 
förutsättningar men att en förutsättning är att de olika professionerna har en förmåga till 
samarbete och en bra inställning mot varandra, annars fungerar inte huvudidén med 
verksamheten. Enligt Rädda Barnen (2013) har professionerna på Barnahus en bra kunskap 
om de andra professionernas uppgifter och synsätt men de brister i respekten för de andras 
synsätt. Det kan hända att en profession försöker övertala de andra professionerna att göra på 
dennes sätt och därmed dominera samverkan. De menar att regelverk, organisation och 
synsätt kan både främja och hindra en effektiv samverkan. 
 
Johansson (2011) skriver i sin avhandling om Barnahus att de olika professionerna är i ett 
spänningsförhållande gentemot varandra i och med att de har olika ansvarsområden men 
samtidigt ska samverka. Belinda uttrycker dock att hon tycker att det har blivit ett bättre 
klimat och en bättre förståelse mellan de olika professionella sedan Barnahus kom. Hon 
berättar: 
 

Och då är det tryggt att ha de här samarbetet, man har personerna framför 
sig, man ser hur de ser ut, man har pratat mycket med dem, man får ju en helt 
annan tillit. Annars har det ju varit mycket… Innan jag började jobba med den 
här biten så var det väldigt mycket “vi och dem känslor”, socialen och polis. 
Man tittade snett på varandras arbeten och tycker att den andra gör för lite, 
från båda håll. Men jag upplever inte det på samma sätt längre. 

 
Flera av informanterna pratade under intervjun om att det är viktigt att ha en god inställning 
till de andra professionerna. Alicia förklarar sin inställning till de andra professionerna och 
deras ansvar i samverkan: 
 

… utan det är mer att då måste man ju kunna tänka att jag vet och kan ju inte 
allt. Andra kan ju också saker, betydligt bättre än vad jag kan, så vi borde 
använda oss av allas kunnande på ett bra sätt. Man får ju inte begränsa sig 
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med att tänka revir för då blir det inget bra. Det är bara att inse det, att andra 
kan bättre vissa saker än vad jag kan och då ska man använda sig av det och 
tacka och ta emot. Istället för att bråka och sätta upp gränser runt omkring. 

 
Här ser vi ett bra exempel på hur den nyinstitutionella teorin bidrar till en förståelse för 
organisationer. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv är en organisation inte ett slutet och eget 
system utan en organisation inspireras av andra organisationer och hur de gör. Enligt teorin är 
det en viktig del i en organisations utveckling att ta hjälp och inspireras av andra i och med 
att en organisation inte är ett slutet system (Johansson, 2011). Vi författare ser ur ett 
nyinstitutionellt synsätt att tankarna hos de professionella i de olika kommunerna har blivit 
mer lika i jämförelse med tidigare när Barnahus inte fanns i och med att de hela tiden 
påverkas och samspelar med de andra organisationerna. 

Kontakt med Barnahus 
Ett återkommande ämne kring samverkan och Barnahus som alla informanter tog upp är 
vikten av att ha samordnarna på Barnahus. Alla informanter beskrev samordnar-rollen som en 
viktig roll i samverkan dit de professionella alltid kan vända sig och samråda. Några ord som 
beskrev samordnarna under intervjuerna är kompetenta, stöttande, hjälpande och rutinerade. 
Informanterna beskrev under intervjuerna att de får ett stort stöd av samordnarna, vilket 
ansågs betydelsefullt och som en trygghet i arbetet. Anna berättar: 
 

När jag får in en anmälan gällande… Till exempel ett barn har berättat på 
förskolan att det blir slaget hemma. Det första jag gör då är självklart att 
informera min chef, men sedan ringer jag alltid till Barnahus och samråder 
med dem, för de är så otroligt kompetent personal där, så jag får jättemycket 
stöd av dem. 

 
Även litteraturen trycker på samordnarnas betydelse för Barnahus. Enligt Rädda barnen 
(2013) är samordnarrollen viktig för att de parallella utredningarna inte ska hindra varandra. 
Samordnarens uppgift är att vara emellan de olika professionerna och förmedla samt att 
planera. Walsh, Jones och Cross (2003) menar att personalen på Barnahus är bland de bäst 
utbildade och att de är specialiserad på att arbete med barn som blivit brottsutsatta. De säger 
också att personalen brukar ha lång erfarenhet av att jobba med dessa barn. Även Newman, 
Dannenfelser och Pendleton (2003) påpekar att en anledning till att använda sig av CAC i 
USA är att de har specialiserad personal. Här ser vi ytterliggare ett exempel på 
nyinstitutionalismen går att applicera på Barnahus verksamhet. Personalen på CAC i USA är 
enligt ovanstående referenser välutbildade och specialiserade på just brottsutsatta barn. Enligt 
våra informanter stämmer dessa beskrivningar även in på personalen på vårt besökta 
Barnahus. Vi ser därmed likheter mellan CAC och Barnahus i och med att båda har 
specialiserad personal. Nyinstitutionell teori menar att detta är för att organisationer hela 
tiden tar inspiration och påverkas av liknande organisation runt omkring (Johansson, 2011). 
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6.3. Svårigheter på Barnahus 
Trots övervägande positiva tankar om Barnahus under intervjuerna fanns det även sådant som 
de professionella tyckte var svårt i samverkan och som de ansåg kunde förbättras. 
Svårigheterna var av olika karaktär, informanterna berättade om både svårigheter som är 
praktiska och svårigheter som uppstår när de olika professionerna ska diskutera exempelvis 
hur fortsättningen ska se ut i ett ärende. Även Rädda barnen (2013) menar att det finns brister 
i arbetet som behöver lösas och att dessa brister är av olika slag. Nedan redogörs för de tre 
svårigheter som informanterna berättade om under intervjuerna. 

Sekretess vad gäller att informera föräldrar 
Den största svårigheten, vilken samtliga informanterna berättade om, är att socialutredningen 
och rättsutredningen kan krocka gällande sekretessen. Detta krockar till exempel när föräldrar 
som är misstänkta för att ha begått brott mot sitt barn ska informeras om att ett barnförhör har 
skett. Caroline beskriver krocken såhär: 
 

Men det är när det ställs på sin spets med sekretessbestämmelserna. Att 
socialtjänsten har ju vissa regler kring när man ska underrätta den andra 
vårdnadshavaren kring barnet och olika saker. Medan vår sekretess främst är 
förundersökningssekretessen, att man inte kan läcka ut uppgifter kring 
utredningen för att det skulle vara till men för utredningen. Att det är svårt för 
oss att komma vidare om föräldern kanske får reda på misstanken. Att den 
hinner hitta på en historia eller vad man nu kan tänka sig. Vilket gör att där 
kanske det krockar lite ibland. 
 

Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) menar att möjligheten att dela information är 
grunden i samverkan men att sekretess är ett vanligt problem som uppstår i samverkan på 
Barnahus. De beskriver att det kan bli problematiskt för en polis eller åklagare om den 
misstänkte genom socialtjänsten får reda på att det finns en brottsmisstanke innan polisen har 
hunnit göra de saker denna skulle velat göra innan den misstänkt blir informerad. Johansson 
(2011) beskriver att det är ett spänningsförhållande mellan socialsekreterare och rättsutredare 
på grund av detta, i och med att socialtjänsten ska ge barnet skydd och stöd medan 
rättsutredarna ska leda brottsutredningen och denna kan skyndas på. Professionerna har olika 
handlingsutrymme i arbetet och olika sekretess i och med att de kommer från olika 
myndigheter. Detta leder till bedömningssvårigheter och barnets bästa kan därför bli i olika 
fokus på grund av att de professionella har olika syften med deras arbeten vilket påverkar 
samverkan. Utifrån ett nyinstitutionellt synsätt ser vi att organisationer påverkas av och 
anpassar sig efter institutionella krav, så som lagstiftningar eller olika professionella grupper. 
Dessa institutionella krav blir både medvetna och omedvetna bestämmelser som alla måste ta 
hänsyn till i sitt arbete (Wiklund 2006). Vi ser här drag av den nyinstitutionella teorin då de 
olika professionerna behöver anpassa sig efter sina egna samt de andra professionernas 
regler. Detta är en del i processen för en organisation när denne samspelar med andra 
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organisationer enligt nyinstitutionalismen. Enligt Johansson (2011) kan inte en organisation 
vara helt autonom, utan organisationer påverkas av varandra och skapar på så vis ett beroende 
mellan sig. 
 
Vi som författare upptäckte även att det inte endast var de olika professionella som kunde 
vara oense kring detta, utan även socialsekreterare i olika kommuner tänkte olika kring hur 
detta skulle ske. Vi har valt att citera två socialsekreterare från olika kommuner för att 
tydliggöra skillnaden: 
 

Man vill ju jobba från morgon till eftermiddag, alltså det tar jättelång tid ett 
sådant ärende, så när vi träffat barnet och kommer tillbaka så ringer vi till 
föräldrarna och säger att nu har vi fått in en allvarlig anmälan och vi vill att ni 
kommer hit nu. “---” Det som är viktigt är ju att vi inte röjer mycket uppgifter, 
vi får ju aldrig, absolut inte berätta att vi har polisanmält, det vill inte polisen 
och de vill inte att vi pratar för mycket kring problematiken. Men självklart 
måste vi ju berätta att det handlar om våld, men vi ska inte gå in i för mycket 
detaljer och det är en balansgång, det är svårt. När man sitter med föräldrarna 
här som vill veta vad är det här för någonting (Anna). 

 
Jag hörde när jag pratade sist att det var någon kommun söder om (stad) som 
hade någon idé om att man var skyldig att prata med föräldrarna samma dag 
som förhöret. Så fort barnet så att säga var hämtat från skola eller förskola var 
man skyldig att informera föräldrarna om att så hade skett. Och så har inte jag 
tolkat. De hade läst förarbeten, vilket jag inte har gjort, vilket jag kanske borde 
göra. Men jag ser ju mer ändå att förhöret ska göras först och sen kontaktar vi 
föräldrarna. Och då är det polisen som ringer först och vi ringer som nummer 
två (Alicia). 

 
Författarna ser här en skillnad i när föräldrarna ska kontaktas efter barnförhöret. Vi kopplar 
den här olikheten till nyinstitutionalismen. Enligt teorin bör det blir mer och mer lika 
tankesätt för kommunerna med tiden. Teorin menar att organisationer samspelar med sin 
omgivning och att dess regler och normer ständigt påverkas av organisationerna runt 
omkring. Organisationers utveckling beror på andra organisationer och deras utveckling, 
vilket gör att organisationer blir mer lika med tiden (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011). Med 
detta sagt ser vi författare en problematik som utifrån ett nyinstitutionellt synsätt borde bli 
mindre med tiden då professionerna i de olika kommunerna borde bli mer samspelta då de 
hela tiden påverkas och anpassar sig efter varandra. 

Att vara oense i ärenden 
Alla informanter tyckte att de olika professionerna oftast är överens om vad som ska göras i 
ett ärende och att de oftast har samma känsla inför ärendena när de sitter på samråd. Tre av 
fem informanter berättade däremot under intervjun att de olika professionella kan krocka i 
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samverkan. Detta på grund av att de vill olika saker i ärendet eller för att de inte har förståelse 
för de andra professionella och deras begränsningar i arbetet. Flera av informanterna använde 
begreppet ”frustrerad” när de förklarade krockarna. Informanterna sa även att de aldrig hade 
varit någon enskild profession som behövt bestämma helt, utan att det alltid har gått att lösa 
alla ärenden genom en diskussion. Belinda beskriver: 
 

… men sedan är det ju klart att det kan vara frustrerande för polis och 
åklagare när man tycker att ett barn inte ska vara hemma, för att det blir för 
påverkade hemma under en polisutredning, men socialen måste ju se till andra 
skyddsaspekter som gör att de kanske inte har lagstöd för att placera barnet 
någon annanstans. 

 
Enligt Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) kan samverkan på Barnahus innebära långa 
beslutsvägar i och med att flera professionella som har ansvar för olika delar för barnet ska 
samsas om vad som blir bäst. Barnahus leder ofta till många sammanträden och diskussioner 
för de professionella. Det är därmed viktigt att vara uppmärksam i arbetet så att 
administrativa rutiner eller samarbetets former inte blir en broms för någon professionell. 
 
Informanterna påpekade dock under intervjun att samarbetet har blivit bättre sedan Barnahus 
kom och att de har en tro på att det bara kommer att bli ännu bättre, Alicia berättade att ”På 
sikt kommer det att bli bättre, jag tror att det kommer man kunna fila på så att det blir mindre 
och mindre oliktänkande”. Detta kan ses utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv då 
organisationer genom det synsättet påverkas av varandra hela tiden. Johansson (2011) menar 
att teorin betyder att en organisation inte kan vara helt självständig med egna tankar och 
åsikter utan organisationerna skapar ett beroende mellan varandra där de hela tiden måste 
anpassa sig efter varandra och de blir därmed mer och mer lika i deras tänk. 

Att få plats och tid 
Två av informanterna beskriver att det är svårt att få plats på Barnahus. De berättar att i och 
med att alla barnförhör nu mera ska hållas på Barnahus har förhörsrummen minskat då de 
måste dela på de som finns i Barnahus lokaler. De slåss om tiderna som finns för förhör och 
det är svårt att få ihop tider för alla de samverkande professionerna. De säger också att de 
ibland får ta barnförhören på polisstationer i andra kommuner på grund av att det är fullt på 
Barnahus men att de alltid försöker hålla barnförhören på Barnahus i första hand då alla 
resurser finns där. Belinda beskriver: 
 

Barnets bästa är skitsvårt för det ska man använda jämt men det funkar inte 
när det är så många arbetarmänniskor som har pressade scheman. Så blev det 
förra veckan. Då planerade jag om så att åklagare inte fick vara med och 
socialen fick ställa in annat för att vara med. 
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Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) bekräftar att det kan vara svårt att få ihop tider som 
alla professionella kan medverka på då varje enskild profession är upptagen. En anledning till 
problemet är att de olika professionerna inte sitter permanent på Barnahus, utan de har egna 
kontor på andra ställen. De menar att det är olika förutsättningar för samarbetet om 
professionerna har sin arbetsplats på Barnahus, jämfört med om de kommer dit för ett ärende 
ibland. För att samverkan på Barnahus ska fungera optimalt bör professionerna vara 
stationerade på Barnahus men så ser det dock inte ut på Barnahusen idag. Problematiken kan 
även underlättas genom att ha schemalagda samrådstillfällen och sedan boka barnförhören på 
samma dag så att de olika professionerna kan bestämma dag och tid när de är samlade. 

Särskild företrädare 
Samtliga informanter informerade oss om att det är en särskild företrädare som följer med 
barnet till Barnahus, personen fungerar som en advokat för barnet och är där för att skydda 
barnet i fråga. Barnet får även ta med sig en person från förskolan eller skolan som finns där 
för barnet som en trygghetsperson. Även Kaldal, Diesen, Beije och Disen (2010) säger att ett 
barn ska ha en särskild företrädare. De menar att rutinerna på många Barnahus är att i 
samband med samrådet se till att en särskild företrädare finns på plats vid det första förhöret 
med barnet. Att det finns en advokat för barnet som är med vid det första förhöret är en klar 
positiv effekt av Barnahus då detta gör att barnets bästa sätts i större fokus. Caroline berättade 
om den särskilda företrädaren som ska följa med barnet till Barnahus för att vara en slags 
trygghet för barnet. Hon påpekade även ett problem som kan uppstå: 
 

För vissa advokater är mer eller mindre benägna att till exempel hämta barnen 
ifråga och det har varit en fråga här som har varit ganska stor och det är väl 
fortfarande på tapeten lite. Att vems uppgift är det egentligen att hämta 
barnet? Och enligt lagen om särskild företrädare, så som vi har tolkat den, så 
är det iallafall den särskilda företrädarens uppgift, att den ska se till att barnet 
inställer sig till förhör. Men sedan är det inte riktigt på vilket sätt, alltså det 
anges inte där, i lagen. “---” Jag vet bland annat i en närliggande kommun så 
har man att det är socialtjänsten som åker och hämtar barnet på uppdrag av 
den särskilda företrädaren, det finns en sådan fullmakt eller vad man ska säga. 
Att det är socialtjänstens uppdrag att göra det, att de oftast är bättre på att ha 
kontakt med barn och att advokaterna känner ibland att de inte har den 
kunskapen om ett barn. Att de inte vill åka dit och hämta, men och andra sidan 
följer det alltid med en trygghetsperson som känner barnet “...”. Och där kan 
det väl ibland krocka. 

 
Krocken handlar därmed om att de olika professionerna inte är eniga om vem av dem som 
ska ta med barnet till förhöret. Även Rädda Barnen (2013) menar att detta är något som inte 
är helt självklart då det ser olika ut med hämtning och lämning på de olika Barnahusen i 
Sverige. I vissa kommuner hämtar socialtjänsten på uppdrag av den särskilda företrädaren 
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och i andra ser den särskilda företrädaren det som en självklarhet att hämta själv. I vissa 
kommuner saknas det rutiner helt. 

6.4. Påfrestningar för barnet 
Under intervjuerna framkom tre nya faktorer som kan vara påfrestningar för barnet i och med 
Barnahus. Det är ny empiri ur genomförda intervjuer, författarna har på grund av detta funnit 
det svårt att koppla materialet till teori och litteratur. Dessa redogörs för nedan ändå eftersom 
vi finner det betydelsefullt för vår studie. 

Transport 
Fyra av fem informanter tog tillfället i akt att prata om transporten till och från Barnahus. De 
berättade att det kan vara en nackdel för barnen ifall de behöver åka till Barnahus för ett 
förhör om det innebär en lång resa. Det kan resultera i att barnet ifråga tröttnar. Vi har valt att 
citera två av informanterna: 
 

Transporten skulle kunna vara en negativ aspekt, speciellt för våra 
ytterkommuner, då är det ganska långt att åka till Barnahus. Om man tänker 
kommunerna kring (stad) kanske, som nog är det som är längst nu. “...” Då 
kan vi ibland höra barnen på respektive ort istället för att den ska slippa en 
lång transport. Men då, framförallt i (stad) där det är lite mer barnanpassat, 
för (stad) har inte det tyvärr, någon miljö som är bra för barnet när det 
kommer dit. Det är viktigt att det inte blir så att det blir i ett stelt, kalt rum som 
ett vanligt förhörsrum utan att det är anpassat för barn. “...” Men (stad) har 
inte det och därför undviker vi att lägga förhör där så gott det går. Det skulle 
kunna vara en negativ konsekvens (Caroline). 

 
Sedan är det det då med att det är en lång väg till (stad) som jag berättade om, 
men då löser man oftast det, på något sätt “---” Ja, polisförhören sker i 
polishuset här i (stad) i så fall, men det är ju lite olika “...”. Först och främst 
försöker man hålla det i (stad), för där finns ju alla resurser, tänker jag (Anna). 

 
 
Det som framkommer ovan är att på Barnahus finns alla resurser, att det är viktigt att miljön 
är barnanpassad där barnet vistas och att transporten kan vara ett problem för kringliggande 
kommuner runt om Barnahuset. Det som informanterna även berättar är att transporten kan 
lösas med ett förhör på polishuset i den egna staden, det framkommer däremot att alla miljöer 
på polishusen inte är barnanpassade och att det därför inte är optimalt för barnet att vistas där 
under förhörstid. De professionella försöker att inte lägga förhör på sådana platser där 
barnanpassad miljö inte finns till hands, däremot går det inte alltid att ordna. En av 
informanterna berättade dock att för den kommunen påverkades inte arbetet av den långa 
transporten, då de ändå hade långa vägar att åka till närmsta polishuset. Newman, 
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Dannenfelser och Pendleton (2005) påvisar även de att det ofta långa geografiska avståndet 
utgör en svårighet för Barnahus. Kaldal, Diesen, Beije och Diesen (2010) skriver att det är 
viktigt att Barnahus är lättillgängliga, då det annars kan leda till att de professionella väljer att 
undvika att åka med barnet till Barnahus och istället göra utredningen i hemkommunen. Detta 
leder till dåliga kommunikationsmöjligheter i samverkan för de professionella. De skriver 
även att oavsett vart arbetet sker är det av största vikt att resurserna är tillräckliga. Har de 
professionella inte tillräckliga resurser spelar organisationsformen ingen större roll för 
resultatet. Rädda Barnen (2013) menar att det är ok för de professionella att göra arbetet 
närmre barnet om motivet är att det är till barnets bästa, dock inte om motivet är att det blir 
lättare eller mer praktiskt för den professionella. 
 
En annan aspekt på transport är att det kan bli problematiskt om den professionella har åkt en 
lång väg med barnet och barnet sedan väljer att inte berätta något vid förhöret. Tre av fem 
informanter gav oss information gällande dessa problematiska situationer som kan uppstå vid 
samverkan. Anna berättar: 
 

Det som var vid ett tillfälle, när vi kom till Barnahus så valde den här personen 
eller barnet att inte berätta någonting där. Och då blev det lite svårt, för det som 
barnet hade berättat tidigare för mig flera, flera gånger berättade inte personen 
där. Så det blev lite svårt. Men då är det viktigt att vi fortsätter att arbeta med 
henne som socialtjänst. De kunde inte gå vidare där med den informationen, 
alltså polisen. Men då är det viktigt att vi fortsätter med då. (...) Jag tror hon 
blev rädd, det kan vara en risk eller vad man ska säga när barnet kommer dit att 
det är så många människor och att barnet kanske blir lite begränsat då i att 
berätta allting. Innan har man kanske bara haft kontakt med mig och då har det 
varit lättare att berätta. 

 
Belinda gav oss ett konkret exempel på när en praktisk påfrestning för barnet blev ett faktum, 
hennes citat får tydliggöra och avsluta denna del: 
 

Ja det var ett sådant tillfälle när barnet var placerat. På annan ort, långt bort. 
Vi fick köra tillbaka det till barnahus, det var ganska många timmars bilväg. 
Och sedan strulade det med tolk, vilket gjorde att barnet tröttnade och ville 
inte berätta utan var fast besluten att åka hem. Båda vi och socialen kände att 
det är inte läge att åka hem egentligen, men samtidigt hade vi då inte fått ut 
någonting som skulle kunna göra att de kunde hålla kvar barnet heller. Då var 
vi tvungna att placera det hemma igen. 
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Nya ansikten för barnet 
Två av informanterna berättade att det kan bli mycket människor för barnet att träffa på 
Barnahus. Det kan dels vara rörigt i och med att det är mycket folk, men det är också många 
nya människor och professioner som barnet ska hälsa på. Informanterna berättade att detta 
kan leda till att barnet känner sig hämmad när denne träffar många nya människor och därför 
kan begränsa sig i det denne säger. Belinda avslutar genom att berätta: 
 

Ibland kan det bli rörigt också. Det är mycket folk och vi har inte gjort klart 
rollerna så kan det bli många personer som kommer ut för att prata med 
dem, dessutom om det är fler barnförhör samtidigt, blir det en del spring. Vi 
försöker undvika det men ibland krockar det. 

Att skuldbelägga barn 
Vid rubriken svårigheter på Barnahus tar vi upp problematiken med sekretessen mellan de 
olika verksamheterna som samverkar på Barnahus. Vår informant Caroline tog upp vilka 
konsekvenser barnet kan få på grund av det. Caroline berättade: 
 

Man skulle kunna tänka sig att det möts hemma med en viss skepsis kanske om 
det är en förälder som får reda på innan att barnet har varit på polisförhör och 
själv kanske den här föräldern kanske känner sig oskyldig och att man då 
kanske lägger skuld på barnet istället. För det berättar polisen och även 
socialtjänsten när man har varit på förhör sedan till den här föräldern, så går 
man igenom hur man ska hantera det här sedan när man går hem. Så att det 
inte blir jobbigt för barnet, att det inte är barnet som sätts i någon negativ 
fokus.  

 
Caroline fortsätter senare under intervjun att berätta:  
 

Vi kan aldrig styra riktigt över hur, vad föräldern kommer att säga till barnet 
efter. Man har hört barnet och oftast försöker vi höra föräldern samma dag, 
eller iallafall nära innan, så att det inte är barnet som behöver berätta för 
mamma eller pappa att ”jag har varit på polisförhör”. Utan att det blir 
socialtjänsten eller polisen som tar den biten. Att det skulle man väl kunna 
tänka sig, så blir det en negativ följd för barnet. Det är väl naturligt att man 
tänker så, att man kanske känner viss skuld på något vis mot sin mamma och 
pappa. Jag är helt övertygad om att socialtjänsten och polisen försöker göra så 
gott de kan för att lyfta av den skulden från barnet. Att det är vi som 
bestämmer, att det inte är barnet. 
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Caroline betonar vikten av förundersökningssekretessen i arbetet med barnen. Hon berättar 
om förhören och vad för konsekvenser det kan få för ett barn att komma hem efter ett förhör 
med polis och socialtjänst om föräldrarna inte informerats på korrekt sätt. Författarna ser ur 
ett nyinstutitionellt perspektiv att det är viktigt för barnets bästa att professionerna blir mer 
lika varandra i arbetet för att undvika att situationer som dessa sker. Nyinstitutionalismen 
menar att organisationer blir påverkade av varandra och därmed mer lika (Johansson, 2011), 
vilket vi författare ser skulle gynna Barnahus verksamhet i den här situationen. Vi låter detta 
avsluta resultatdelen och vidare kommer vårt resultat att diskuteras under delen diskussion.  

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion  
Författarna har under studiens gång funnit information som de både väntat sig och 
information som varit helt ny. Tema 6.1. Barnets bästa i fokus och 6.2. Samverkan på 
Barnahus är teman där författarna inte upplevde att det uppstod några större frågor eller 
funderingar. Dessa teman går i linje med vad tidigare forskning sagt kring Barnahus. Något 
som blev väldigt tydligt är att barnets bästa alltid är i centrum, i varje utredning sätts det 
enskilda barnet i fokus under hela processen. Skyddet för barnet diskuterades under varje 
intervju och det sades att det var det viktigaste av allt under processen. Detta påpekades inte 
endast av socialtjänsten som har ansvar för skyddet, utan även åklagare och polis tryckte på 
att skyddet är det viktigaste. Under tema 6.1 Barnets bästa i fokus diskuterades även hur pass 
viktig miljön är för Barnahus. Det som väckte vår nyfikenhet var att endast två av fem 
informanter tog upp vikten av miljön på Barnahus och vad det betyder för barnet i fråga. 
Under uppsatsskrivandet har det genom tidigare forskning blivit klart för oss att miljön är 
ytterst viktig för barnet (Newman, Dannenfelser & Pendleton, 2005; Rädda Barnen 2013; 
Kaldal, Diesen, Beije & Diesen 2010). Vi skulle gärna se i framtiden att fler professionella 
betonar vikten av miljön för barnet och att ett av huvudsyftena med Barnahus är en bättre 
miljö för barnet för att denne ska känna sig trygg i sin omgivning och position.  
  
Under tema 6.2. Samverkan på Barnahus framkom att samverkan överlag fungerar väldigt 
bra. Alla berättade att de är nöjda och endast ser positivt på samverkan på Barnahus. Vi kan 
se att Barnahus har gett de professionella ett bättre samarbete sedan tidigare och att detta i sin 
tur ger ökade möjligheter. Något vi känner är värt att diskutera är samordnarna på Barnahus. 
Samtliga informanter beskrev samordnarna som kompetenta och stöttande och att dessa har 
en betydande roll för samverkan. Detta är även något som tidigare forskning beskriver som 
viktigt med ett Barnahus, att besitta en specialiserad personal (Walsh, Jones & Cross, 2003). 
Vi anser att vårt besökta Barnahus har nått den kunskapen och att detta gynnar Barnahus och 
därmed samverkan mellan de olika verksamheterna som arbetar för barnet. Vi kan däremot se 
i tema 6.3. Svårigheter på Barnahus att det uppstår krockar i samverkan när de olika 
professionella samverkar. Under temat var det mycket nytt material som framkom som 
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författarna inte tidigare hade tagit del av, detta resulterade i tre konkreta krockar i samverkan. 
Vi såg att de professionella kan vara oense i ärenden i och med att de har olika 
ansvarsområden. Även studier (Kaldal, Diesen, Beije och Diesen, 2010) styrker att det inte är 
ovanligt att det blir långa diskussioner på Barnahus. Vi författare tycker inte att det är lustigt 
att de professionella ibland är oense, men vi ser tydligt att barnets bästa förenar alla 
professionella till att göra ett gemensamt jobb och att de har löst alla situationer. Författarna 
ser även att långa diskussionsvägar och oenighet bland professionerna kan göra att ett ärende 
tar längre tid, vilket blir en negativ konsekvens för barnet i fråga. 
 
Den största krocken mellan socialtjänst och rättsväsende, och även mellan de olika 
kommunernas socialtjänst är att de krockar gällande sekretessen när de ska informera 
föräldrarna om misstanken. Även Johansson (2011) bekräftar att det kan påverka 
rättsutredningen om den misstänkte får reda på brottsmisstanken innan polis och åklagare 
velat informera personen i fråga. Vi författare ser att det kan leda till konsekvenser om den 
misstänkte får reda på brottsmisstanken tidigt och hinner tänka igenom vad denne ska säga 
under förhöret. Detta kan leda till att den misstänkte inte fälls, vilket även kan försvåra 
arbetet för socialtjänsten då det blir lättare att skydda ett barn när det finns en fällande dom. 
Det får självfallet i sin tur konsekvenser för barnet om det försvåras att ge denne det skydd 
som behövs. Det kan även få andra konsekvenser för barnet om denne skuldbeläggs, vilket 
informanterna berättade om. Ifall föräldrarna får reda på misstanken via exempelvis barnet. 
Författarna kan tänka sig att detta kan hämma barnet i framtiden och att denne inte längre 
kommer berätta om det den varit med om. 
 
Den särskilda företrädarens roll diskuterades också i resultatsdelen. I resultatet framkommer 
att vissa särskilda företrädare inte anser sig själva ha tillräcklig kunskap för att ta med ett barn 
till Barnahus. Detta finner vi problematiskt eftersom denne är barnets advokat och skall se till 
att barnet i fråga infinner sig på Barnahus till förhöret. Den särskilda företrädarens uppgift är 
att säkerhetsställa att barnets intressen respekteras och denne borde då, som vi författare 
anser, ha bred kunskap kring barnet och dennes behov. Det ska enligt oss inte finnas några 
tveksamheter kring kunskapen om ett barns behov. Något som vi måste ha i åtanke är att det 
är åklagaren som uttrycker den här åsikten och inte en särskild företrädare, vi har alltså inte 
fått den särskilda företrädarens åsikt kring ämnet. 
 
En krock som är av mer praktisk karaktär är att det inte alltid finns rum eller tid på Barnahus 
och att det är svårt att få ihop tider där alla professionella kan medverka. Det leder till att 
professionella inte kan närvara emellanåt och att förhör sker på polisstationer. Att dessa 
praktiska svårigheter blir ett problem för samverkan tycker vi författare är synd. Vi anser att 
samverkan på Barnahus har stora förutsättningar och att ett praktiskt problem, så som plats, 
inte borde få vara ett problem för verksamheten. Författarna tror att större lokaler och rutiner 
där det är stående dagar och tider som är inbokade för möten, förhör och liknande kan 
förenkla krocken. 
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Det fjärde temat 6.4. Påfrestningar för barnet är ett viktigt tema för vår studie. Även detta, 
liksom materialet i tema 6.3., är ny kunskap som framkommit under intervjun som författarna 
inte hade läst något om sedan tidigare. Samtliga informanter pratade om hur bra Barnahus är 
och hur bra verksamheten är för barnet. Intervjumaterialet resulterade ändå i tre påfrestningar 
för barnet, vilket vi författare finner intressant. Någonting som fyra informanter tog upp som 
problematiskt för barnet i och med Barnahus är transporterna till och från verksamheten. 
Eftersom Barnahus har samtliga resurser som behövs håller de professionella främst alla 
förhör där. Detta är någonting som kommer med vissa konsekvenser, då barnet måste åka 
långa sträckor vilket kan påverka barnet till det negativa. Det kan röra sig om att barnet i 
fråga tröttnar på resan och väljer att inte prata på Barnahus eller att barnet vill åka hem igen. 
Detta ser vi som ett problem, men samtidigt hittar vi författare ingen annan lösning på 
problemet eftersom Barnahus är så pass viktigt och resurserna finns där. Ett alternativ är att 
starta upp fler Barnahus, men det alternativet ser vi inte som möjligt i dagsläget. Vi tror 
däremot att fler Barnahus kommer att startas upp med tiden, eftersom det visats sig i vår 
studie att tidsaspekten är viktig då det finns många barn att förhöra men för lite tid och 
resurser att göra det på. En konsekvens av att barnet endast behöver åka till ett samlat ställe 
och slipper åka runt till flera olika professioner, är att många människor finns på Barnahus 
samtidigt som barnet. Detta kan leda till att barnet känner sig osäker och därmed blir 
begränsad i det som sägs. Vi författare ser däremot detta som ett olösligt problem eftersom vi 
ändå tycker att det är en bättre lösning för barnet än att åka runt till de olika professionerna. 
 
Författarna har genom arbetets gång sett att den amerikanska modellen av Barnahus (CAC) 
lyser igenom i den svenska verksamheten. Vi ser tydligt att Barnahus har tagit inspiration 
från CAC och att verksamheterna är mycket lika. Vi ser även att Barnahus, tack vare 
amerikanska CAC, har fått en stor betydelse i Sverige för brottsutsatta barn. Vi ser därför 
tydligt att nyinstitutionell teori går att applicera på den svenska modellen Barnahus. 

7.2. Slutsatser 
Syftet med studien är att se om de olika professionella krockar i samverkan i och med att de 
har olika ansvarsområden, vilket vi författare ser att de kan göra. Mestadels är samverkan bra 
och positiv men det händer även att de professionella är oense eller att praktiska faktorer 
sätter stopp för en bra samverkan. Vidare är syftet att se ifall krockarna i samverkan kan få 
konsekvenser för barnet. Författarna har sett att det kan bli påfrestningar för barnet i och med 
Barnahus och att vissa av påfrestningarna är på grund av att professionerna krockar i arbetet. 
Författarna ser dock en nödvändighet i att de olika professionerna fokuserar på olika delar i 
arbetet kring barnet för att täcka alla delar som behövs kring ett brottsutsatt barn. 
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7.3. Resultatets betydelse för socialt arbete 
Barnahus är en ny verksamhet i Sverige och därför behövs mer forskning på området. Vi såg 
under uppsatsens gång att det finns mer forskning kring amerikanska CAC, men att det inte 
finns på svenska Barnahus ännu. Det skulle vara av betydelse att fler forskar kring barnets 
bästa och hur brottsutsatta barn påverkas av att komma till Barnahus. I vårt resultat kommer 
vi fram till att de brottsutsatta barnen kan påverkas av att denne träffar många nya ansikten på 
en och samma dag, dessutom i en ny miljö. Barnet kan också påverkas av att 
transportsträckan blir lång ifall barnet kommer ifrån en ytterkommun. Om förhören inte sker 
på samma dag kan barnet också påverkas av att komma hem till en miljö där själva brottet 
eventuellt utspelat sig. Denne kan då få frågor och få ta konsekvenserna av att ha varit på 
förhör i sin hemmiljö ifall polis och socialtjänst inte hunnit med att berätta detta för 
föräldrarna. Det är av vikt att det brottsutsatta barnet är i centrum där alla eventuella 
konsekvenser för barnet utreds och tas om hand av de professionella. I socialt arbete har 
socialtjänsten ett stort ansvar för barnen där skydd står i fokus. Det är även något som våra 
informanter beskrev för oss under våra intervjuer. Barnahus har ett viktigt uppdrag, att hjälpa 
brottsutsatta barn till en bättre och tryggare vardag. Att forska mer på den svenska modellen 
av Barnahus ger också verksamheten en chans till utveckling. Vi anser att det på ett 
vetenskapligt plan är viktigt att se hur samverkan mellan verksamheterna går till och hur det 
påverkar barnet eftersom det är barnet som är i centrum i arbetet. De faktorer som finns att 
förbättra kan på så vis hittas och lösas för att det ska kunna ske en förbättring i arbetet med 
brottsutsatta barn. 

7.4. Metoddiskussion 
Utifrån det material författarna ville samla in var valet av datainsamlingsmetod enkelt. 
Författarna önskade få informanternas egna erfarenheter och berättelser, vilket ger en djupare 
kunskap. Kvalitativa intervjuer ger en djupare kunskap (Padgett, 2008). Författarna är efter 
arbetets gång fortfarande nöjda med sitt val att använda sig av kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vi tycker att materialet från de kvalitativa intervjuerna har berikat vår 
studie och gett oss en djupare kunskap kring hur de samverkande professionerna på Barnahus 
ser på samverkan och barnets bästa. Författarna tror inte att någon annan datainsamlingmetod 
hade passat studien bättre då de fått informationen de eftersökt. Författarna har under alla 
intervjuer utgått från en intervjuguide (se Bilaga 2). Denna har gett författarna en tydlig 
utgångspunkt och struktur att utgå ifrån vilket har gjort att intervjuerna har flutit på. Frågorna 
i intervjuguiden täckte studiens syfte och författarna fick svar på de frågor som de behövde 
för studien. Vi övade på att vara intervjuare tillsammans före första intervjun vilket tog bort 
ovanor. Vi kan däremot kritisera att vi inte genomförde någon pilotintervju med 
professionella innan intervjuerna. En pilotintervju genomförs innan de riktiga intervjuerna 
och görs för att säkerställa att frågorna fungerar och att undersökningen i sin helhet blir 
korrekt (Bryman, 2011). Författarna har under intervjuernas gång märkt att de blivit bättre 
och bättre på att ställa följdfrågor, vilket vi kanske hade varit redan från början om vi 
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genomfört pilotintervjuer. Författarna kan även kritisera att intervjuerna blev kortare än 
väntat, då de var 30-45 minuter långa, även detta hade kunnat ändras om en pilotintervju 
gjorts. Författarna anser dock att de fått den information studien krävt. Att båda författarna 
var med under alla intervjuer och hade ansvar för sin del bidrar till att säkerställa att 
intervjuerna har gjorts på liknande sätt, vilket gynnar undersökningen. 
 
När urvalet för informanter skulle göras ville författarna ha informanter med så lång 
erfarenhet som möjligt av att samverka på Barnahus. Därför ansågs samordnarna på Barnahus 
mest lämpliga för att välja informanter, vilket kan kritiseras i och med att det inte är ett 
slumpmässigt urval utan ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att  forskarna 
väljer ut relevanta intervjupersoner som passar till intervjufrågorna, detta leder till att 
resultatet inte är generaliserbart (Bryman, 2011). I detta fall valde vi att överlämna urvalet till 
samordnarna istället för att vi som forskare skulle välja. Författarna såg ändå detta som den 
bästa lösningen för att få så lämpliga informanter som möjligt för studien och i och med att 
syftet med studiens resultat inte är att generalisera till andra ställen än just det valda 
Barnahuset. Tanken av författarna från första början var att intervjua fyra socialsekreterare 
och fyra poliser och åklagare, för att få så mycket kunskap som möjligt från de olika 
utredningarna. På grund av arbetsbelastningen hos professionerna var detta ej möjligt. 
Författarna intervjuade istället fem personer totalt, vilka bestod av tre socialsekreterare, en 
polis och en åklagare. Vi kan kritisera antalet intervjuer då vi önskat få fler, men vi anser 
ändå att svaren blivit användbara från de olika parallella utredningarna då vi haft minst två 
intervjuer från varje utredning. Informanterna hade alla erfarenhet av att samverka och 
besöka Barnahus men i olika grad. Författarna ansåg att en av informanterna hade något lite 
kunskap kring verksamheten då denne endast hade besökt Barnahus en gång. Denna person 
valde vi författare att använda i vår resultat och analys-del men att inte citera, då vi ansåg att 
det inte fanns tillräckligt med kunskap och konkreta exempel för detta. De andra 
informanterna hade däremot minst ett halvårs erfarenhet, vilket vi anser väger upp 
trovärdigheten i materialet. 
 
Författarna har transkriberat det inspelade materialet och därmed tagit bort omedvetna 
verbala tics samt tagit bort stycken som är av irrelevans för studien. Bryman (2011) menar att 
en intervjuare kan göra båda dessa redigeringar för att få en enklare text. Vi författare har 
varit väldigt varsamma vid redigeringen av citaten så att innebörden inte har ändrats och så 
att detta inte ska kunna ha någon påverkan på resultatet av studien. 
 
Som beskrivits i metod-delen har vi som författare analyserat materialet med hjälp av en 
tematisk analys. En tematisk analys innebär ett fokus på vad som sägs under intervjuerna och 
inte hur det sägs, sedan analyseras detta genom att identifiera teman (Bryman, 2011). Vi är 
nöjda med valet av analysmetod då vi genom en tematisk analys endast har tittat på vad som 
har sagts och inte analyserat det vidare. Analyseringen gav fyra teman vilka är grunden i 
studien. De fyra teman som uppkom är tagna ur det transkriberade materialet och baseras på 
vad informanterna sade under intervjuerna. Vi författare är medvetna om att en viss påverkan 
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har gjorts i och med att vi skrivit intervjuguiden utifrån tre teman, vilka var barnperspektiv, 
samverkan och positiva och negativa konsekvenser för barnet. Däremot är de fyra teman som 
uppkom i analysen inget som författarna har förutbestämt utan de har uppkommit efter 
intervjuerna. Vi anser även att trovärdigheten i analysmetoden stärks då genomförandet är väl 
beskrivet i metod-delen. 
 
Vi valde i ett tidigt skede i uppsatsskrivandet att skriva om nyinstitutionell teori. Vi märkte 
under tidens gång att teorin var svår att applicera på individnivå. Teorin bygger på 
organisationer och detta kunde vi dra paralleller till Barnahus och dess verksamhet. Vi drog 
paralleller till den amerikanska modellen av Barnahus och hur det svenska samhället 
inspirerats av denna. Vi kunde också få en bättre förståelse kring hur de olika professionella 
på Barnahus samspelar med varandra. Vi har däremot inte kunnat koppla den 
nyinstitutionella teorin till barnet och barnets bästa utan fokuserat på att se likheter mellan 
den amerikanska och den svenska modellen av Barnahus och hur det svenska arbetet med 
brottsutsatta barn förändrats till det bättre med hjälp av modellen. Enell (2007) skriver att 
teorin är populär i forskning kring socialt arbete för att forskaren vill förstå organisationer 
och dess förändringar samt skapandet av olika organisationer. Detta är något som vi författare 
förstår och anser passar in på vår uppsats då vi ville förstå verksamheten Barnahus och hur de 
professionella ser på barnets bästa, samt att se om de professionella i samverkan kan 
motverka varandra kring barnets bästa. 

7.5. Förslag till vidare forskning 
Författarna ser ett behov av fler studier om Barnahus för att utveckla verksamheten. Vi har 
under arbetets gång stött på olika krockar i samverkan, varav vissa även ger konsekvenser för 
barnet. En fortsatt fördjupning på hur dessa krockar kan lösas ser författarna som ett viktigt 
steg i riktningen mot barnets bästa. Vi ser även att det är av vikt att göra vidare forskning på 
andra Barnahus i Sverige för att se om det finns liknande eller andra krockar de 
verksamheterna. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 - Informationsmail 
 
Hej! Vad kul att du vill medverka i vår studie! 
 
Våra namn är Ida Jakobsson och Malin Kortenius och vi studerar på socionomprogrammet på 
Jönköpings University. Vi kommer under våren genomföra vårt examensarbete.  
Vi vill ge dig lite kort information kring vad vårt examensarbete kommer att handla om innan 
vi kommer till dig för intervju den XX/XX, kl. XX.XX. 
 
Vårt examensarbete och intervjun kommer att handla om barnahus och beröra samverkan, 
barnperspektivet och positiva och negativa konsekvenser för barnet i och med samverkan. 
Intervjun kommer att utgå från dina uppfattningar och erfarenheter. Intervjun beräknas ta 
ungefär en timma och vi kommer båda att delta under samtalet.  
 
Ditt deltagande är helt på frivillig grund och du har rätt att lämna både intervjun och 
undersökningen utan att behöva uppge någon anledning, när du vill. Du kan även välja att 
inte svara på enskilda frågor under intervjun. Samtalet kommer att spelas in för att vi ska 
kunna hantera allt som blir sagt på ett så rättvist sätt som möjligt. Datan som du lämnar 
kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att det endast är vi intervjuare och 
vår handledare som kommer att ta del av det inspelade materialet. Konfidentialitet betyder 
även att din identitet och vilket barnahus vi besökt kommer att avidentifieras. Vi kommer att 
transkribera och koda materialet och sedan radera ljudinspelningen. Uppgifterna som lämnas 
kommer endast användas till vårt forskningssyfte. 
 
Om du har några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss. Annars ses vi på 
bestämd tid! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Jakobsson                                                       Malin Kortenius 
Mail: X                                                                 Mail: X 
Telefon: XX-XXXXXXXX                                 Telefon: XX-XXXXXXXX 
 
Handledare: Gunilla Nilsson 
Mail: XX-XXXXXXXX 
Telefon: X 
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9.2. Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledande frågor om personen 
- Vad har du för utbildning? 
- Hur många år har du arbetet med yrket? 
- Hur lång erfarenhet har du av Barnahus? 

Tema 1: Barnperspektiv 
- Kan du berätta utifrån din upplevelse hur barnperspektivet speglas i arbetet på 

Barnahus? 
- Hur tillgodoser du barnets bästa utifrån din yrkesroll i Barnahus? Ge konkreta exempel. 
- Vad är enligt dig viktigt att tänka på utifrån din yrkesroll i arbetet med barn som 

misstänkts blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp för att främja 
barnperspektivet? 

Tema 2: Samverkan 
- Tycker du att arbetet med barnet påverkas av att ni är olika myndigheter som 

samverkar? Isåfall, hur? 
- Upplever du att arbetet och samverkan påverkas av att de professionella på Barnahus 

följer olika regler och/eller lagar? I så fall, hur och vad får det för konsekvenser för 
barnet? Vilken myndighet har företräde ifall olika lagstiftningar krockar?/Vem får 
företräde? 

- Tror du att de olika professionerna på barnahus kan krocka med varandra någon gång 
under arbetsprocessen? I så fall, på vilket sätt?  

- Hur arbetar ni för att inte krocka med varandra? 
- Har du någon gång känt dig begränsad i ditt arbete på grund av samverkan på 

Barnahus? I så fall, tror du att det kan ha fått några konsekvenser för barnet (och din 
utredning)? 

Tema 3: Positiva och negativa konsekvenser för barnet 
- Vad tror du gynnar respektive hindrar barnets bästa i och med samverkan mellan 

rättsväsende och socialtjänst på Barnahus? 
- Kan du berätta en konkret händelse där barnets bästa var mycket väl fungerande 

respektive kom ikläm på grund av samverkan? 
 


