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Abstract  
 

Author: Maria Torbjörnsson & Nermina Smajlovic  

Title: Invaluable but at the same time difficult and complext – A qualitative study of 

social workers’ experiences of collaboration with Barnahus in cases where there is 

suspicion of sexual abuse [Translated title] 

Supervisor: Marie Eriksson  

Assessor: Torbjörn Forkby  

 

The purpose of this study is to deepen the knowledge of investigative work with 

children exposed to sexual abuse through an examination of social workers experiences 

of interorganizational cooperation within Swedish Barnahus. The data in this study was 

obtained from seven interviews with people who works within Barnahus with cases 

where children has been exposed to sexual abuse. The findings of this study shows that 

professionals experiences of cooperating within Barnahus is positive and looked upon 

as helpful, but also that it needs improvements in various areas. Access to competent 

staff is invaluable, but the cooperating actors in Barnahus need to learn more about each 

other’s professions.  
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Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marie Eriksson som har stöttat oss genom 

hela skrivprocessen. Vi vill även tacaka våra intervjuersoner som tog sig tid och ställde 

upp. Utan er hade inte det här forskningsarbetet inte varit möjligt. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett bra samarbete och många skratt.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund  
 

Stiftelsen Allmänna Barnahuset genomförde år 2014 en enkätundersökning om bland 

annat sexuella övergrepp mot barn. Undersökningen gjordes på 171 gymnasieskolor runt 

om i landet och 5873 elever deltog i undersökningen. Resultat visade att mer än var femte 

elev som deltog hade på något sätt blivit utsatt för sexuella övergrepp. I studien frågades 

eleverna om någon blottat sig för dem, om någon av eleverna har övertalats, pressats eller 

tvingats till att onanera åt någon, ha sex med någon eller om någon försökt klä av dem 

eller tagit på deras könsdelar fast de inte ville (Landberg et. al. 2015, ss. 5-6). Sexuella 

övergrepp mot barn innebär att ett barn förmås eller tvingas att delta i någon olaglig eller 

psykiskt skadlig sexuell aktivitet. De barn som blir sexuellt utsatta är i alla åldrar och de 

blir utsatta oavsett vilken social eller kulturell bakgrund barnen har. Forskning visar att 

barn som är särskilt utsatta är barn som växer upp med andra missförhållanden i hemmet, 

som till exempel missbruk och våld (Rädda barnen 2016, ss.4-7).  

 

Barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp berättar oftast inte för någon 

utomstående vuxen eller en professionell vad de har varit med om, utan pratar hellre med 

jämnåriga kamrater eller någon i familjen. Mindre än 10 procent av fallen där barn 

misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp kommer till socialtjänstens eller 

polisens kännedom (Landberg et al. 2015, s. 18). 

 

Alla barn i Sverige rätt till en trygg uppväxt och vuxna har ansvaret att se till att barnens 

behov ska tillgodoses på bästa sätt. Om inte vårdnadshavare är kapabla att ta det ansvaret 

och barnet riskerar att utvecklas på ett ogynnsamt sätt läggs ansvaret på kommunens 

socialnämnd. Socialnämnden har det yttersta ansvaret att erbjuda barnet som blivit utsatt 

det skydd och stöd som hen behöver (Socialstyrelsen 2016, s. 3). I juli 2017 lämnade 

Regeringen förslag till lagrådet om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag 

(Regeringskansliet, 2017). Sverige var ett av de första länderna att ratificera 

barnkonventionen, vilket var år 1989. Att ratificera en konvention innebär att Sverige har 

bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den (Schiratzki 2006, s. 20). I FN:s 

Barnkonvention, som är en samling av bestämmelser om barns rättigheter, finns 54 

artiklar som beskriver mänskliga rättigheter för barn. Med barn avses varje människa 

under 18 år. En av grundidéerna i Barnkonventionen är att alla barn har rätt till att få 
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skydd mot fysiskt och psykiskt våld samt mot vanvård eller utnyttjande (Unicef 2009, 

s.14, s.21). Regeringen föreslår att Barnkonventionen som lag ska träda i kraft den 1 

januari 2020. Syftet med detta förslag är att förtydliga barnens rättigheter, samt ändra 

förhållningssättet till Barnkonventionen genom att ställa tydligare krav på tjänstemän och 

beslutsfattare att utgå från rättigheterna i Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2017). 

 

Enligt 14 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har myndigheter vars verksamhet 

berör barn och unga en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet misstänker eller får kännedom att ett barn far illa. På senare år har 

lagstiftningen förändrats i syfte att förstärka skyddet för sexuellt utnyttjade barn, vilket 

har lett till att sexualbrott mot barn har börjat tas på ännu större allvar. Till följd av detta 

har antalet anmälningar gällande sexualbrott mot barn ökat under de senaste åren (Rädda 

barnen 2016, ss.7-8). 

 

Enligt 5 kap. 1a § Socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att samverka (SFS 

2001:453). Socialstyrelsen anser att samverkan mellan olika myndigheter bidrar till olika 

perspektiv och en sammanhållen bedömning av ett barns behov. Flera myndigheter 

samverkar på ett så kallat Barnahus. Syftet är att barnet som misstänks ha blivit utsatt för 

våld eller övergrepp ska få möjligheten att i en trygg miljö och på en och samma plats 

möta de myndigheter som omfattas av utredningen. Där ska de även få uttrycka 

upplevelsen av det som hen har blivit utsatt för (Kaldal et. al. 2010, ss. 8-9). 

 

En rapport med mål att utvärdera Barnahus visar att samarbetet mellan olika myndigheter 

och discipliner bidrar till en bredare kunskapsbas i utredningen samt att svårigheterna 

som barnet befinner sig i kan hanteras ur flera olika perspektiv (Kaldal et al. 2010,  ss. 

148-149). I en avhandling, som har sin grund i utvärderingen av den nationella 

försöksverksamheten med Barnahus på sex orter i Sverige under åren 2006 och 2007, 

belyser författaren att interorganisatorisk samverkan har en positiv värdeladdning men att 

den saknar en kritisk granskning. Interorganisatorisk samverkan beskrivs som en ny 

samhällelig organiseringsform som går ut på att olika myndigheter samverkar beträffande 

insatser för olika utsatta grupper i samhället (Johansson 2011, s. 15-16). 
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1.2 Problemformulering 

 

Tidigare forskning visar att det är särskilt påfrestande och känslosamt för socialarbetare 

att möta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det faktum att barnet har blivit 

eller blir utsatt för sexuella övergrepp, genom att någon utnyttjar barnets sårbarhet och 

maktlöshet är en stor utmaning för socialarbetaren på ett känslomässigt plan. Studier har 

även visat att socialarbetare som arbetar med den här målgruppen kan drabbas av 

sömnsvårigheter, irritation eller ångest på grund av den emotionella påfrestningen som 

arbetet innebär (Possick, Waisbrod, & Buchbinder 2015, s. 817). 

 

Många professionella tvekar inför att fråga barn och unga om deras erfarenheter av 

sexuella övergrepp av rädsla att kränka dem. Samtidigt beskriver barn och unga att de på 

olika sätt försöker signalera om sin utsatthet för de professionella och hade velat få en 

direkt fråga av dem (Landberg, Nyman & Billinger 2015, s.27). En annan studie visar 

dock att direkta och ledande frågor ska användas försiktigt och att öppna frågor bjuder in 

till mer detaljerade och mer exakta svar från barn som intervjuas angående sexuella 

övergrepp (Leander 2007, s.19-20).  

 

En rapport med mål att utvärdera Barnahus visar att samverkan inom Barnahus är bättre 

än än inom ordinära utredningsformer. Barnets trygghet ökar genom att hen får ett samlat 

samhällsstöd under samma tak för att slippa slussas mellan de olika myndigheterna 

(Kaldal et. al. 2010, ss. 8-9). Johansson (2011, s.211) visar dock i sin avhandling att 

barnen som misstänks ha varit utsatta för brott såsom misshandel eller sexuella övergrepp 

riskerar att hamna i kläm i samband med samverkansarbetet i Barnahus. Eftersom de olika 

lagstiftningar som de olika myndighets aktörer måste följa i en utredningsprocess kan 

leda till svårigheter i bedömningen, varvid begreppet “barnets bästa” kan få olika 

innebörd.  

 

Ytterligare en svårighet i Barnahus är att det finns för många utredningar och för lite 

personal. En annan faktor som försvårar samarbetet är bristen på kunskap angående 

tillvägagångssätt eller intervjuer (Newman & Dannenfelser 2005, ss. 102–105). Ett annat 

problem som uppstår i Barnahus beror vanligtvis på sekretessen. Kärnan i 

myndighetssamverkan är att de olika samverkande aktörer ska dela information i syfte att 

uppnå en fruktbar samverkan och koordinering av insatser. Samtidigt är det inte givet att 
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Barnahuspersonalen ska ha rätt till inblick i bland annat socialtjänstens 

barnavårdsutredning (Kaldal et al. 2010, ss. 147-148). 

 

Mot bakgrund av denna komplexitet i samverkansarbetet som tidigare forskning, 

rapporter och undersökningar visar, samt de svårigheter som socialarbetare kan uppleva 

i arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, finner vi det angeläget att 

undersöka socialsekreterares egen syn på tvärprofessionell samverkan.  Vi finner det även 

intressant att undersöka vilka möjligheter och begränsningar de anser att den kan ha. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Med tanke på detta anser vi 

att det är relevant och viktigt att sätta fokus på socialsekreterares erfarenheter i försöket 

att fylla denna kunskapslucka. Vi ska göra detta genom att belysa hur de upplever 

samverkansarbetet i ärenden som innebär alla de svårigheter som tidigare forskning 

påvisar. Enligt vår forskningsgenomgång saknas  forskning om socialsekreterares 

upplevelser av samverkan i Barnahus i ärenden där det finns misstanke om att ett barn 

blivit utsatt för sexuella övergrepp. De studier vi har hittat är utvärderingar av hur 

Barnahus fungerar men innehåller inga intervjuer med  utredningsansvariga 

socialsekreterarna gällande denna typ av ärenden och samverkan kring dessa. Dessa 

studier redogör vi för i avsnittet kunskaps- och forskningsöversikt.  

 

Vi anser att en sådan studie är  av  relevans för  socialt  arbete eftersom den kan bidra till 

ökad kunskap och en större medvetenhet om möjligheter och hinder som socialsekreterare 

kan möta  i samverkan  med Barnahus, i ärenden där det finns misstanke om sexuella 

övergrepp. Samverkan inom Barnahus är en relativt ny samverkansorganisation och vi 

finner det relevant att lyfta fram hur socialsekreterares yrkesroll samt arbetet med dessa 

ärenden upplevs påverkas när de sätts in i ett sammanhang där flera myndigheter med 

olika uppdrag vävs samman. Av relevans är också att belysa hur samverkan med andra 

myndigheter kan påverka arbetet med dessa barn. 

 

1.3 Syfte  

 

Med syfte att fördjupa kunskapen om utredningsarbete med barn som utsatts för sexuella 

övergrepp undersöker föreliggande uppsats socialsekreterares erfarenheter av 

interorganisatorisk samverkan med Barnahus. 
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1.4 Frågeställning  

 

1. Hur upplever socialsekreterare som arbetar med barnutredningar samverkan med 

Barnahus i utredningsprocessen rörande sexuella övergrepp mot barn? 

2. Hur ser socialsekreterare på sina professionella förutsättningar/villkor i 

utredningsprocessen rörande sexuella övergrepp mot barn i relation till samverkan med 

andra professioner i Barnahus?  

 

2 Bakgrund  
 

Här kommer en kort presentation om Barnahusets framväxt och hur strukturen ser ut. Vi 

vill med detta avsnitt ge läsaren en inblick i hur ett Barnahus ser ut och hur det fungerar.  

 

2.1 Framväxt av Barnahus 

 

Idén om Barnahus kommer från USA. På 1980-talet togs det fram gemensamma lokaler 

för barn som misstänks blivit utsatta för brott, så kallade ”Children's Advocacy Centers” 

(CAC). Fokuset ligger på att myndigheterna ska samverka för att ge stöd åt barn som 

utsatts för sexuella övergrepp. Idén om Barnahus spred sig och det första Barnahuset som 

startades utanför USA var på Island, vilket startades 1998 i Reykjavik. Barnahus i Sverige 

startade 2005 i Linköping med de amerikanska och isländska verksamheterna som 

förebilder (Kaldal et. al 2010, s. 15). 

 

I februari 2005 fick socialstyrelsen, åklagarmyndigheten, rättsmedicinalverket och 

rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att starta Barnahus på försök runt om i Sverige. 

Syftet med detta uppdrag var att de utredningar som görs i samband med misstankar om 

att ett barn har utsatts för brott skulle vara anpassade till barnen. Barnen skulle då bara 

behöva komma till ett ställe, där miljön var anpassad efter deras behov, istället för att åka 

till olika ställen för att prata med socialtjänst, åklagare, rättsmedicin, polis och 

barnpsykiatri. Barnen skulle inte i onödan utsättas för upprepade förhör och intervjuer av 

olika personer och för olika syften. Det här uppdraget skulle även höja kvaliteten i 

utredningarna genom metodutveckling (Landberg & Svedin 2013, s.8) 

 

Det här uppdraget var unikt genom att målgruppen vidgades till att gälla barn som 

misstänks vara utsatta för ett allvarligt brott som är riktad mot den unges liv, frihet, frid 
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eller hälsa. Detta kan jämföras med Barnahuset i Reykjavik som enbart tar emot barn som 

misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp (Landberg & Svedin 2013, s.8). 

 

 

2.2 Strukturen i ett Barnahus 

 

Den svenska Barnahusmodellen består av socialtjänst, polis och åklagare, sjukvård samt 

barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Barnahusmodellen kan illustreras enligt 

nedanstående bild (se figur 1). Barnahus består av fyra rum: skydd, brottsutredning, fysisk 

hälsa och psykisk hälsa. ”Taket” symboliserar kunskapen i verksamheten (Landberg & 

Svedin 2013, s.15).  

 

En stor del av samplaneringen i Barnahus sker på ett så kallat samrådsmöte. Termen 

samrådsmöte används för olika typer av möten med olika syften och behöver definieras. 

I ett konsultativt samråd diskuteras ärenden anonymt. Där får en av myndigheterna 

beskriva ett ärende och de andra myndigheterna får ge sina synpunkter på 

handläggningen. Ett typexempel är att socialtjänsten beskriver ett ärende för att få 

synpunkter på om det ska polisanmälas eller inte. Däremot så är ärendet inte anonymt vid 

ett planeringssamråd. Vid ett sådant samråd planeras och koordineras insatser. Detta 

innebär att man bokar tid för barnförhör där alla kan medverka, planerar hämtning av 

barnet och avsätta tid för risk och skyddsbedömning (Landberg & Svedin 2013, s.34). 

 

Socialtjänsten har huvudansvaret för barnets skydd. Alla samverkande myndigheter på 

Barnahus har ansvar för att ge barn överensstämmande information men huvudansvaret 

och samordningsansvaret ligger på socialtjänsten. Polis och åklagare ansvarar för 

brottsutredningen, hälso- och sjukvården ansvarar för bedömningen av barnets fysiska 

hälsa samt erbjuda den vård och behandling det finns behov av och BUP ansvarar för 

barnets psykiska hälsa (Landberg & Svedin 2013, ss. 15–16). 
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Figur 1 -  Barnahusets fyra funktioner – fyra rum, en modell (Landberg & Svedin 2013, 

s.15). 

 

 

3 Kunskaps – och forskningsöversikt  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning, rapporter och undersökningar 

om: Svårigheter vid utredning av sexuellt utsatta barn, Samverkan i Barnahus - 

möjligheter samt Samverkan i Barnahus - hinder. Med den första rubriken har vi som mål 

att lyfta fram vilka svårigheter det finns i utredningar gällande barn som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. Med den andra och tredje rubriken vill vi ge läsaren en större insikt i 

hur samverkan fungerar i ett Barnahus och på Children's Advocacy Centers (CAC), som 

är den amerikanska motsvarigheten till Barnahus, samt vilka möjligheter och hinder som 

kan uppstå kring denna samverkan. 

 

3.1 Svårigheter vid utredning av sexuellt utsatta barn 

 

En undersökning visade att många barn berättar för någon om sina upplevelser av sexuella 

övergrepp. Vanligast var att barn berättade om sin utsatthet för sina mödrar eller för en 

vän. En väldigt liten del av barnen kontaktade socialtjänsten eller en annan myndighet. 

Ungefär en tredjedel av de barn som berättade blev inte trodda av personen som de 

berättade för. Majoriteten av dessa personer som inte trodde på barnen var barnens moder 

(Jackson, Newall & Backet-Milburn 2013, s. 327). En annan studie med fokusgrupper 

visades att det viktigaste för barn som blivit sexuellt utsatta är att någon tror på dem när 
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de berättar. De som inte tror på barnen när de berättar uppfattades ohjälpsamma eller 

skadliga mot barnen (Nelson-Gardell 2001, ss. 407–408).   

 

Tidigare forskning har visat att när barn intervjuas på ett lämpligt sätt så blir det lättare 

att få fram information och kunna skriva tillförlitliga rapporter. En lämplighet är vilken 

typ av frågor som ställs. Öppna frågor bjuder in till mer detaljerade och mer exakta svar 

från barn som intervjuas angående sexuella övergrepp. Direkta och ledande frågor ska 

användas försiktigt och mångtydiga frågor bör undvikas helt. En annan viktig del av 

intervjun är att upprätta en förbindelse med barnet. Det finns olika sätt att upprätta en 

förbindelse och en av dem är att intervjuaren ställer öppna frågor om neutrala och bekanta 

händelser, så barnet känner sig bekväm i att prata. Intervjuaren ska då visa intresse för 

barnets berättelse och ge positiv feedback. Det är viktigt att intervjuaren gör det klart att 

det är barnet som har informationen och inte intervjuaren. Det är också viktigt att 

intervjuaren sätter upp vissa grundregler. Dessa grundregler kan innebära att se till att 

barnet vet skillnaden mellan att ljuga och tala sanning och att intervjuaren informerar 

barnet om att hen kan ställa samma frågor flera gånger till barnet men att det inte innebär 

att barnet svarade fel (Leander 2007, ss.19-22).   

 

Många professionella tvekar inför att fråga barn och unga om deras erfarenheter av 

sexuella övergrepp av rädsla att kränka dem. Samtidigt beskriver barn och unga att de på 

olika sätt försöker signalera om sin utsatthet och hade velat få en direkt fråga (Landberg, 

Nyman & Billinger 2015, s.27). 

 

3.2 Samverkan i Barnahus – möjligheter  

 

I en kvalitativ studie från USA undersöktes hur utredare från ”Child Protective Service” 

(CPS) och ”Child Abuse Law Enforcement” (LE) har samarbetat i fall där det har 

förekommit barnmisshandel. Runt om i USA har Child Advocacy Centers (CAC) och 

andra samarbetsmodeller utvecklats för att underlätta samarbetet. I denna studie har 

forskarna undersökt vad CPS och LE  utredare tycker om CAC. De intervjuade utredarna 

gav fem anledningar till att använda sig av CAC vid utredning av våld mot barn. Dessa 

var: barnvänliga miljöer, stöd, hänvisning och hjälp vid rådgivning och 

läkarundersökning, specialiserad personal, ett formellt tillvägagångssätt när ett sexuellt 

övergrepp undersöks samt tillgång till video och ljudinspelning. Vidare blev de 

intervjuade ombedda att ge exempel på hur CAC underlättar samarbetet, varpå 
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majoriteten ansåg att samverkan och kommunikation är det som underlättar mest 

(Newman, Dannenfelser & Pendleton 2005, ss. 165–171, ss. 174–176). 

 

Landberg och Svedin (2013) skriver i sin kvalitetsgranskning av Barnahus att det finns 

en ambition på flera Barnahus i Sverige att stora delar av utredningen ska ske under en 

dag. Barnförhöret förbereds genom att personal från förskolan/skolan och andra vuxna 

nära barnet hörs. Barnet hörs ofta på morgonen och då befinner sig utredande socialtjänst, 

polis, åklagare och eventuell behandlingspersonal i medhörningsrummet. Ett 

medhörningsrum är ett angränsande rum där yrkesföreträdare som behöver ta del av 

barnets berättelse följer förhöret via monitor. Åklagaren som sitter i rummet kan då ge 

direktiv om att hämta den misstänkta eller vittnen in till förhör. Polisen som suttit med i 

medhörningsrummet kan då hålla förhöret med den misstänkta eller vittnen, då polisen 

vet vad barnet har sagt. Utredande socialtjänst och eventuell behandlingspersonal tar vid 

direkt efter polisförhöret. De gör en skyddsbedömning och samtalar med föräldrarna efter 

de har hörts av polisen. Socialtjänsten finns med om barnet ska möta sina föräldrar och 

följa med dem hem och är det inte möjligt så ska barnet placeras i ett jourhem (Landberg 

& Svedin 2013, s.24, s.28, s.44). 

 

I Socialstyrelsens slutrapport ”Barnahus – försöksverksamhet med samverkan under 

gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn” (2008) påvisades att slutsatsen efter 

den samlade bedömningen av erfarenheter av försöksverksamheten med Barnahus var 

företrädesvis positiva och att samverkan i Barnahus resulterade i bättre barnperspektiv 

(Socialstyrelsen 2008, ss. 80-82).  

 

 

3.3 Samverkan i Barnahus – hinder  

 

I en annan kvalitativ studie från USA skriver Newman och Dannenfelser (2005) att ”Child 

Protective Service” (CPS) och ”Child Abuse Law Enforcement”  (LE) utredarna 

upplevde flera hinder som försvårade deras samverkan. Ett av hinderna var konflikter 

mellan LE och CPS utredarna, då de har olika syften och olika mål, å ena sidan skydda 

barnet och å andra sidan åtala brottslingar. CPS och LE utredare har även olika 

tillvägagångssätt som försvårar samarbetet. Ett annat hinder är att det finns för många 

utredningar och för lite personal. En annan faktor som försvårar samarbetet är bristen på 

kunskap. Många av de tillfrågade ansåg att utredare som saknar kunskap om 
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tillvägagångssätt, intervjuer eller om barnmisshandel, blir ett hinder för en effektiv 

samverkan  (Newman & Dannenfelser 2005, ss. 102–105). När det gäller förbättringar 

ansåg de intervjuade att det behövs bättre tillgång till personal, flera och större lokaler 

och förbättring av samverkan och kommunikationen, då det inte alltid fungerar så bra 

med kommunikationen i verkligheten (Newman, Dannenfelser & Pendleton 2005, ss. 

170–171, ss. 174–176). 

 

Socialstyrelsens slutrapport ”Barnahus – försöksverksamhet med samverkan under 

gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn” (2008) visade att förhören med barnen 

hamnade i centrum och det straffrättsliga perspektivet hade en tendens att dominera i 

samverkansarbetet. Å andra sidan anses det viktigt att de rättsvårdande myndigheterna 

får behålla sin integritet för att bevara rättssäkerheten. En annan slutsats i rapporten var 

att bestämmelserna rörande sekretessen behövde förnyas och konkretiseras med tanke på 

att samverkan i Barnahus sker mellan olika professioner. Rapporten visade att även regler 

om dokumentation skulle ses över, eftersom kravet är att de olika myndighetsaktörerna 

ska arbeta på de nya och gemensamma arenorna (Socialstyrelsen 2008, ss. 80-82). 

 

Ett annat hinder som Landberg och Svedin (2013) tar upp är att polisen inte har tid att 

höra de misstänkta föräldrarna i anslutning till barnförhöret. Föräldrarna meddelas att 

barnet har varit på förhör, men inte varför och får rådet att inte prata med sitt barn. Det 

här leder till svårigheter för socialtjänsten eftersom de ska utreda barnets behov men kan 

inte tala öppet med föräldrarna. Föräldrarna blir oftast upprörda och oroliga och 

socialtjänsten upplever att föräldrarna sluter sig och vill inte släppa in socialtjänsten 

(Landberg & Svedin 2013, s. 26). 

 

I likhet med ovannämnda socialstyrelsens slutrapport (2008) visar resultatet i Johanssons 

(2011) avhandling att myndigheterna som samverkar har olika perspektiv i sitt arbete, 

eftersom de styrs av olika lagstiftningar, vilket i sin tur medför skilda tolknings- och 

handlingsutrymme.  I avhandlingen lyfts den striden om makten fram, som att både för- 

och nackdelar förekommer när flera myndigheter arbetar tillsammans Johansson kallar 

denna makt- och ansvarsförskjutningen för ”juridifiering”  och den innebär att fokuset 

ligger snarare på brottet som har begåtts än utredning av behov av skyddsinsatser för 

barnen och deras familjer. Fast Barnahusen utgör en barnanpassad miljö med möjligheter 

till samordnade insatser har Johansson kunnat påvisa att med tanke på att tonvikten ligger 
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på brottsutredningen finns det risker för barnet att utifrån en straffrättsligt inriktad logik 

exkludera vårdnadshavare och familj. Idén med verksamheten i Barnahus är att kvalitén 

i utredningarna ska öka. Tanken bakom samverkan är att den ska medföra ett 

helhetsperspektiv som i sin tur ska leda till fördjupat barnperspektiv. Denna tanke faller 

med tanke på att den straffrättsliga utredningen ges företräde i förhållande till 

skyddsutredningen  (Johansson 2011, ss. 15-16, ss. 212-214).   

 

Det här resulterar i att socialtjänsten hamnar i ett så kallat spänningsförhållande, med 

bland annat polisen eftersom de båda professionerna ska samverka på Barnahus samtidigt 

som de tillhör varsin organisation vars mål skiljer sig åt. I polisens och åklagarens 

utredningsarbete ligger fokus på vad som har hänt, att utreda ett brott som utförts och vem 

den skyldige är. Socialtjänstens arbete å andra sidan har barnets trygghet och framtid som 

huvudmål och arbetet utformas således utifrån målrationella principer. Med hjälp av så 

kallad institutionell maktanalys har Johansson i sitt resultat kunnat påvisa hur framförallt 

socialtjänsten har anpassat sig efter polis och åklagares uppdrag (Johansson 2011, ss. 205-

211).  

 

Resultatet visar också att de olika myndighetsaktörernas arbetsinsatser har organiserats 

och prioriterats olika genom att polisens och åklagarens arbetsinsatser har getts företräde 

framför socialtjänstens. Detta innebär att den straffrättsliga logiken har tolkningsföreträde 

i förhållande till socialtjänstens behandlingsinriktade logik, trots att socialtjänsten rättsligt 

har förstahands- och huvudansvar för att ge skydd och stöd till barnen. I denna 

kraftmätningen är det sålunda polis och åklagare som utgår som segrare, eftersom det som 

gagnar polisens och åklagarens rättsutredning går före socialtjänstens sociala utredning 

som då får underställa sig den straffrättsliga logiken. Socialtjänsten blir den som får 

bortprioritera sina egna bedömningar. Exempel på detta är när socialtjänsten, som ska ta 

hänsyn till barnets skydd och stöd, samtidigt måste samverka med polisen vid en anmälan 

om eventuell brott för att brottsutredningen inte ska fördröjas. Detta medför svårigheter i 

bedömningar i fråga om barnets bästa, eftersom de olika aktörer rättar sig efter olika 

lagstiftningar (Johansson 2011, ss. 211-221). 

 

4 Teori och teoretiska begrepp  
 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska ramarna för denna studie. Det första delkapitlet 

Institutionella organisationer är en beskrivning av vad institutionella organisationer är 
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och vad det finns för problem i dem. Detta delkapitlet ska hjälpa läsaren att lättare förstå 

vad nyinstitutionell teori är. Det andra delkapitlet består av Nyinstitutionell teori som vi 

kommer använda för att analysera den interorganisatorisk verksamheten Barnahus. De 

begrepp som beskrivs längre ner i texten anser vi kommer att hjälpa oss i analysen av vårt 

empiriska material. 

 

4.1 Institutionella organisationer  

 

Linde och Svensson (2013) skriver att organisationer som befinner sig i en institutionell 

omgivning måste skilja mellan den formella strukturen, den som visas upp för 

omgivningen, och teknologin, vilket består av det arbete som utförs i organisationen. De 

anser att det finns en lös koppling mellan strukturen och det dagliga tillvägagångssättet. 

I organisationer som har en institutionaliserad struktur tas denna struktur för given, både 

utom och inom organisationen. Detta benämns i teorin som en rationell myt eftersom den 

tycks bekräftas via lagar och regelverk som specificerar och ger trovärdighet till det som 

betraktas som det riktiga och rätta sättet att arbeta. Om kraven från omgivningen hade 

varit enhetliga och förutsägbara hade arbetet inom organisationen varit okomplicerat men 

kraven från omgivningen kan vara både motstridiga och varierande. Även kraven inom 

organisationen kan variera och komma i konflikt med existerande struktur. Strukturen 

och arbetet kan mer eller mindre vara obundna av varandra och röra sig oberoende av 

varandra. Arbetet inom organisationen kan förändras och utvecklas utan att det påverkar 

strukturen och strukturen kan förändras, av politiska eller ekonomiska skäl, utan att 

arbetet påverkas (Linde & Svensson 2013, s.28) 

 

4.2 Nyinstitutionell teori   

 

Den nyinstitutionella teorin introducerades under 1960-1970-talet i samband med en 

förändring av synen på förhållandet mellan organisationer och deras omgivningar  Den 

nyinstitutionella teorin uppstod som en reaktion på tidigare teoriernas syn på 

organisationer som i grunden är rationellt målinriktade, aktiva och anpassningsbara 

sociala strukturer.  Med det nyinstitutionella perspektivet ansågs istället att organisationer 

var ömsesidigt beroende av varandra och fokuset hamnade på  det ömsesidiga sociala och 

kulturella beroendet mellan organisation och omgivning (Johansson 2006, ss. 17-18). 
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4.2.1 Organisatoriskt fält, verksamhetsdomän och institutionella logiker  

 

I Grapes (2006) analys beskrivs organisatoriskt fält som det område där flera olika 

organisationer ägnar sig åt liknande verksamheter.  Inom det organisatoriska fältet finns 

det olika materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter, det vill säga ramar som 

styr principerna för organisering och handlingar, så kallade institutionella logiker. Dessa 

fungerar som riktlinjer för vad en organisation bör göra och på vilket sätt samt vad som 

kan och inte kan ifrågasättas av andra organisationer. När aktörer från de olika 

organisationerna ska samverka gör de det utifrån olika målsättningar, förutsättningar, 

förväntningar, önskemål samt regelverk, det vill säga med utgångspunkt i olika 

institutionella logiker. För att förklara vad som sker när olika organisationer ska 

samarbeta samtidigt som de drivs av olika institutionella logiker används begreppet 

verksamhetsdomän som sätter fokus på det aktivitetsområde som samverkansaktörer 

ämnar att praktiskt samarbeta om. En verksamhetsdomän består av de mål och den 

struktur som en organisation har för att kunna uträtta arbetsuppgifter inom ett 

organisatoriskt fält (Grape 2006, ss. 51-53). 

 
4.2.2 Domänanspråk, domänkonflikt och domänkonsensus  

 

Inom ramen för det organisatoriska fältet kan samverkansaktörer göra anspråk på den 

andres verksamhetsdomän, så kallad domänanspråk. Det innebär att de olika aktörerna 

gör anspråk på att vara legitima och mest lämpliga representanter för just detta fältet. 

Dessa samverkande aktörernas domänanspråk, som innebär anspråk på konkreta 

arbetsuppgifter som de ägnar sig åt inom ett visst verksamhetsområde för att vara legitima 

företrädare för just detta område, leder av olika anledningar antingen till att de kommer 

överens om vem som ska göra vad inom verksamhetsområden (domänkonsensus) eller att 

de inte kommer överens (domänkonflikter). Så länge verksamhetsdomänen hanteras av 

endast en organisation utgör dessa anspråk inget organisatoriskt problem. Konflikten 

uppstår när flera organisationer gör överlappande domänanspråk på en 

verksamhetsdomän eftersom var och en av de samverkande organisationer strukturerar 

arbetet på sitt sätt. När organisationerna försöker muta in det legitima ansvaret för en viss 

verksamhetsdomän uppstår det en konkurrens. Dock kan konkurrensen också handla om 

att slippa behöva ta ansvar för en viss domän. Den interorganisatoriska samverkan kräver 

således tydligt utarbetade gränser mellan de verksamhetsdomäner som de olika 

organisationer eller samverkansaktörer gör anspråk på (Grape 2006, ss. 53-57). 
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4.2.3 Integrationsbegreppet  

 

För att fördjupa analysen kring samverkan kan nyinstitutionell teori kombineras med 

integrationsbegreppet i syfte att fånga upp dynamiken i samverkansprocessen. För att 

uppnå ett gott resultat under samverkan krävs hög grad av integration mellan de 

samverkande aktörernas interaktion. (Grape 2006, s. 47).  

 

Det är integrationsprocesserna som har betydelse om resultatet av samverkan resulterar i 

domänkonflikt eller domänkonsensus. Offentliga organisationer strävar idag mer och mer 

efter att arbeta nätverksliknande genom samverkan. Grapes (2006) resonemang handlar 

om vilka faktorer är viktiga för att samverkan som olika aktörer formellt kommit överens 

om också ska fungera praktiskt och leda till en hög grad av samverkan. Grape skriver att 

en bra samverkan kännetecknas av gemensamma mål och lokaler, samordnad 

administrativ och politisk ledning, lagarbete, tydligt definierade funktionsgränser samt 

huvudmannaskap. Genom aktivt integrationsarbete uppnår de samverkande aktörerna en 

hög grad av domänkonsensus. Faktorer som är till nackdel för samverkan är skilda 

målsättningar, olika kunskapstraditioner, ekonomiska intressen, skilda etiska regler, olika 

organisatoriska strukturer, otydlig ansvarsfördelning, ojämna relationer mellan 

samverkande aktörer, dålig koordinering samt hög personalomsättning och 

arbetsbelastning. Integrationsbegreppet handlar således om de samverkande aktörers 

målsättningar skiljer sig åt eller är samstämmiga och hur de i sin tur agerar som om de 

skulle ha ett gemensamt syfte. Bristande integrationsarbete mellan de samverkande 

aktörerna leder således till domänkonflikter. Integrationen kan vara antingen vertikal eller 

horisontell. Den vertikala integrationen handlar om de inomorganisatoriska relationerna, 

det vill säga på de hierarkiska förhållandena inom organisationen. Den horisontella 

integrationen syftar på relationer mellan aktörer på liknande hierarkisk nivå. De här 

begreppen beskriver två sidor av en integrationsprocess där båda sidor måste fungera för 

att samverkan ska bli av (Grape 2006, s.51).  

 

4.3 Tillämpning  

 

I föreliggande studie har vi valt att applicera nyinstitutionell teori på grund av att den 

behandlar organisationer och samverkan, vilket är centralt i förhållande till studiens syfte. 

Inom ett Barnahus är det flera olika myndighetsaktörer från olika organisationer som 

samverkar, vilket innebär en viss specifik organisering samt flera samtidiga och parallella 

processer som sker både inom och mellan dessa olika organisationer. Vi anser att den 
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valda teorin och teoretiska begrepp är tillämpningsbara och fruktbara för att belysa och 

analysera hur Barnahus som organisation är konstruerad och vad som påverkar 

interaktionen, relationen samt handlande som sker mellan de samverkande aktörerna. 

 

5 Metod  
 

I det här kapitlet presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, val av metod, 

förförståelse, datainsamlingsmetod, urval, metoddiskussion, reliabilitet och validitet, 

tillvägagångssätt, arbetsfördelning och etiska överväganden. Kapitlet ska ge läsaren en 

förståelse för hur vi har genomfört vår studie.  

 

 

5.1 Vetenskapteoretisk ansats och kvalitativ metod   

 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa kunskapen om 

utredningsarbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp genom att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter av interorganisatorisk samverkan i Barnahus.  

 

Begreppet kvalitativa forskningsmetoder innefattar alla typer av metoder som bygger på 

intervjuer, observationer eller analyser av texter som inte är utformade för att analyseras 

kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg (Ahrne & Svensson 2011, s. 11). 

Den kvalitativa forskningen går ut på att forskaren beskriver verkligheten genom 

”orddata”. Med orddata menas språkliga utsagor som analyseras och tolkas i syfte att 

förstå ett samhälleligt fenomen (Fejes & Thornberg 2009, ss. 18-19). Att samla in data i 

form av ord kräver en hög grad av öppenhet från forskarens sida på så sätt att forskaren i 

liten grad bestämmer vad som ska undersökas, men att de situationer som observeras samt 

de som intervjuas, är de som bestämmer vilket slags information som kommer fram 

(Jacobsen 2017, s. 86). Genom att använda kvalitativa metoder i sin forskning, till 

exempel intervjuer som vi har gjort i vår studie, kommer forskaren nära de miljöer och 

människor som studien handlar om. Fördelen är att forskaren får mer direkt kunskap om 

själva föremålen som ska studeras (Ahrne & Svensson 2011, s. 17).  

 

Thomassen (2014) skriver att hermeneutiken avser en kombinerad tradition av teorier om 

tolkning och förståelse och har till uppgift att beskriva vad förståelse är. Tolkning är 

således nödvändig för att vi ska kunna förstå  människors inre upplevda erfarenheter av 

livet. I hermeneutiken utvecklas förståelsen genom att forskaren medvetet intar en 
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pendlande position mellan upplevelse (helhet) och intryck (del) till upplevelse (ny helhet) 

av det material som hen försöker förstå i den så kallade ”hermeneutiska cirkeln”. Genom 

att förstå delarna kan förståelsen av helheten fördjupas, vilket i sin tur kommer påverka 

förståelsen av delarna (Thomassen 2014, s.101, ss.178-180). Vi anser att detta 

vetenskapsteoretiska förhållningssätt är fruktbart att inta i föreliggande studie då vi vill 

få en större förståelse av socialsekreterares erfarenheter av interorganisatorisk samverkan. 

Vi har applicerat detta förhållningssätt i vårt tolkningsarbete, i analysen av vår data, 

genom att gå från helhet till del och tillbaka till ny helhet.  

 

Efter att vi har genomfört och sammanställt intervjuerna med socialsekreterarna har vi 

utifrån studiematerialet lyft fram de centrala detaljer som kan ge oss en ny insikt i det vi 

avsett att undersöka och förstå. Det vi har undersökt är socialsekreterares erfarenheter av 

interorganisatorisk samverkan i Barnahus i utredningsarbetet med barn som utsatts för 

sexuella övergrepp.  

 

5.2 Förförståelse  

 

Innan studien påbörjades hade vi (författarna) under vår praktik varit i kontakt med 

barnavårdsutredningar, vilket har bidragit med en viss förförståelse för hur vi ser på och 

tolkar  socialsekreterarnas syn på samverkan med Barnahus i vår studie. Ingen av oss har 

dock någon personlig erfarenhet av samverkansfrågor. Bryman (2011) skriver att 

forskarens värderingar kan dyka upp överallt och när som helst i forskningsprocessen. Ett 

exempel är att forskaren kan utveckla en personlig närhet till eller en känsla av 

samhörighet med de människor som studeras. Detta kan leda till att forskaren har svårt 

att skilja sin roll som forskare från de åsikter och attityder som de studerade individerna 

har (Bryman 2011, ss.43-44).  

 

Thomassen (2014) skriver att en av de grundläggande frågorna inom hermeneutiken är 

att försöka studera olika fenomen och vilken tolkning vi gör av dessa. Den hermeneutiska 

synen går ut på att människan har en förförståelse som hjälper oss att förstå olika fenomen 

och fungerar som utgångspunkt för all förståelse och tolkning. Förförståelse innebär att 

människor alltid bär med sig antaganden, förväntningar och tolkningar som bygger på 

situationer och fenomen som har gemensamma drag med liknande situationer och 

fenomen (Thomassen 2014, s.36,  ss.180-182).  
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Vi har under denna studies gång försökt förhålla oss kritiska till vår insamlade kunskaps- 

och forskningsöversikt och deras resultat samt vara kritiska mot innehållet i intervjuerna. 

Vi har försökt att inte låta vår förförståelse påverka vår tolkning av empirin dock är vi 

medvetna om att vi har fått en större förförståelse utifrån vår insamlade kunskaps- och 

forskningsöversikt. I sammanställningen av den har vi gått från del (en enskild artikel, ett 

särskilt textavsnitt, en specifik utsaga eller ord) till helhet (en särskild kontext, ett 

forskningsresultat eller i relation till hela forskningsläget) när vi har tolkat vad våra 

intervjuer betyder och vilken kunskapslucka de kan bidra att att fylla.   

 

 

5.3 Datainsamlingsmetod  

 

Vi har i denna kvalitativa studie använt oss av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Miller och Glassner (2016) anser att kvalitativa intervjuer ger en 

inblick i sociala världar. Den kvalitativa intervjun ger förståelse för vad som händer inom 

dessa världar, hur individer förstår sig själva, sina erfarenheter och sin plats inom dessa 

sociala världar. Den kvalitativa intervjun används också av den som vill förstå andras 

förståelse (Miller & Glassner 2016, ss.52-53). Bryman (2011) skriver att den 

semistrukturerade intervjun är uppbyggd av öppna och stängda frågor. Intervjufrågorna 

utgår från specifika teman som kommer  att beröras men det finns även en möjlighet att 

ställa följdfrågor som inte är direkt knutna till intervjufrågorna. Här får intervjuaren en 

möjlighet att fånga upp intressanta påståenden eller uttryck och den intervjuade får stor 

frihet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman 2011, ss. 414-415). 

 

Eftersom vi i vår studie undersökt socialsekreterares uppfattningar om interorganisatorisk 

samverkan anser vi att kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer är lämpligt. 

Denna studie bygger på sju semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som har 

erfarenhet med samverkan med Barnahus i ärenden där det finns misstanke om sexuella 

övergrepp. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer är lämpliga eftersom 

intervjupersonerna kan ge en redogörelse för sina egna uppfattningar och synsätt (Bryman 

2011, s. 413). Dessa redogörelser följde specifika teman som vi kom fram till samband 

med genomläsningen av tidigare forskningen, vilka vi ansåg var relevanta med hänsyn 

till studiens syfte. Teman som Svårigheter vid utredning av sexuellt utsatta barn, 

Samverkan i Barnahus - möjligheter samt Samverkan i Barnahus – hinder 

sammanfattades sedan i en intervjuguide (bilaga 2). Bryman (2011) skriver även att 
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semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att lägga till eventuella följdfrågor, med 

hänsyn till vad som kommer fram under intervjutillfällen (Bryman 2011, s. 415). På detta 

sätt har vi fått fram lämplig information för att besvara de forskningsfrågor vi formulerat 

i vår studie, samt för att uppfylla dess syfte. 

 
5.3.1 Databearbetning och analysmetod 

 

Alla intervjuer spelades in med våra mobiltelefoner. Bearbetningen av vårt 

intervjumaterial började med att allt ljudmaterial transkriberades, det vill säga de 

inspelade ljudfilerna skrevs ordagrant ut i textform, för att få med fullständig redogörelse 

av de utbyten som ingått i intervjuerna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att få med 

vad intervjupersonerna säger och hur de säger det för att kunna få med det i analysen. Det 

transkriberade materialet möjliggör dessutom för forskaren att kunna gå igenom 

materialet ett flertal gånger. Det är även av stor betydelse för forskaren att ha kvar 

intervjupersonernas egna ordalag och uttryckssätt (Bryman 2011, s. 428). Det 

transkriberade materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger av oss båda (författarna) 

för att få en preliminär förståelse av vad dessa texter har för innehåll och vad materialet 

handlade om. 

 

Nästa steg av vår analys var att hitta olika teman genom att återigen läsa igenom alla 

intervjuer för att hitta likheter och olikheter i intervjupersonernas berättelser angående 

deras upplevelser av samverkan, framförallt i ärenden där det finns misstanke om sexuella 

övergrepp. Denna studies material analyserades således utifrån en tematisk analys. Enligt 

Bryman (2011) är tematisk analys en av de vanligaste strategierna när det gäller 

kvalitativa data. Strategin går ut på att göra en strukturering av viktiga teman och 

subteman för att på så sätt kunna identifiera olika återkommande teman. Dessa 

kategoriseras därefter i olika kärnteman. Det är viktigt att forskaren gör en undersökning 

av teman som visar på likheter och olikheter mellan intervjuutskrifter. Det är också av 

vikt att reflektera över vad som inte finns med i intervjupersonernas utsagor, det vill säga 

vad det är som intervjupersonen inte tar med i sina svar (Bryman 2011, s. 528). Analysen 

av vårt material resulterade i  sex huvudsakliga teman samt fyra tillhörande subteman 

som presenteras nedan i uppsatsens avsnitt Resultat och analys. Efter att teman valts ut 

inriktade vi oss på att hitta likheter och olikheter mellan intervjuerna samt att välja ut citat 

som styrker de olika teman och som senare kom att bli vårt resultat. Under hela 

analysprocessen fanns syftet med i åtanke. 
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5.4 Urval  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare upplever samverkan med 

ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp. Vi gjorde ett målinriktat urval till 

denna studie och sökte upp potentiella intervjupersoner från olika socialtjänster som 

arbetar med dessa ärenden och som var villiga att delta i vår studie.  

 

Bryman (2011) skriver om målinriktat urval, vilket är en strategisk metod som försöker 

skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör då sitt urval 

utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Ett målinriktat urval är således inte ett sannolikhetsurval vilket 

innebär att resultatet inte blir generaliserade (Bryman 2011, s. 350, s. 434). 

Socialsekreterarna som vi valde som informanter för vår studie skulle ha stor kännedom 

om och erfarenhet av samarbetet med Barnahus, särskilt i utredningar där det finns 

misstanke om att ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp.  

 

Ett av de generella angreppssätt när det gäller målinriktat val är så kallat snöbollsurval 

(Bryman 2011, s. 434). Denna teknik innebär att urvalet växer fram genom att de från 

början valda intervjurespondenter, som kanske är bara ett fåtal, ger tips om andra 

respondenter. Urvalet växer på detta sätt som en snöboll tills forskaren har fått upp ett 

rimligt stort urval. Fördelen med denna teknik är att urvalet växer snabbt i storlek när 

varje tillfrågad respondent föreslår en eller två andra. Ytterligare en fördel med 

snöbollsurval är att det är lättare för forskaren att komma varje ny respondent nära 

eftersom hen har den som föreslog respondenten som referens, vilket ökar forskarens 

anseende och trovärdighet (Denscombe 2016, ss. 76-77). Vi har via mail kontaktat 

enhetschefer på tre olika socialtjänster på olika kommuner som har tillgång till olika 

Barnahus.Tanken var att enhetscheferna skulle vara länken till intervjupersoner som är 

mest lämpade för vår studie, vilket är en fördel eftersom sannolikheten att vi fick de mest 

lämpade respondenterna till vår studie ökade. På det här sättet har vi använt oss av både 

målinriktat urval och snöbollsurval. En oönskad konsekvens av urvalsförfarandet kan 

vara att enhetscheferna rekommenderade personal som tycker och tänker lika som sin 

enhetschef. Detta kan antingen leda till att en intervjuperson enbart talade gott eller ont 

om samverkan i Barnahus, beroende på enhetschefens erfarenheter av samverkan med 

Barnahus.  
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Denna studie bygger på sju semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i syfte att 

fånga upp deras upplevelser av interorganisatorisk samverkan. I kvalitativa studier bör 

man intervjua i alla fall sex till åtta personer ur en särskild grupp för att försäkra sig om 

att man fått material som är förhållandevis oberoende av enstaka informanternas väldigt 

personliga åsikter (Ahrne & Svensson 2011, s. 44). För ett examensarbete är det en rimlig 

arbetsbörda att intervjua mellan fem och tio personer, med tanke på den begränsade tid 

som står till förfogande. Avgörande är emellertid vilket material som genereras genom 

intervjuerna och huruvida det räcker till för att hjälpa studenterna att besvara sina 

föreställningar och få ökad kunskap om det studerade fenomenet (Thomsson 2010, s. 56).  

 

5.5 Metoddiskussion  

 

Den kvalitativa forskarens kritik mot intervjuer som metod är dock att intervjuer kan 

ibland vara individualistiska, eftersom de flesta av dem sker som ett möte mellan en 

forskare och en intervjuperson. I ett sådant avgränsat möte kan den dynamik gå förlorad 

som till exempel gruppintervjuer kan medföra, till exempel i form av uttalanden som 

kommer fram genom den sociala interaktionen i gruppen. Erfarenheten visar att 

intervjupersonernas uppfattningar i stor utsträckning utvecklas och formas i dialog med 

omgivningen. Som forskare ska man inte bortse från detta i den individualistiska 

intervjun. Anledningen är att inte riskera att bortse från vilken påverkan samspelet har på 

betydelsebildningen som kommer till uttryck i vardagen, eftersom beteenden och 

erfarenheter är situationsbetingade (Ryen 2004, ss. 96-97).  

 

Vi kunde ha använt oss av fokusgrupper men avfärdade den idén eftersom det var svårt 

att få tag i intervjupersoner som uppfyllde våra kriterier. De semistrukturerade 

intervjuerna kunde ge oss en djupare kunskap om socialsekreterarnas egna upplevelser 

och erfarenheter. När vi använde oss av intervjuguiden fick vi en tydlig struktur på våra 

intervjuer och vi kunde se till att alla våra frågor blev besvarade. Eftersom intervjuerna 

var semistrukturerade kunde vi ställa följdfrågor och detta bidrog till att vi kunde föra en 

dialog över vissa samtalsämnen. Det här ledde till att vi som genomförde intervjuerna 

fick en större förståelse för socialsekreterarnas kunskap men också framförallt för deras 

erfarenheter. 
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5.6 Reliabilitet och validitet  

 

Giltighet och relevans (validitet) innebär att den insamlade empirin faktiskt svarar på den 

eller på de frågor som ställs i undersökningen. Jacobsen (2017) skriver om två olika typer 

av giltighet och relevans, intern och extern. Med intern giltighet och relevans menas att 

vi verkligen mäter det vi hade för avsikt att mäta och i vilken grad beskrivningen i en 

undersökning är sann eller ”verklighetsnära” (Jacobsen 2017, s. 14). Vi har i denna studie 

uppnått intern giltighet och relevans genom att undersöka socialsekreterares upplevelser 

av interorganisatorisk samverkan. Frågor som rör deras upplevelser av samverkan har 

ställts under intervjutillfällena. Resultatavsnittet grundar sig i dessa upplevelser som 

sedan ligger till grund för analysdelen. Intervjuguiden utarbetade vi tillsammans och 

frågorna lästes igenom av handledare till uppsatsen innan vi började använda den.  

 

Enligt Jacobsen (2017) innebär extern giltighet i vilken utsträckning vi kan generalisera 

resultaten från vår studie till att gälla även i andra sammanhang. Författaren använder 

således uttrycket överförbarhet, det vill säga om det är möjligt att överföra den egna 

studiens resultat från ett sammanhang till ett annat. För att detta ska vara möjligt måste 

resultatet som vi har fått fram vara representativt i den kontext till  vilken ska 

överföringen göras  (Jacobsen 2017, s. 14, s. 62). Vi anser att vi inte uppnår överförbarhet 

till andra miljöer i denna studie. Flera intervjupersoner utgick dock i sina svar från andra 

miljöer än den som undersöktes med anledning av att de tidigare jobbat på andra orter. 

Bryman (2011) skriver att för att ett resultat ska vara möjligt att generalisera till andra 

sociala miljöer och situationer krävs att den externa validiteten är hög, vilket oftast är 

problematiskt för de kvalitativa forskare som tenderar att använda sig av begränsat urval 

(Bryman, 2011, s. 352). I denna studie är urvalet litet till antalet och möjligheten att 

generalisera resultatet är därmed liten.    

 

Tillförlitlighet och trovärdighet (reliabilitet) innebär att studien måste gå att lita på vilket 

innebär att resultat ska vara relevanta och korrekta (Jacobsen 2017, s. 14). Kylén (2004) 

menar att en bedömning av tillförlitligheten görs redan under planering av datainsamling 

genom att välja de metoder och källor som skulle kunna ge önskad och tillräcklig säkerhet 

i förhållande till resurserna. Tillförlitligheten bedöms även genom att söka svar på de 

frågor som är av intresse för just den utredning som man avser göra (Kylén 2004, s. 140). 

Studien ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt som väcker tillit. Men om exakt samma 
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studie skulle göras en gång till, skulle man då komma fram till ungefär samma resultat? 

(Jacobsen 2017, s. 14) Om vår studie skulle genomföras vid ett annat tillfälle skulle 

resultaten troligtvis inte bli detsamma eftersom intervjupersonen kan ha ändrat 

uppfattning eller fått nya kunskaper. Patel och Davidson (2011) skriver att för en 

kvalitativ forskare behöver det inte innebära att reliabiliteten är låg om vi till exempel 

intervjuar en person flera gånger och ställer samma frågor men får olika svar. 

Anledningen kan vara att intervjupersonen ändrat uppfattning, fått nya insikter och 

kunskaper och erfarenheter sedan senaste intervjun, att stämningsläget är annorlunda med 

mera. I en kvalitativ undersökning är det viktigare att frågan som ställs fångar upp den 

unika situationen fast det kan yttra sig i variation i svaren än att erhålla samma svar (Patel 

& Davidson 2011, s. 106). Av den anledningen har vi valt att inte skicka ut 

intervjufrågorna till våra intervjupersoner i förväg så att de inte kunde förbereda sina svar 

eller diskutera frågorna med en kollega eller sin chef innan intervjun.  

 

5.7  Tillvägagångssätt  

 

Då vi båda har haft vår praktik inom socialtjänsten med inriktning på barn och familj hade 

vi redan från början ett intresse om att skriva om barn och familj. Till en början ville vi 

skriva om utredningsprocessen som sker i anknytning till barn och unga och kom sedan 

fram till att vi ville rikta in oss på Barnahus och samverkan med dessa i ärenden där det 

finns misstanke om sexuella övergrepp. Vi började leta tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar i databaser såsom SwePub, Social Services Abstract och Libris. Vi 

använde oss av termer såsom children, sexual abuse, child abuse and neglect, child 

advocacy centers, complications, Barnahus utvärderingar och sexuellt utsatta barn. 

 

Anledningen till att vi har med en rubrik under kunskaps- och forskningsöversikt som 

lyder ”Svårigheter vid utredning av sexuellt utsatta barn” är för att lyfta fram 

problematiken kring dessa utredningar och samtalen som socialsekreterarna har med 

barnen. Det finns inte mycket tidigare forskning som har lyft fram socialsekreterares syn 

på dessa ärenden och den presenterade kunskaps- och forskningsöversikten är den 

forskning som står närmast det vi vill undersöka. Den lyfter fram och problematiserar en 

del svårigheter som finns i samband med dessa utredningar.  

 

När vi kände att vi hade börjat få en bra kunskapsbild över forskningsläget kring 

samverkan i Barnahus började vi höra av oss till olika socialtjänster runt om i Sverige via 
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mail. Efter att hade fått en positiv respons från sju stycken eventuella intervjupersoner 

skickade vi mail med informationsbrevet (bilaga 1) som innehåller information om 

upplägg och intervjustruktur. Därefter skrev vi en intervjuguide (bilaga 2) som består av 

frågor som vi ansåg kunde besvara våra frågeställningar. Efter att intervjuguiden blivit 

godkänd av vår handledare bokades tider och plats för intervjuerna via telefon och mail. 

Intervjuerna genomfördes sedan på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna 

spelades in med våra (författarnas) mobiltelefoner med applikationer vars ljudfiler enbart 

sparades på dessa och inte på någon databas. Filerna flyttades sedan över till våra datorer 

och raderades från applikationerna.  Sedan transkriberade vi intervjuerna och påbörjade 

analysen utifrån vår teori och vår tidigare kunskaps- och forskningsöversikt. Vi utgick 

även från vårt syfte och våra frågeställningar när vi sammanställde resultatet och 

analysen.  

 

5.8 Arbetsfördelning  

 

Vi har arbetat gemensamt genom hela skrivprocessen. Vissa delar av arbetet har delats 

upp men då har vi gemensamt gått igenom varandras texter och bearbetat utkasten ihop. 

Vi har sökt den tidiga forskningen/kunskaps-och forskningsöversikten på var sitt håll men 

har gått igenom dem gemensamt. Båda författarna var med vid samtliga intervjuer och vi 

turades om genom att ställa varannan fråga till intervjupersonerna. Vid transkriberingen 

av dessa intervjuer delade vi dem på hälften, alltså tre och en halv intervju vardera. Vi ser 

uppdelningen som effektiv då vi bor långt ifrån varandra men har kunnat arbeta via ett 

gemensamt dokument. Vi båda har styrkor och svagheter i skrivandeprocessen men då vi 

alltid har gått igenom texten ihop anser vi att detta har fungerat bra. 

 

5.9 Etiska överväganden  

 

Bryman (2011) hänvisar till fyra etiska principer som gäller för svensk forskning. Dessa 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011, s.131). Dessa etiska principer nämns även av Vetenskapsrådet (2002, s.6). 

I denna studie kommer vi att följa dessa begrepp. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, vad deras uppgift i studien 

är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare ska de informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
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(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Vi har skickat ut ett informationsbrev till deltagarna av vår 

studie. I brevet framgår vad som är studiens syfte, villkor för deltagandet, att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta återberättades 

även i inledningen av intervjun. Informationsbrevet skickades till enhetscheferna på olika 

socialtjänster som i sin tur fick skicka detta vidare till de som är mest lämpade utifrån 

erfarenhet och kunskap. De socialtjänster som vi kontaktat är angränsande kommuner och 

som har tillgång till ett Barnahus.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Deltagarna har rätt till att självständigt bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de ska delta. Forskaren behöver uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare samtycke innan inhämtning av data kan ske. Det finns även 

tillfällen då samtycke krävs från en tredje part och det är oftast vid forskningsämnen som 

kan anses privata eller av etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet 2002, ss.9–10). Vi har 

skrivit i informationsbrevet om samtyckeskravet och även informerat i början av intervjun 

att deras deltagande är frivilligt och på deras villkor. Vi anser att vi inte behöver samtycke 

från tredje part, vilket kommer vara från Etikkommittén Sydost, då vi inte ska intervjua 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp utan med socialsekreterare. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga ska ta del av de inhämtade uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2011, s.67).  Forskaren bör underteckna en förbindelse med deltagarna 

i studien gällande tystnadsplikt. Vad som innefattas av tystnadsplikten kan variera men 

information som kan anses vara känslig eller skadlig för deltagarna eller anhöriga till 

dessa ska hållas konfidentiellt. All information som kan kopplas tillbaka till deltagarna 

ska beskrivas i studie på ett sätt så att personernas riktiga identiteter inte kan röjas 

(Vetenskapsrådet 2002, ss.12-13). De som räknas som obehöriga är de som inte ingår i 

vår handledningsgrupp och vår handledare. Vi har genomfört intervjuerna genom att spela 

in samtalen och sedan hanterat dessa så att ingen kommer åt filerna. Det inhämtade 

materialet har redovisats på ett sådant sätt så att det inte går att härleda informationen 

tillbaka till intervjupersonerna. Vid studiens avslut och vid godkänt resultat kommer allt 

insamlat material att raderas, både från mobiler och datorer, vilket också återberättades i 

inledningen av intervjuerna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte heller användas för vinstinriktat 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Den data som 
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vi samlat in har endast används i forskningssyfte och de intervjupersonerna som deltagit 

har fått information om detta i informationsbrevet och i inledningen på intervjun.  

6 Resultat och analys  
 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras utifrån olika teman som 

vi (författarna) har kommit fram till efter bearbetningen och analysen  av vårt empiriska 

material.  Våra teman är socialsekreterares syn på samverkan med Barnahus, möjligheter 

med samverkan med Barnahus, hinder, oklarheter och motsättningar i samverkan med 

Barnahus, sekretessens påverkan på samverkansarbetet, olika förutsättningar mellan 

Barnahus samt önskemål gällande samverkan med Barnahus. Dessa teman kommer att 

analyseras utifrån vår kunskaps- och forskningsöversikt och vår teori och teoretiska 

begrepp. Under några av våra huvudteman har vi strukturerat upp med underrubriker 

(subteman) för att resultatet och analysen ska bli enklare att följa.  

 

Nedan kommer en kort presentation av varje intervjuperson. Deras erfarenhet av ärenden 

där det finns misstanke om sexuella övergrepp mot barn kommer beskrivas som liten, 

medelstor eller stor, utifrån antalet ärenden de har haft under sin yrkeskarriär. Vissa har 

med exempel från utredningar som de har haft och då dessa utredningar är känsloladdade 

och kan ha uppmärksammats i media hålls presentationen kort. Vid citat kommer 

kommunerna som de är verksamma i att tas bort men de Barnahus som nämns kommer 

att skrivas ut.  

 

• Intervjuperson 1 (IP1) är 60 år. Hen har stor erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn. 

• Intervjuperson 2 (IP2) är 35 år. Hen har medelstor erfarenhet av ärenden där det 

finns misstanke om sexuella övergrepp mot barn.  

• Intervjuperson 3 (IP3) är 39 år. Hen har medel erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn.  

• Intervjuperson 4 (IP4) är 62 år. Hen har stor erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn.  

• Intervjuperson 5 (IP5) är 49 år. Hen har liten erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn.  

• Intervjuperson 6 (IP6) är 25 år. Hen har liten erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn.  

https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.23ckvvd
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.41mghml
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.41mghml
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.4f1mdlm
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/1wXwME07s_luutb7TdTNsuKBevIMn4K0mzA8m3Pwg0lY/edit#heading=h.19c6y18
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• Intervjuperson 7 (IP7) är 50 år. Hen har medel erfarenhet av ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp mot barn. 

 

6.1 Socialsekreterares syn på samverkan med Barnahus  

 

I föreliggande del kommer vi att redogöra för hur våra intervjupersoner ser på samverkan 

ur olika aspekter. Samverkan i Barnahus kan jämföras med Grapes (2006) beskrivning av 

organisatoriskt fält. Detta fält är det område där flera olika organisationer ägnar sig åt 

liknande verksamheter. Inom det organisatoriska fältet finns det något som kallas 

institutionella logiker, det vill säga ramar som styr principerna för organisering och 

handlingar, vilket består av olika materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter. 

 

Det genomgående temat i våra intervjuer med socialsekreterare som har erfarenhet av 

ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp var samverkan med Barnahus och 

hur de upplever denna samverkan ur olika aspekter. Samtliga intervjupersoner tycker att 

verksamheten i Barnahus och tanken bakom den är bra. Alla är eniga om att syftet med 

samverkan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla inblandade aktörerna samt 

att underlätta för barnet så gott det går i en redan svår och och utsatt situation som hen 

befinner sig i: 

Det ger en plattform, det ger en arena för alla att samverka. [IP2]   

 

De flesta av våra intervjupersoner tycker också att samverkan fungerar bra, så länge 

verksamheten fungerar som den ska, det vill säga så länge man inte behöver vänta på tid 

för samråd för länge samt att läkarundersökningen inte behöver göras någon annanstans 

än på själva Barnahuset. En av intervjupersonerna som har jobbat på två olika 

socialtjänster som ha tillgång till olika Barnahus berättar: 

 
Fördelen i Jönköping tyckte jag var bra att man gjorde läkarundersökning och 

allting där. Det gör man inte här på Barnahus vilket är en nackdel för det blir en 

annan arena dit barnen behöver tas. [IP2] 
 

Alla intervjupersoner beskriver en samlad upplevelse av hur viktigt det är att samverka 

med andra berörda myndigheter och att särskilt i ärenden där det finns misstanke om 

sexuella övergrepp  är samverkan ett måste. De beskriver även hur viktigt det är med  

tillgången till en samlad kompetens på ett och samma ställe, framför allt i ärenden där det 

finns misstanke om sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt eftersom det är, som några 

av våra intervjupersoner uttrycker det, “svåra och komplexa ärenden”. Våra 
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intervjupersoner tycker att samverkan är särskilt viktig ur skyddsaspekten när förövaren 

är någon av föräldrarna. En av intervjupersonerna beskriver:  

 
…vår skyddsdel är ju jätteviktig å jobba ihop asså med polisen till exempel, man 

kanske behöver anhålla den misstänkte, asså parallellt så vet vi ju då om det nu är 

pappa som har utsatt flicka eller son eller så… då kan ju vår skyddsbedömning bli 

mycket enklare om vi vet att pappa sitter anhållen till exempel eller att vi kan ha 

diskussionen med mamma att nu ska du hålla ditt barn, du får inte träffa den som 

har gjort det här eller så, å då kan ju polisutredning ske på liksom, parallellt. [IP 3] 
 

Även Newman, Dannenfelser och Pendleton (2005) upplevde att deras intervjupersoner 

pratade positivt om ”Child Advocacy Centers” (CAC), motsvarande Barnahus i USA och 

uppgav olika anledningar till varför det är bra att använda sig av CAC. Grape (2006) 

räknar upp lagarbete som ett kännetecken på en bra samverkan i integrationsprocessen. 

Här pratar våra intervjupersoner om vikten av att få råd och stöd från och kommunikation 

med de andra myndighetsaktörerna, vilket underlättar deras arbete i bland annat 

skyddsbedömningar. Med ett gott lagarbete blir det lättare för socialtjänsten att bedöma, 

utifrån skyddsaspekten, vad som är bäst för barnet.  

 

En annan intervjuperson beskriver dock dilemmat en socialsekreterare kan hamna i när 

hen ska bedöma skyddet för barnet då det fortfarande finns oklarheter i den polisiära 

utredningen: 

 
Det är ju upp till socialsekreteraren att bedöma, är det säkert för barnet att gå hem 

under tiden, om föräldrarna är förövare eller ska man placera barnet. (...) Skyddet 

måste gå först, däremot så kan det vara så att man fortfarande inte kan prata med 

föräldrarna ordentligt (...)  [IP 7]  

 

En av intervjupersonerna är kritisk mot hur samverkan fungerar i verkligheten och tycker 

bland annat att kunskaper om varandras professioner är otillräckliga. Hen menar att detta 

kan vara problematiskt, framförallt i mötet med föräldrarna:   

 
Och där tror jag att vi har en jättedålig kunskap ofta om... vad kan ví säga å vad 

kan vi låta dem... vad kan vi låta dem prata med sina barn om. För det är ju det vi 

oftast säger annars: ”Nä men prata med barnen. Ni får prata om det som har varit 

idag å så ska ni se att det ordnar sig. Får ni prata med varann.” Men här ska de ju 

inte det ifall polisen vill fråga nåt mer, ifall det kommer nåt efter å så där. Det 

upplever jag är ett problem med samverkan. Inte bara i de här ärendena utan 

överhuvudtaget. Att vi vet så lite om varandras professioner och varandras 

ansvarsområden. [IP7] 
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6.2 Möjligheter med samverkan  

 

Nästan alla våra intervjupersoner tycker att möjligheterna i utredningsarbetet, bland annat 

i ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp, ökar tack vare samverkan med 

Barnahus. Våra intervjupersoner tycker att en av möjligheterna med samverkan är att den 

sker smidigt och under samma tak vilket är framförallt till en fördel för barnet. Enligt 

Grape (2006) kännetecknas en bra samverkan av gemensamma mål och lokaler, 

lagarbete, tydligt definierade funktionsgränser, samordnad administrativ och politisk 

ledning samt huvudmannaskap. Några av kännetecknen tar även våra intervjupersoner 

upp. En av intervjupersonerna säger: 

 

... alltså man kan göra allt på samma ställe. Och att de är så väl medvetna om 

barnets utsatthet i det här, att det är... att det kan va jobbigt för barnet…  [IP 6]  

 

En annan av våra intervjupersoner understryker vikten av möjligheten till nära och smidig 

samverkan med bland annat polisen och läkare vars perspektiv är en viktig del i 

skyddsutredningen: 

 

Vår skyddsdel är ju jätteviktig å jobba ihop asså med polisen till exempel (...) då 

kan ju vår skyddsbedömning bli mycket enklare. (...) Å i vår utredning som vi gör 

hos oss kan ju vi ta in läkarnas perspektiv. [IP 3] 

 

Även Newman, Dannenfelser och Pendleton (2005) tar upp olika anledningar till varför 

utredarna från ”Child Protective Service” och ”Child Abuse Law Enforcement” anser att 

man ska använda sig av ”Child Advocacy Centers” i sitt arbete med barn som har blivit 

utsatta för våld, bland annat sexuellt våld. 

 

 

6.2.1 Barnets bästa  

 

Samtliga intervjupersoner understryker även vikten av att barnet inte behöver slussas 

mellan olika myndigheter under utspridd tid i samband med misstanke om sexuella 

övergrepp. Istället erbjuds hen möjligheten att träffa alla professioner under ett 

gemensamt tak – vilket man oftast tycker sig lyckas med i samverkansarbetet i Barnahus. 

Johansson (2011) har i sin avhandling kommit fram till en motsatt slutsats. Enligt 

Johansson ska samverkan medföra ett helhetsperspektiv som i sin tur ska leda till 
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fördjupat barnperspektiv, vilket enligt avhandlingens resultat faller med tanke på att den 

straffrättsliga utredningen ges företräde i förhållande till skyddsutredningen. Det här kan 

förklaras med Grapes (2006) begrepp institutionella logiker. Institutionella logiker 

fungerar som riktlinjer för vad en organisation bör göra och på vilket sätt samt vad som 

kan och inte kan ifrågasättas av andra organisationer. I det här fallet gäller det den 

straffrättsliga utredningen (polisens och åklagarens institutionella logik) som går före 

skyddsutredningen (socialtjänstens institutionella logik). Detta innebär att 

barnperspektivet faller och att polisens utredning kommer först. 

 

I motsats till studien håller våra intervjupersoner fast vid att samverkan i Barnahus 

resulterar i ett bättre barnperspektiv. Även Socialstyrelsens slutrapport Barnahus – 

försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn 

(2008) visar att samverkan i Barnahus resulterar i bättre barnperspektiv. Ett kännetecken 

på bra samverkan enligt Grape (2006) är gemensamma mål och lokaler. Detta 

understryker alla våra intervjupersoner, då de betonar detta som ett ideal, att barnet inte 

behöver åka runt till de olika aktörerna och berätta om och om igen vad hen har varit med 

om. En av intervjupersonerna beskriver: 

 

Å när det gäller samverkan i Barnahus, vad som den största fördelen är ju att barnet 

slipper åka runt till socialtjänst, till polis, till läkarundersökning, att man gör det 

på samma ställe i en trygg miljö, det är väl det som är den största… aaa… bonusen. 

För samverkan är ju att barnet… att man slipper å liksom utsätta barnet för massor 

med olika professioner som ska träffa dom i den här situationen som är jättejobbig 

ändå.[IP 4] 

 

6.2.2 Tillgång till kompetens  

 

Ett par av intervjupersonerna tog även upp tillgången till alla myndigheters kompetens 

samt möjligheten att lära sig av varandra och få inblick i varandras professioner och sättet 

att jobba på. En av intervjupersonerna beskriver: 

 

Det är ju ett väldigt lärande kring hur man ska agera i den här typen av situationer 

där det uppstår till exempel att man inte ska prata, att vi inte ska prata med barnet 

innan utan det ska prata med polisen som första instans, att man inte förstör en 

berättelse för då håller den inte sen i rättsväsendet till exempel. [IP4]  

 

Våra intervjupersoner anser att i ärenden där det har förekommit sexuella övergrepp 

behövs en stor kompetens från alla inblandade myndigheter för att kunna komma fram 

till vad som är barnets bästa och hur utredningen ska gå till. Detta går att koppla till Grapes 

(2006) begrepp verksamhetsdomän, vilket sätter fokus på det aktivitetsområde som 
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samverkansaktörer har för avsikt att praktiskt samarbeta om. En verksamhetsdomän 

består av den struktur och de mål som en organisation har för att kunna uträtta 

arbetsuppgifterna. Inom Barnahus går verksamhetsdomäner att förstås utifrån vem av de 

samverkande aktörerna som ska genomföra en specifik uppgift och hur den ska 

genomföras, alltså vem som är mest lämpad. En av våra intervjupersoner som har längst 

erfarenhet med barnavårdsutredningar jämför med hur det var innan Barnahus fanns och 

konstaterar att den samlade kompetensen i Barnahus gör att alla de samverkande 

aktörerna blir på ett annat sätt “tvingade” att se och ta tag i problemet. Hen beskriver:  

 

Men det är ju den samlade kompetensen och att man… eh… det giltigförklarar 

problemet, problemet existerar, hela Barnahus utstrålar ju och deras jobb sprider 

ju sig till dom andra professionerna att det här existerar bland läkarkåren för det 

sitter läkare med, bland polis, bland åklagare, jurister (...) Sen så att det blir ju ett 

ständigt, innan kunde vi liksom göra sådär å titta bort å nån annan får ta å jag tittar 

bara på denna biten men man tittar på hela, man blir tvingad till det...[IP 1]  

 

Newman, Dannenfelser och Pendleton (2005) tar upp stöd, hänvisning och hjälp vid 

rådgivning som en anledning att använda sig av Barnahus. Detta gör även våra 

intervjupersoner, då de anser att tillgången till kompetens underlättar för dem. Det 

underlättar därför att de anser att de inte är insatta i polisens eller åklagarens arbete och 

kan då rådfråga de andra professionerna. En annan intervjuperson anser att tillgången till 

kompetens är viktigt eftersom det gör att problemet med sexuella övergrepp mot barn 

sprider sig till andra professioner, som då kan lära sig hur och vad de ska göra.  

  

Alla intervjupersonerna tog även upp fördelen med att kunna ha samråd. Vid dessa 

samråd planeras vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Det ger också en 

möjlighet till att ringa Barnahuset och fråga hur socialsekreteraren ska göra i ett ärende 

om hen är osäker. Dessa samråd är enligt våra intervjupersoner en stor fördel för 

socialsekreterarna när en orosanmälan om bland annat misstanke om sexuella övergrepp 

kommer in. Den största fördelen enligt våra intervjupersoner är att de utredande 

socialsekreterarna har möjlighet att i och med samrådstillfällena komma i kontakt med 

både polis, åklagare och samordnare vid ett och samma tillfälle. En av våra 

intervjupersoner beskriver: 

 

Om jag gör en polisanmälan eller min chef då... om vi väljer att göra en 

polisanmälan tex, utifrån sexuella övergrepp och det gör vi ju alltid, det är ju så 

pass allvarligt och vi gör ju alltid det, å då har man ju ett samråd i form av en 

konsultation då och där är ju polis åklagare, samordnare, samordnare på 

barnahus  och psykolog närvarande, En del är på plats och en del är på telefon. [IP 

5] 
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Under intervjuerna framkom att socialsekreterarna upplever att det underlättar både för 

dem själva men också för barnet att förhören hölls på samma ställe. Det som 

socialsekreterarna anser är bra är att de har möjlighet att lyssna på polisen när de förhör 

barnet och kan flika in med egna tankar och funderingar som polisen kan fråga om 

förutom deras egna frågor. Möjligheten att kunna vara med på det här sättet och hjälpas 

åt när barnet ska förhöras ser de som en fördel för att inte behöva utsätta barnet för mer 

påfrestningar än nödvändigt i en redan utsatt situation som barnet befinner sig i. En av de 

intervjupersoner som påpekar vikten av att kunna vara med under polisförhöret beskriver 

detta på följande sätt:  

 

Jag tänker det är ju jättebra med barnahus att vi har möjlighet att vara med i 

polisförhöret och att vi har möjlighet att sitta utanför å även säga ”Kan du fråga 

om de här sakerna också?” eller ”Kan du fråga lite mer om det här?” (...) För då 

behöver inte vi ställa samma eller liknande frågor eller komma in på samma 

område i nästa mötet med barnet som vi då kanske har i annan miljö utan då kan 

man ju ta allting... jaa alla områden och alla ämnen i polisförhöret och alla hör 

samma sak tänker jag.[IP 2] 

 

Det som framhålls som den största fördelen med samverkan i ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp är att alla kompetenser är samlade under samma tak. 

Detta gör att de lättare kan se och hantera  komplexiteten som finns i dessa ärenden. Våra 

intervjupersoners upplevelse av samverkan i Barnahus är att den i överlag möjliggör 

bättre och enklare samarbete i ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp och 

ger därmed ökade möjligheter i deras utredningsarbete i dessa ärenden. Möjligheten att 

kommunicera och få stöd från andra inblandade myndigheter utifrån deras kompetenser 

har betydande roll i samverkan, inte minst när de ska bestämma vad som är bäst för barnet 

utifrån skyddsaspekten, då man har en bredare och mer enad bild. 

 

6.3 Hinder, oklarheter och motsättningar i samverkan med Barnahus  

 

Våra intervjupersoner lyfter fram olika hinder, oklarheter och motsättningar i samverkan 

i Barnahus. Detta går att lyfta fram med hjälp av Grapes (2006) begrepp domänanspråk, 

domänkonsensus och domänkonflikt. Detta innebär att socialtjänsten domänanspråk på 

specifika arbetsuppgifter och antingen kommer de överens om vem som ska göra vad 

(domänkonsensus) eller så kommer de inte överens (domänkonflikt), vilket kan ses under 

nästkommande rubrik.  
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Newman & Dannenfelser (2005) skriver att ”Child Protective Service” (CPS) och ”Child 

Abuse Law Enforcement” LE utredarna anser att ett hinder är att det finns för många 

utredningar och för lite personal. En annan faktor som försvårar samarbetet är bristen på 

kunskap, då många av de tillfrågade ansåg att utredare som saknar kunskap om 

tillvägagångssätt, intervjuer eller om barnmisshandel, blir ett hinder för en effektiv 

samverkan. Ett annat hinder som Landberg & Svedin (2013) tar upp är att polisen inte har 

tid att höra de misstänkta föräldrarna i anslutning till barnförhöret. En av våra 

intervjupersoner berättar om dilemmat i samband med att föräldrarna meddelas att barnet 

har varit på förhör:  

… ja pappa är resande försäljare eller konduktör å är i Gävle… jaha, ska vi förhöra 

mamma direkt då eller måste vi vänta tills pappas tåg kommer tillbaka så inte 

mamma skvallrar för pappa… vad ska vi göra med barnet under tiden, får det gå 

hem, nää förmodligen inte, det kommer ju o berätta saker då… som gör att dom 

kan prata ihop sig… [IP 7] 

 

När det gäller ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp mot barn tycker de 

flesta av våra intervjupersoner att polisen har störst roll i dessa ärendena och att alla rättar 

sig efter polisen och vad de säger. Enligt Grape (2006) innebär detta att polisen har gjort 

anspråk på denna verksamhetsdomän, så kallat domänanspråk. Inom denna 

verksamhetsdomän anses polisen vara de mest lämpade representanterna och har då gjort 

anspråk på konkreta arbetsuppgifter som de ägnar sig åt. En av våra intervjupersoner 

förklar detta på följande sätt: 

De måste ju vara rädda om den bevisföring de har å vi får inte sabba deras 

bevisföring på något sätt. (...) de ska kunna bevisa brott, alltså vi vill ju… 

människor som begår sexuella övergrepp mot barn… de ska ju fanimig åka dit, å 

om det betyder att jag får vara tyst å att jag får jobba lite mer besvärligt å vänta på 

saker som jag kanske tyckt borde göras eller sådär (...) det viktigaste är väl att dom 

där skitstöveln åker dit då. [IP 7]  

 

I det här fallet när polisen jobbar med att sätta dit förövaren tycker således en av våra 

intervjupersoner att det inte gör något att polisen gör domänanspråk och att det kan dra 

ut på tiden för socialsekreteraren i deras utredningsarbete. Det viktigaste enligt 

intervjupersonen är att förövaren åker dit och att om det innebär att de får anpassa sig mer 

efter polisen så är det acceptabelt. 

 

6.3.1 Utredningen  

 

Några av intervjupersonerna lyfte fram att vissa hinder som uppstår i utredningen är vem 

som ska göra vad eller vid vilken tidpunkt. 
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Nä men det är ju som med allt annat, det beror på vilken åklagare som sitter där 

den gången, visst är det så och… vilken förundersökningsledare, vilken 

socialtjänst som kommer med ärendet å så är det ju. (...) Jag blir i ett ärende hos 

oss på barn eller ungdom då, om det gör någon skillnad vilken dörr jag går igenom, 

vilken handläggare jag har fått, det är ju ljuga o säga att det inte har betydelse… 

[IP 1]  

 

Är man inte klar och tydlig som jag sa innan så... (...) vi hade för några veckor sen 

en polis som hade ringt upp en förälder som inte alls skulle fått bli informerad... 

och som han tack och lov inte fått tag på den här föräldern men... det hade ju stjälpt 

hela våran skyddsplanering…[IP 2] 

 

Det framgår av intervjuerna att det behövs en bra kontakt med polis och åklagare för att 

få en bra samverkan. Det behövs kunskap om varandras arbete för att det ska fungera. 

Newman och Dannenfelser (2005) skriver att bristen på kunskap om tillvägagångssätt är 

ett hinder som försvårar samverkan i Barnahus. Våra intervjupersoner anser att  en viktig 

del är att ha ett samråd där det klart och tydligt framgår vem som ska göra vad och när, 

så det inte sker några missförstånd, men överlag var alla intervjupersonerna nöjda med 

hur deras rutiner går till.  

 
Det kan ju va såna här små, löjliga saker som att det är ju det juridiska ombudet 

som är utsett för att företräda barnet i föräldrarnas ställe, deras uppgift är att till 

exempel hämta och lämna barnet till polisförhör, men det är nästan alltid vi som 

gör det ändå på uppdrag av dom å där kan det ju råda oklarheter ibland om vi inte 

har möjlighet å göra det och så. Det är ju mer praktiska saker i så fall som det skulle 

kunna… alla har ju mycket å göra överallt jämt. [IP 4] 

 

Ovanstående citat från intervjuperson 4 är ett exempel på domänkonflikt. Enligt Grape 

(2006) kan en domänkonflikt handla om att slippa behöva ta ansvar för en viss domän. I 

det här fallet handlar det om vem som ska ha ansvaret för att hämta barnet eller ungdom 

och köra hen till Barnahuset. Det ska vara det juridiska ombudet som ska hämta och lämna 

barnet men det blir nästan alltid socialtjänsten som får ställa upp. Men det är inte alla 

intervjupersoner som ser det som ett hinder, vad en intervjupersonen ser som ett hinder 

ser någon annan inte som ett hinder. En annan intervjuperson resonerade på ett annat sätt 

och detta är ett exempel på vad Grape (2006) beskriver som domänkonsensus, alltså att 

aktörerna kommer överens om vem som ska ha ansvar för ett visst område.  

 
Nä alltså, det tycker jag inte jag tror alltså det handlar nog om att vi på 

socialtjänsten är rätt flexibla av oss vi är ju ändå den hära... rätt flexibla vi ställer 

upp väldigt mycket och det är ju inte ovanligt att vi har kontakten med ungdomen. 

Det är vi som ser till att ungdomen kommer dit. För vi känner också att det är bäst 

för ungdomen. Normalt sätt så är det ju ungdomens ställföreträdare som ska 

ansvara för det men de känner ju oftast inte ungdomen.(...) vi har ju ändå det 
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övergripande ansvaret och vill ju att allt ska bli så bra som möjligt och då ställer 

vi upp rätt lite extra. [IP 5] 

 

Ytterligare ett hinder som togs upp av några av intervjupersonerna är det som händer efter 

förhöret. Flertalet redogjorde för hur deras rutiner såg ut och att det fungerar bra men ett 

hinder är när det inte går som det ska. Om det inte går att planera in ett förhör med 

föräldrarna efter ett barnförhör blir det svårt för socialsekreterarna att bemöta föräldrarna 

efter att barnförhöret har genomförts. 

 
Nej men det är väl lite mer så här att, vad får man... t. ex. nu ska vi ha möte med 

föräldrarna och vad kan vi säga utifrån... Vad vill poliserna att vi inte ska säga… 

och vad behöver vi säga för barnets skydd. Men jag tänker så länge man är klar 

och tydlig med det så… ja hellre ställa eller fråga en fråga för mycket än för lite 

och... Jag tänker att vi alla som samverkar är överens att det är skyddet för barnet 

som är... även om det är olika utgångspunkter... [IP 2] 

 

A men det kan handla om såna här logistik grejer också, att först ska barnet 

förhöras å sen ska åklagaren bestämma om det är tillräckligt för å plocka in 

föräldrarna på ett förhör. Å där kan det ju uppstå en logistikosäkerhet då. Om vi 

säger att det är ett förskolebarn som ska köras tillbaka till förskolan å mamma ska 

hämta halv två och fortfarande kvart över ett så vet vi inte… a men hur blir det nu 

då, ska mamma förhöras eller inte förhöras? [IP 7] 

 

Problematiken med att ha bristande rutiner går att förklara med Grapes (2006) begrepp 

institutionella logiker. Dessa fungerar som riktlinjer för vad en organisation bör göra och 

på vilket sätt. När aktörer från de olika organisationerna ska samverka gör de det utifrån 

olika förväntningar, önskemål, förutsättningar, målsättningar samt regelverk, det vill säga 

med utgångspunkt i olika institutionella logiker. Ovan är ett exempel på där logikerna 

brister, då det inte längre är självklart vem som ska göra vad och vad som ska göras 

härnäst. Men samtidigt uttrycker intervjupersonerna att det är det svårt att planera 

oförutsägbara situationer, till exempel om föräldrarna inte går att få tag på.  

 

Enligt vår analys påverkas samverkan med Barnahus då socialsekreterarna inte kan prata 

med föräldrarna, eftersom polisen inte har tid att förhöra föräldrarna efter barnförhöret. 

Här uppstår då en oklarhet om vad socialsekreterarna kan göra för att prioritera barnets 

skydd.  

 

 
6.3.2 Bristfällig kunskap  om varandras professioner  

 

Något annat som var återkommande hos våra intervjupersoner var att de ansåg att det 

fanns för lite kunskap om varandras professioner. Grape (2006) tar upp olika 

kunskapstraditioner som en nackdel för samverkan, dock får man ha i åtanke att polisens 
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uppgift skiljer sig från socialtjänstens men utöver det finns en kunskapsbrist mellan de 

samverkande aktörerna. Bristen på kunskap kan vara ett hinder dels utifrån juridiska 

perspektiv när ett ärende hamnar i kammarrätten och dels från socialsekreterarens 

perspektiv som inte kan besvara de frågor som barn eller unga har. 

 

Asså hinderna är ju okunskapen hos… eh… inte minst… jaa hinder är när vi går 

in med tvångslagstiftningen och skyddar barnet, polisen har lagt ner eh, åklagaren 

har bedömt att nä det här är ingenting (...) vi är övertygade om att det har 

förekommit övergrepp å så går vi in och tar tvångsbeslut, omhändertar barnet, å 

när vi får upp det i förvaltningsrätt å när de överklagas till kammarrätt… asså dom 

som sitter där är ju inte specialister på… det här är så svåra ärenden…IP 1] 
 

Ja vi utreder ju inte brottet så där behöver vi ju inte ha så mycket koll på egentligen 

däremot handlar tycker jag ehh vi vet ju lite, Jag kan tycka som socialsekreterare 

så ju inte vi jätteduktiga på vad var och en gör i en brottsutredning för vi jobbar ju 

inte med brottsutredningar och där kan det ju ibland upptagas väldigt mycket 

frågor ifrån den unga. [IP 5] 

 

Enligt våra intervjupersoner var det även önskvärt att polisen hade mer kunskap om 

socialtjänstens utredning och kunde vara snabbare med återkoppling.  

  

…kanske mellan polis och socialtjänst, att polisen utreder och socialtjänsten 

utreder å man utreder två helt olika saker. (...) Jag tycker att det skulle vara bra 

kanske om polisen förstod att man behövde ha en snabb återkoppling, å vad dom 

tänker göra å att om dom lägger ner nånting eller om dom ska hålla ytterligare ett 

förhör eller nått. Då är det jättebra om soc får veta det så… inte att det kommer 

nått himla brev tre veckor senare där det står att dom har lagt ner utredningen, utan 

ring då för fan och säg det, så man vet vad ni håller på med. [IP 7] 

 

Enligt våra intervjupersoner behövs det mer kunskap om varandras professioner för att få 

en bättre samverkan. Det framgår av intervjuerna att okunskapen uppstår när 

socialtjänsten behöver gå in med tvångslagstiftning och polisen har lagt ned sin utredning. 

Socialtjänsten hamnar sedan i kammarrätten och där sitter andra personer som inte har 

tillräckligt med kunskap och har då inte kunskapen att avgöra om omhändertagande ska 

gälla, eftersom polisen la ned sin förundersökning. Några av våra intervjupersoner anser 

att detta leder till en samverkansvårighet, då socialtjänsten inte vet vad som sker i en 

brottsutredning och kan inte svara på de frågor som den unga kanske har. Våra 

intervjupersoner framhåller att även polisen behöver större kunskap om socialtjänstens 

utredning, då skulle de förstå att socialtjänsten behöver en snabb återkoppling, eftersom 

de har också tidsbegränsning på deras utredningar. 

 

Nelson-Gardell (2001) visar i sin studie att det viktigaste för barnen som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp är att de blir trodda av dem som de berättar för. Vidare skriver Leander 
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(2007) om hur viktigt det är att intervjua barn på ett lämpligt sätt för att lättare få fram 

information. Intervjuaren ska ställa rätt sorts frågor samt ställa dem på rätt sätt för att 

upprätta en förbindelse med barnet. Några av våra intervjupersoner anser att det finns 

dåligt med utbildade barnförhörsledare. En av våra  intervjupersoner beskriver detta på 

följande sätt:  

Ja nu har man ju kompetenta förhörsledare men det tar ju tid, det kanske tar längre 

tid, ja barnets berättelse kan ju, dels kan den bli förstörd, för att den kanske berättar 

för fler å såna saker, men framför allt är det väl att barnet befinner sig i sin vanliga 

miljö och man vet ju inte riktigt vad som händer (...) om man gör ett polisförhör 

med ett barn som har blivit misshandlat eller utsatt för övergrepp så vill man ju ha 

det förhöret så snart som möjligt, för man behöver ju dokumentera skador också 

så man behöver ha en läkarundersökning i samband med polisförhöret så man kan 

se om man kan koppla ihop det. [IP 4]  

 

Några av intervjupersonerna tar upp svårigheter som är specifika för ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp. En av dem menar att det ofta är svårt att kunna sätta 

dit en förövare, eftersom det behöver vara i princip vattentätt då det nästan alltid är ord 

mot ord. En annan tar upp att det kommer in få anmälningar gällande sexuella övergrepp 

och det är inte många av dessa anmälningar som leder till åtal. Jackson, Newall och 

Backet-Milburn (2013) visade med sin undersökning att en väldigt liten del av barnen 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp kontaktade socialtjänsten eller en annan 

myndighet. Possick, Waisbrod och Buchbinder (2015) visar att det är särskilt påfrestande 

och känslosamt för socialarbetare att möta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Det faktum att barnet har blivit eller blir utsatt för sexuella övergrepp, genom att någon 

utnyttjar barnets sårbarhet och maktlöshet är en stor utmaning för socialarbetaren på ett 

känslomässigt plan. Vidare skriver Landberg, Nyman och Billinger (2015) att många 

professionella drar sig för att fråga barn och unga om deras erfarenheter av sexuella 

övergrepp av rädsla att kränka dem. En av våra intervjupersoner berättar:   

 

För det är... man drar sig för å ställa frågorna (...) Och det var ju min egna 

upplevelse av att... nej men jag tycker det är liksom för obekvämt. (...)  jag gör 

inget bra jobb. Hur ska jag förhålla mig? Kroppsspråk, ansiktsuttryck, jag kan inte 

ställa frågorna, jag känner mig inte bekväm. Jag kommer bara liksom göra det 

värre för barnet om jag ska liksom pusha bara för att jag ska ställa de här 

frågorna… [IP 2] 

 

… som socionom och som barnutredare så har man ju för all del en vana att prata 

med barn och nysta fram saker å så. Men vi har ju ingen som helst professionell 

kunskap i att lyfta få svar som är juridiskt hållbara. Vi är ju mer intresserade som 

socionomer å veta Hur mår du? Hur har du det? (…) Medans polisen behöver få 

veta saker som är bevis. Och de behöver få svar där ingenting läggs i munnen på 

barnen utan de behöver att barnen eller ungdomarna svarar själva. Det är 

fruktansvärda frågor i de här sammanhangen. [IP 7]  
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Alla intervjupersoner tar upp hur viktigt det är med olika kompetenser som man har 

tillgång till i Barnahus, inte minst när förhör med barnet ska hållas. Några av 

intervjupersonerna upplever att de har själva bristande kompetens, vilket kan avhjälpas 

med samverkan. Eftersom det är polisens ansvar att ställa de svåra frågorna bidrar 

samverkan till att minska utmaningen för socialsekreterarna, då barnförhörsledare är 

utbildade i att ställa mer detaljerade och juridiskt hållbara frågor. En av 

intervjupersonerna berättar att polisens frågor är mycket mer detaljerade och tar upp några 

exempel: 

 

• Den senaste gången som han gjorde det här mot dig, var det det utanpå  trosor eller 

innanför? Innanför. 

• Jaha... Tog han på utsidan av ditt kön eller öppnar han liksom upp och kände inuti? 

Aa inuti. 

• Jaha... penetrerade han? Stoppade han in nånting? Jaa. 

• Var det ett finger eller var det flera fingrar? Var fingrarna still eller rörde fingrarna 

på sig? 

 

Så det är på den detaljnivån. Och den sorters frågor.. Ååhh fy fan... det här är så obehagligt... 

usch så obehagligt det är... ååååhh... [IP 7] 

 

Det som framgår av intervjuerna som är problematiskt för barnet är att det kan hända att 

vissa professioner är inte tillgängliga på det sättet som det är tänkt för att 

samverkansarbetet ska flyta på som det ska. Ytterligare en försvårande omständighet i 

samverkansarbetet som lyfts fram av våra intervjupersoner är att det finns dåligt med 

utbildade barnförhörsledare vilket intervjupersonerna befarar kan leda till att barnet som 

misstänks ha blivit utsatt för sexuella övergrepp inte blir förhört på ett lämpligt sätt. 

 

6.4 Sekretessens påverkan på samverkansarbetet  

 

De flesta av våra intervjupersoner upplever inte sekretessen som något större hinder i 

samverkansarbetet när det gäller ärenden där det finns misstankar om sexuella övergrepp. 

Kaldal et al. (2010) skriver i sin studie att kärnan i samverkans arbete är att de 

samverkande aktörerna ska utbyta information mellan varandra i syfte att uppnå en 

fruktbar samverkan. Men det är inte givet att Barnahuspersonalen ska ha möjlighet att ha 

insyn i socialtjänstens utredningsarbete. Socialstyrelsens slutrapport ”Barnahus – 

försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot 

barn” (2008) visade att förhören med barnen hamnade i centrum och att den straffrättsliga 

utredningen hade en tendens att dominera i samverkansarbetet. Även våra 

intervjupersoner berättar att de i vissa fall är tvungna att ge polisen företräde i deras 
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utredningsarbete. En av intervjupersonerna berättar följande angående ärenden där det 

finns misstanke om sexuella övergrepp: 

 
Man kan ju inte säga:”Nej, jag vill inte säga...”, det är ju så här med sexuella 

övergrepp som jag, jag måste bara nämna det i det här att  sexuella övergrepp är ju 

ett begrepp men det innebär ju väldigt mycket olika saker och det är ju också viktigt 

att … det kan ju vara en våldtäkt, det kan vara ofredande, det är ju sånt stort 

begrepp. Där kan man ju inte hålla på sekretessen för att man kan ju inte skriva i 

anmälan att barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp om man vet att anmälaren 

vet att barnet blivit våldtaget  [IP 5] 

 

Resultatet i Johanssons (2011) avhandling visar på en strid om makt mellan de olika 

samverkansaktörer på grund av att de styrs av olika lagstiftningar och därmed olika 

sekretesser. Johansson (2011) framhåller att polisen har fokus på att utreda brott medan 

socialtjänsten har har barnets trygghet och framtid som huvudmål. Polisens och 

åklagarens arbetsinsatser ges företräde framför socialtjänstens. Här uppstår även en 

domänkonflikt. Grape (2006) beskriver att en domänkonflikt kan uppstå när flera 

organisationer gör överlappande domänanspråk på en verksamhetsdomän, eftersom var 

och en av de samverkande organisationer strukturerar arbetet på sitt sätt.  Några av våra 

intervjupersoner berättar om svårigheter kring sekretesslagarna samt att sekretesslagen 

som socialtjänsten rättar sig efter väger tyngst vilket de upplever att polisen ibland har 

mindre förståelse av. En av intervjupersonerna beskriver: 

 
A men, det är lagmässigt så, så har vi en högre sekretess. Vår sekretess, vi lyder ju 

under mycket starkare sekretesslagen helt enkelt. Man får ju… Polisen har ju inte 

alls samma sekretess som vi. Sen har ju dom också sekretess… [IP 3]  
 

De flesta av de intervjuade socialsekreterarna tycker dock att representanter för olika 

professioner i Barnahus oftast har förståelse för varandras sekretess och att det fungerar 

bra. Det kan däremot förekomma en spänning mellan socialtjänsten och polisen eller 

någon annan myndighet. En av intervjupersonerna beskriver detta så här: 

 
Aa, å så kan det ju va men då är det enskilda poliser, det är ju inte liksom polisen 

som organisation som tycker så utan det kan ju va en enskild polis som liksom: a 

men va fasen, vi får ju inte ut ett jädra skit av er (..) eller lärare till exempel som 

har gjort en anmälan. (...) Dom kan ju också liksom ge tillbaka frustration i det. A 

men herregud nu har vi anmält det här å nu är mamman här o hämtar barnen å hur 

ska vi förhålla oss till de o så. A men de är bara så liksom. Där kan det ju bli 

frustration hos enskilda men sen förstår ju folk liksom sekretesslagen [IP 3]  

 

Spänningen mellan polisen och socialtjänsten kan tolkas som att de har olika 

institutionella logiker. Enligt Grape (2006) består de institutionella logikerna delvis av 

regelverk och olika målsättningar. Newman & Dannenfelser (2005) skriver bland annat 
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att det uppstår konflikter mellan LE och CPS utredarna, på grund av att de har olika syften 

och olika mål, å ena sidan skydda barnet och å andra sidan åtala brottslingar. CPS och LE 

utredare har även olika tillvägagångssätt som försvårar samarbetet. Ingen av våra 

intervjupersoner anser dock att samvekansabetet är konfliktpräglat (jmf. Newman & 

Dannenfelser, 2005) trots olikheter i sättet att hantera ärenden där det finns misstanke om 

sexuella övergrepp. Intervjupersonerna pratar om att de har god inställning till de andra 

aktörerna, men tar upp exempel på situationer där det kan uppstå spänningar. En av dem 

berättar följande: 

 
Asså, tänker på det här med sekretessen, vi gör ju… det kan ju vara vi som gör 

polisanmälan å vi måste ju bryta vår sekretess om det är ett brott som har begåtts 

mot barn som är högre straffskala än ett år. Så där ska vi ju bryta sekretessen och 

polisanmäla. Sen kan det ju va så att polisen pratar mer med oss än vad vi kan prata 

med dom (...) polisen kan tycka att det är konstigt ibland, vafan ni säger ingenting 

eller… aa, men dom får ju inte luska saker från oss i sin utredning, (...) Sen kan 

dom ju förhöra oss också, det händer ju ofta om det är vi som har haft första 

barnsamtalet (...) då kan ju handläggaren bli förhörd. [IP 3] 

 

Samtidigt är det en balansgång, ibland kan det behövas mer transparens i arbetet men 

samtidigt behöver de som samverkar på Barnahus ta hänsyn till människors rätt till 

integritet:   

 
Ja, det gör det. Det krockar ju ofta med människors rätt till integritet. Behov av 

transparens mellan myndigheter krockar med människors rätt till integritet. 

Ständig balansgång. [IP 7]  

 

Samtliga intervjupersoner betonar dock att barnets bästa och skydd för barnet kommer 

trots allt i första hand. Alla är överens om att om det är barnets säkerhet som vägs mot 

förundersökningssekretessen så är det ju alltid barnets säkerhet som går före. En av 

intervjupersonerna berättar: 

 
Där är samtliga involverade medvetna om att barnets säkerhet går först. Eeemm.. 

sen kan det ju som sagt när det drar ut på tiden, ee när det kanske inte går att få till 

möte på barnahus veckan efter eller så..eee och det kanske dröjer flera veckor då 

får ju faktiskt polisen stå tillbaka lite med sin förundersökningssekretess (...) utan 

då måste socialtjänsten låta barnets säkerhet gå före. [IP 2]  

 

Enligt Linde & Svensson (2013) påverkas organisationer som befinner sig i en 

institutionell omgivning av institutionella krav, såsom lagar och regelverk. Johansson 

(2011) beskriver synen på förhållandet mellan organisationer och deras omgivningar 

utifrån det nyinstitutionella perspektivet som innebär att organisationer är ömsesidigt 

beroende av varandra, det vill säga en organisation är beroende av sin omgivning vilket 

man måste ta hänsyn till i sitt arbete. Den samlade bilden av organisationer som våra 
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intervjupersoner jobbar i visar på drag av nyinstitutionell teori, eftersom de olika 

aktörerna måste anpassa sig efter egna lagar och regelverk men också efter de andra 

samverkande aktörerna och vice versa. Samverkan med Barnahus är en process där 

socialtjänsten samspelar med de andra myndighetsaktörerna såsom nyinstitutionalismen 

beskriver det. Grape (2006) framhåller även att graden av integration i de samverkande 

aktörernas interaktion är viktig för organisatorisk framgång. 

 

6.5  Olika förutsättningar för olika Barnahus  

Under våra intervjuer noterade vi att det fanns olika förutsättningar för hur samverkan 

kan ske mellan olika Barnahus. Våra intervjupersoner kommer från olika delar av Sverige 

och har erfarenheter av att samverka med olika Barnahus. En förutsättning som varierade 

mellan Barnahus, och som fanns på två olika Barnahus, var tillgången till läkare och 

möjligheten att göra läkarundersökning på Barnahuset. Här brister tanken om att barnet 

inte ska behöva åka omkring, då barnet istället behöver tas till en läkarmottagning för att 

få en undersökning. Dock poängterade intervjupersonerna att även om de inte hade direkt 

tillgång till läkarundersökning på Barnahus kunde de fortfarande få en tid hos en 

barnläkare om en undersökning behövde göras. 

Fördelen i Jönköping tyckte jag var bra att man gjorde läkarundersökning och 

allting där. Det gör man inte här på Barnahus vilket är en nackdel för det blir en 

annan arena dit barnen behöver tas och... [IP 2] 

Jo men då faller ju det här att barn ska slippa åka från olika, olika ställen, det är ju 

det som är hela Barnahusgrejen, att alla kommer till barnet å det faller där ju, tänker 

jag också. Sen är det aldrig problem asså om det skulle vara ett barn som är utsatt 

för sexuella övergrepp och vi behöver ha en läkarundersökning idag så är det ju 

inte så att vi inte får det. Nej, utan det får vi ju men vi får ju ta oss till sjukhuset. 

Men vi missar ju inte läkarvården för att dom inte är delaktiga här i detta 

Barnahuset, det gör vi ju inte. [IP 3] 

Några intervjuperson som har varit på flera olika Barnahus beskriver att de ser lite olika 

ut utifrån strukturen på dem: 

… det är en ekonomisk fråga men det är förfärligt att… (...) att det är så många 

barn som blir utsatta under uppväxten vid något tillfälle för övergrepp och ännu 

fler för våld… så är det ju märkligt att man inte satsar mer resurser på att se dom 

här barnen å det borde vara lika över landet. [IP 4]  

Sen så är ju vissa lokaler bättre anpassade för barnförhör än vissa. Jag tycker 

Linköpings är mycket bättre än vad Jönköpings är. Bättre än Kalmars också. Men 

det är ju mer utifrån hur man... alltså hur det ligger... Alltså i Linköping ä det att 

man kan ha flera förhör samtidigt. Och att i Linköping är det två delar, alltså två 

ingångar så man behöver inte träffas. I Jönköping så kommer alla in genom samma 
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dörr vilket gör att det kan vara svårt å ha förhör samtidigt om man träffas i 

korridoren. [IP 6] 

En förutsättning som varierar, vilket några av intervjupersonerna tar upp, är avståndet till 

Barnahuset. Avståndet är ett problem då barnet behöver åka en lång sträcka för att 

förhöras och det kan vara svårt att få ihop logistiken kring detta. Grape (2006) skriver att 

utifrån integrationsprocessen finns det flera faktorer som är till nackdel för samverkan 

och en av dessa är dålig koordinering. Detta kan ses på följande sätt:  

Å sen är det ju avstånd. Jag jobbar ju i [stad] och det är ju ändå ett avstånd, det tar 

en timme att köra till Jönköping och det är mycket som ska samordnas på vägen 

så att… [IP 4] 

De olika förutsättningarna mellan Barnahus kan förstås av  Linde och Svenssons (2013) 

begrepp rationell myt. Detta innebär att organisationer som har en institutionaliserad 

struktur tas strukturen för given, både inom och utom organisationen. Kraven inom 

organisationen kan variera och då komma i konflikt med den existerande strukturen. I 

Barnahus ska det finnas tillgång till läkarmottagning och till BUP men det gör det inte i 

hela Sverige. Detta bidrar till att vissa Barnahus är bättre utrustade än andra och ger då 

olika förutsättningar för socialsekreterarna i deras arbete i ärenden där det finns misstanke 

om sexuella övergrepp.  

6.6 Önskemål gällande samverkan med Barnahus  

 

Enligt Newman, Dannenfelser & Pendletons (2005) studie ansåg de intervjuade att de 

förbättringar som behövs för att förbättra samverkan i Barnahus är bättre tillgång till 

personal, flera och större lokaler och förbättring av samverkan och kommunikationen, då 

det inte alltid fungerar så bra med kommunikationen i verkligheten. 

 

Den sista frågan som vi ställde våra intervjupersoner var: Hur skulle du beskriva det bästa 

tänkbara samverkansarbete i ärenden där det finns misstanke om sexuella övergrepp? 

Flertalet av intervjupersonerna tog upp vikten av att ha kompetent personal. Dels med 

kompetens i hur de ska agera själva i ärenden men det behövs också en kompetens mellan 

de olika samverkande professionerna i ett Barnahus. 

 
Asså jag pratar om kompetens igen. Asså det gäller ju hos oss också, vi är ju inte 

bra rustade måste jag säga, om jag får vara kritisk så tycker jag att vi behöver bli 

mycket mycket bättre på… kunna mer för att förstå å se. Ställa… våga tänka tanken 

å pröva. [IP 1] 
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Flertalet av intervjupersonerna uttryckte att, trots att hanteringen av ärenden i relation till 

samverkan ska vara likadan oavsett ärendetyp, upplever de att det är alltid känsligare och 

mer obehagligt när det handlar om misstanke om sexuella övergrepp. Även Landberg, 

Nyman och Billinger (2015) skriver att många professionella drar sig för att fråga barn 

och unga om deras erfarenheter av sexuella övergrepp av rädsla att kränka dem. Våra 

intervjupersoner som nämner detta menar på att den osäkerheten som de känner i dessa 

ärenden kan bero både på att det känns obehagligt och obekvämt, men också på brist på 

kunskap om detta eftersom sådana ärenden är inte så vanligt förekommande hos 

socialtjänsten. Denna osäkerhet  gentemot barnen som misstänks ha blivit utsatta för 

sexuella övergrepp upplevs finnas hos andra samverkansaktörer också. Newman & 

Dannenfelser (2005) framhåller också att en av faktorerna som försvårar samarbetet är 

bristen på kunskap angående bland annat intervjuer En av intervjupersonerna beskriver: 

  
... min upplevelse är ju också när man pratar med Barnahus eller när man pratar 

med polis och folk inom socialtjänsten att de här ärendena är ju lite så där... man 

drar sig för det. Man vet inte hur man ska ställa frågor om det, man vet inte vilka 

frågor man ska ställa för att det inte ska bli vinklat och det är det här liksom (...) 

alltså det är det här obehaget och ställa frågor kring... även om det är barn och 

utredning, men också sexualitet. Jag tänker att det är väldigt känsligt. Och jag 

tänker att det behöver man arbeta mer med. [IP 2] 

 

Flera av intervjupersonerna pratar om att de önskar att de samverkande aktörerna jobbade 

närmare varandra samt att det krävs bredare och bättre kunskap hos alla aktörer, 

framförallt när det gäller misstanke om sexuella övergrepp, men också större kunskap om 

varandras professioner. Även Newman & Dannenfelser (2005) visar i sin studie att många 

av de intervjuade respondenterna ansåg att utredare som saknar kunskap om 

tillvägagångssätt, intervjuer eller om barnmisshandel, blir ett hinder för en effektiv 

samverkan. Newman, Dannenfelser & Pendleton (2005) har också kommit fram till att 

det behövs bättre tillgång till personal, flera och större lokaler och förbättring av 

samverkan och kommunikationen. Två av våra intervjupersoner beskriver detta såhär: 

  
Det är att man hade ett gemensamt hus där socialsekreterare, som var 

specialutbildade på det här området och dom andra aktörerna också hade 

kompetens, jobbade lite mer närmare varandra, det tror jag skulle ha varit 

strålande. Någon form av större Barnahus å… där det också fanns tillgång till 

behandling direkt. [IP 4] 

  

Det skulle jag beskriva som att när… när människor tar hänsyn till varandras 

professioner och har en åtminstone grundläggande kunskap om varandras 

professioner och respekterar dom olika arbetsområdena… å samtidigt stöttar 

varandra… [IP 7] 
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Ett par andra intervjupersonerna tog upp vikten av att det kan ta lång tid i ärenden på 

Barnahus och att det behövs ett bättre flyt i Barnahuset. Med flyt menar de att 

ärendegången behöver vara mer effektivt i Barnahuset. Även Landberg & Svedin (2013) 

skriver i sin kvalitetsgranskning av Barnahus att ambitionen på flera Barnahus i Sverige 

är att stora delar av utredningen ska ske under en dag. 

 
Jaa men asså, de är ju vår önskan är ju att ha ett fungerande Barnahus liksom. 

Utformade lokaler som är lämpliga, att alla aktörer som är där, eller bör vara där, 

är där. Framför allt flyt i ärenden att det inte är väntetider för barn och för föräldrar, 

att liksom det ska va en kedja med anmälan kommer in, man utreder, insats finns, 

vi önskar egentligen det i hela socialtjänsten men det gäller alla ärenden, att det är 

ett flyt i det. [IP 3] 

  
Alltså det bästa, tycker jag, hade ju varit att det går fortare ibland. Att det blir... att 

det kan bli en lång process. Och att även den som kanske inte har en förälder som 

förövare prioriteras mer för att det är... inte är lika brådskande ur skyddsaspekt. 

(...) om det är ett äldre barn som är mer medveten om vad som kommer hända och 

så där, blir det också en större oro att gå å vänta. [IP 6] 

 

De flesta av våra intervjupersoner anser att uppdelningen av arbetet i Barnahusen är bra 

och att oftast vet alla vad deras roll och ansvar är i samverkansarbetet. En av våra 

intervjupersoner som har längst erfarenhet av ärenden där det fanns misstanke om 

sexuella övergrepp säger följande angående samverkan: 

 
Den är ju ovärderlig. Den är ju ovärderlig. Den gör en väldigt… trygg men det är 

så komplext och så stort, då man behöver andra professioner och andra som kan 

detta… alla tar på sig samma glasögon och tittar på ett barn utifrån sin profession 

det gör att man kan se komplexiteten, man kan förstå det på ett annat vis och man 

kan göra… man kan göra rätt saker så att man tar tillvara på barnets intresse, det 

schabblade vi bort förr. [IP 1] 

 

En annan av våra intervjupersoner har dock samarbetat med fler än ett Barnahus och hen 

upplever att det finns ganska stora skillnader mellan dessa. Verksamhetsområden eller 

den gemensamma nämnaren som ligger till grund för samverkan mellan olika 

organisationer benämner Grape (2006) som verksamhetsdomän. Inom det organisatoriska 

fältet, som inom Barnahus är själva samverkan, kan det finnas aktörer som har olika 

synsätt inom samma verksamhetsdomän vilket enligt Grape (2006) kallas för 

domänkonflikt. Vi har valt att citera en av våra intervjupersoner som har en annan syn på 

samverkan och som betonar vikten av att ha mer specialkompetens på Barnahus 

 
Jag har ju jobbat med Barnahus i Linköping en hel del och där har man ju som är 

en specialenhet för sexuella övergrepp och barnmisshandel, att tillgå på ett helt 

annat sätt (...) Det är ju en helt annan organisation där och Barnahus har egen 

psykolog till exempel anställd på plats och kan hjälpa till med utredningarna och 
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om det behövs man kan liksom skicka uppdrag å remiss att man behöver 

specialkompetens och så… det hade varit mycket mycket bättre [IP 4] 

 

Alla våra intervjupersoner ser samverkan med Barnahus som något positivt och att det 

gör dem tryggare i dessa komplexa ärenden. Dock tar ett par av intervjupersonerna upp 

att det finns det stora skillnader mellan Barnahusen i Sverige. Detta gör att tillgången till 

Barnahus kan variera, eftersom organiseringen inom dessa ser ut på ett annat sätt. Utifrån 

intervjuerna som vi har gjort kan vi se att förutsättningarna för samverkan i de berörda 

Barnahusen är olika. Samverkan med Barnahus i Linköping fungerar bättre enligt våra 

intervjupersoner som har haft kontakt med detta Barnahus, eftersom det finns en 

specialenhet för sexuella övergrepp där och det finns fler samverkande aktörer på plats. 

 

7 Diskussion  
 

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om socialsekreterares erfarenheter av 

interorganisatorisk samverkan i Barnahus. Syftet kunde uppnås genom två 

frågeställningar som var inspirerade av nyinstitutionell teori och formulerade med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Vi har genom att samla in och analysera vårt material 

fått fram resultat som bekräftar tidigare forskning, andra undersökningar och rapporter. 

Genom vår studie har vi också fått fram nya resultat och resultat som på olika sätt 

kontrasterar mot och nyanserar tidigare forskning i vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

undersökningar eller rapporter. 

  

Den första frågeställningen var; Hur upplever socialsekreterare som arbetar med 

barnutredningar samverkan med Barnahus i utredningsprocessen rörande sexuella 

övergrepp mot barn. Utifrån vår insamlade data kan vi, när det gäller socialsekreterarnas 

allmänna syn på samverkan, dra slutsatsen att den går i linje med vad tidigare forskning 

visat, samt vad andra undersökningar och rapporter som vi ha tagit del av har kommit 

fram till. Genomgående under intervjuerna påpekar våra intervjupersoner på hur 

komplexa ärenden är där det finns misstanke om sexuella övergrepp och att samverkan är 

extra viktig i just de här ärendena. Våra intervjupersoner som nämner detta menar på att 

det finns en osäkerheten som de känner i dessa ärenden och den kan bero både på att det 

känns obehagligt och obekvämt att ställa frågor till barnet. Det finns också en brist på 

kunskap om detta, eftersom sådana ärenden är inte så vanligt förekommande hos 

socialtjänsten. 
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Alla våra intervjupersoner framhåller  vikten av att barnet som misstänks ha blivit utsatt 

för sexuella övergrepp slipper slussas mellan de olika myndigheter och hur bra Barnahus 

är för dessa barn och för utredningen i sig samt att förhören hålls på samma ställe. Dock 

kan vi tolka att barnperspektivet, utifrån vad våra intervjupersoner säger, är detsamma 

som att få möta alla professionerna på ett ställe. Barnperspektivet reduceras ned till att de 

ska slippa åka runt när det borde innebära något mycket mer komplext.   

 

Utifrån intervjumaterialet kan vi konstatera att det finns faktorer som snarare försvårar än 

underlättar. Två av dessa faktorer är oklarheter i vem som gör vad och när i relation till 

polisutredningen samt bristen på kunskap i varandras arbete för att samverkan ska fungera 

bättre. Här tycker några av våra intervjupersoner att det skulle underlätta i deras arbete 

om de visste mer om polisens rutiner. Våra intervjupersoner önskar också att polisen hade 

mer kunskap om socialtjänstens utredning och att polisen ska vara snabbare med 

återkoppling. Våra intervjupersoner anser att ökad kunskap om varandras professioner 

och arbete skulle bland annat underlätta socialsekreterarnas skyddsbedömning samt mötet 

och kommunikationen med barnet och vårdnadshavarna  

 

Den andra frågeställningen var; Hur ser socialsekreterare på sina professionella 

förutsättningar/villkor i utredningsprocessen rörande sexuella övergrepp mot barn i 

relation till samverkan med andra professioner i Barnahus. Utifrån vår insamlade data så 

anses de professionella förutsättningarna/villkoren vara bra för samverkan i Barnahus. 

Vad vi har kommit fram till utifrån intervjuerna är att när förhören hålls på ett och samma 

ställe är framförallt till en fördel för barnet. Barnet behöver då inte utsättas för mer 

påfrestningar än nödvändigt i en redan utsatt situation som barnet befinner sig i. En annan 

fördel enligt våra intervjupersoner är att de har möjlighet att lyssna på polisen när de 

förhör barnet och kan flika in med egna tankar och funderingar som polisen kan fråga om 

förutom deras egna frågor. Enligt våra intervjupersoner fungerar samverkansarbetet 

överlag bra, trots att de har olika sätt att hantera ärendena, då alla de samverkande 

aktörerna har barnets skydd och barnets bästa i centrum.  

 

Av vår analys framgår det att det finns en samstämmighet bland våra intervjupersoner 

gällande att de behöver mera kunskap om de samverkande aktörernas professioner. Då 

polisen och socialtjänsten har olika utredningar kan det ibland uppstå oklarheter gällande 

vad som får återberättas för vårdnadshavare eller vart polisen står i sin förundersökning. 
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Det vi således kan konstatera utifrån intervjuerna är att socialsekreterarna upplever att det 

räcker inte med att bara ha olika kompetenser i Barnahus. Våra intervjupersoner efterlyser 

även att de olika aktörer ska ha större kunskap om varandras professioner, större 

transparens, öppenhet och delaktighet under samverkansprocessen samt snabbare 

återkoppling från polisen under samverkansprocessen. Möjligheten till samråd med 

Barnahus är till en stor fördel för socialsekreterarna, men våra intervjupersoners 

upplevelse är att det krävs mer och bättre kommunikation längre in i processen, inte minst 

efter att barnförhöret har genomförts i ärenden där bedömningen görs att föräldrarna inte 

behöver förhöras. 

 

Enligt våra intervjupersoner finns det olika förutsättningar mellan Barnahusen, då inte 

alla har tillgång till BUP eller en läkare under sina samråd eller efter förhöret har 

genomförts. Dock tar intervjupersonerna upp att om de behöver tid hos en läkare är det 

inga problem att få en tid hos en barnklinik, men då brister tanken att barnet inte ska 

behöva åka omkring. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

 

Det vore önskvärt om framtida forskning kunde genomföra fler studier där alla 

samverkande aktörers åsikter lyfts fram gällande samverkan i Barnahus i ärenden där det 

finns misstanke om sexuella övergrepp. Det behöver också genomföras mer arbete ut till 

myndigheter som har anmälningsskyldighet. Problemet behöver lyftas ytterligare så att 

det görs fler anmälningar. Problemet behöver även lyftas upp på en politisk nivå så att 

fler Barnahus tas fram och att det blir lika förutsättningar över hela landet. 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) stadgar att alla individer ska ha likvärdiga möjligheter 

samt att individens behov ska inte styras av kommunernas ekonomi eller vilka resurser 

som finns. Barnens och ungdomarnas förutsättningar i Barnahus ska vara likvärdiga 

oavsett vilken kommun de bor i. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev  

 

Hej,  

 

Vi är två studenter som studerar på Linnéuniversitet i Växjö, på sjätte terminen i 

socionomprogrammet. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete och skulle 

uppskatta om ni vill ställa upp som intervjupersoner inom ramen för detta. Syftet med 

studien är: ”socialsekreterares erfarenheter av interorganisatorisk samverkan i ärenden 

där det finns misstanke om att ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp”, och 

uppsatsens frågor kommer att beröra samverkan inom Barnahus – med målet att skapa en 

djupare förståelse för vilka hinder och möjligheter sådana erfarenheter kan innebära för 

socialsekreterarnas utredningsarbete. 

Era erfarenheter kommer att utgöra en viktig del i vår studie och vi blir väldigt tacksamma 

om ni vill delta. Vår plan är att intervjua åtta socialsekreterare som har erfarenhet av 

samverkan i Barnahus i olika städer. Intervjun kommer ske på er arbetsplats och tar cirka 

en timme. Vi kommer att spela in intervjuerna på en mobiltelefon och materialet kommer 

att behandlas så att ingen obehörig (dvs ingen mer än vi, vår handledare och ev 

examinator på kursen) kan få tillgång till det. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte och när studien är genomförd kommer intervjuerna att raderas.  

Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva 

motivera varför. Ni kan också välja att inte svara på enskilda frågor under intervjun. 

Materialet som vi samlar in genom intervjuerna kommer att avidentifieras och ni kommer 

att refereras som intervjuperson 1, 2, 3 osv. i studien. Det ni säger kommer inte att kunna 

härledas tillbaka till er eller er verksamhet.  

 

Tack på förhand, 

Har ni några frågor eller om något är oklart så får ni gärna höra av er:  

Maria Torbjörnsson  073 - XXX XX XX mt222rp@student.lnu.se   

Nermina Smajlovic 073 – XXX XX XX  ns222jg@student.lnu.se  

Marie Eriksson, handledare     0470-708056 marie.eriksson@lnu.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du jobbat som socialsekreterare? 

- Hur länge har du jobbat med barnavårdsutredningar? 

• Hur stor erfarenhet har du av ärenden där det fanns misstanke om sexuella 

övergrepp mot barn? 

• Vilka är socialtjänstens krav på samverkan? 

- Vad finns det för direktiv och riktlinjer beträffande samverkan med andra 

myndigheter? 

- Vad har socialtjänsten för skyldigheter att samverka med andra myndigheter? 

• Kan du kort beskriva hur samverkan med andra myndigheter ser ut i det 

dagliga arbetet? 

- Hur länge har du samarbetat med Barnahus i ditt arbete med 

barnavårdsutredningar?  

- Hur ser du på samverkan med Barnahus?  

- Vad innebär den för dig i ditt arbete med bland annat ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp? 

- Tycker du att det finns någora möjligheter/fördelar med att samverka i ärenden 

där det finns misstanke om sexuella övergrepp och kan du i så fall beskriva 

dem? 

- Upplever du att det finns några hinder med samverkan i ärenden där det finns 

misstanke om sexuella övergrepp och kan du i så fall beskriva dem?  

- Vad tycker du fungerar bra? 

- Vad tycker du fungerar mindre bra/dåligt? 

• Anser du att samverkan med barnahus i ärenden där det finns misstanke 

om sexuella övergrepp är nödvändigt? 

- Om ja, varför och på vilket sätt är det nödvändigt med samverkan i ert arbete 

med dessa ärenden?  

- Om nej, varför inte?  

• Tycker du att ärendehanteringen i ärenden där det finns misstanke om 

sexuella övergrepp påverkas av sekretess i relation till samverkan med 

Barnahus? I så fall hur?  



  
 

III 

- Är det någon skillnad mellan olika ärendetyper i samverkan med Barnahus 

utifrån sekretess aspekten? 

- Händer det att någon av samverkansaktörer försvårar samverkan i ärenden där 

det finns misstanke om sexuella övergrepp? 

- Om ja, på vilket sätt och hur ser du på detta? 

• Finns det någon myndighet vars sekretess får ”väger tyngre” än någon 

annan myndighets? 

- Om, ja varför tror du att det är så? 

- Hur ser du på detta? 

- Kan det påverka utredningen i ärenden där det finns misstanke om sexuella 

övergrepp? I så fall hur?  

• Händer det att uppstår oklarheter mellan de samverkande aktörer i 

Barnahus om vem som ska göra vad, hur och i vilken ordning? 

- Om du tycker att det finns sådana oklarheter, kan du beskriva hur du tycker att 

de ser ut/tar sig uttryck? 

- Kan det påverka utredningen i ärenden där det finns misstanke om sexuella 

övergrepp? I så fall hur?  

• Händer det att uppstår motsättningar mellan de samverkande aktörer i 

barnahus? 

- Om ja, vad beror dessa motsättningar oftast om? 

- Hur kan detta i så fall påverka utredningen i ärenden där det finns misstanke 

om sexuella övergrepp? 

• Hur skulle du beskriva det bästa tänkbara samverkansarbete i ärenden där 

det finns misstanke om sexuella övergrepp? 


