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This study focuses on the children’s participations during inquiries and the decision making 

process on the experimental work in six Swedish municipalities called Barnahus. The study 

was influenced by Maria Eriksson’s studies on how social work involves children in inquiries 

concerning domestic abuse and how this involvement can make a traumatic situation more 

apprehensible and thereby easier to manage for the child.  

Consisting out  of a literature review of the evaluations done on Barnahus and a questionnaire 

that the employees at Barnahus took part of, we presented the results to see in which extent 

the children was made part of the inquiries and decisions at Barnahus. The evaluations of 

Barnahus show that the experimental work can be seen as a step towards the direction where 

participating children within social work by having the professions involved in the inquiry 

gathered under the same roof and interviewing the child in more child-friendly premises. The 

evaluations and the questionnaire together show that the child´s possibilities to influence the 

inquiry are restricted and younger children, not yet in their teens, have an even smaller chance 

to participate.        
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1 Inledning 

Inom socialt arbete läggs mycket fokus på barnperspektiv och på barnets bästa. Det här är 

något som präglas genom bland annat nya utredningsmetoder som exempelvis Barns Behov I 

Centrum (BBIC). Under de senaste tio åren har begrepp som barnets bästa, barns behov och 

barnperspektiv uppmärksammats i en annan utsträckning än tidigare just eftersom barn oftast 

har en svag ställning gentemot vuxna (Hindberg, 2003:7f). Utöver nya modeller och 

utredningsmetoder har även Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) och Föräldrabalken, FB 

(SFS 194:381) reformerats för att uppmärksamma barnet och barnets behov på ett annat sätt 

än tidigare (Rasmusson, 2006:13). Anne Harju (2008:34) menar att samhället har gått från att 

ha sett barnen som ett objekt till att nu vilja göra barnet medbestämmande och delaktigt och 

på så sätt forma sina egna livsvillkor. Den projektverksamhet som startades upp i sex olika 

försökskommuner; Umeå, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö, i Sverige 

2005 kan ses som en effekt av att barnets bästa omdefinierar hur professionella inom socialt 

arbete ser på och arbetar med utsatta barn. Verksamheten, som är ett samarbete mellan 

Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket, kallas 

Barnahus. Det fungerar som en plats för samverkan mellan de olika myndigheterna, som vi 

nämnt ovan, vid utredningar som rör barn vid misstanke om att de blivit utsatta för allvarliga 

brott. Tanken är att det utsatta barnet ska kunna få läkarundersökning, samtalsterapi samt 

polisförhör uträttat under ett och samma tak för att underlätta barnets läkningsprocess 

(Slutrapporten1, 2008).  

Problemet med begreppet barnperspektiv är att det konstant är under utveckling och 

omtolkning vilket medför att begreppet kan tolkas olika och då även misstolkas (Rasmusson 

2006:22). Barnperspektivet är de vuxnas syn på barnet där de vuxna ska försöka förstå hur 

barnet känner eller upplever. Kortfattat är barnperspektiv när vuxna talar om barnet, medan 

barnets egna perspektiv däremot tar avstamp i barnet själv, med andra ord det som barnet 

själv ser, känner, hör och upplever (Halldén, 2003). För att ge exempel på hur svårtolkat det 

                                                            
1 Slutrapporten är skriven av: Malin Källström och Jessica Lundahl från Rikspolisstyrelsen, Anton Svensson och Petra Råsten Almqvist från 
Rättsmedicinalverket, Berith Josefsson, Birgitta Resenius och Mette Marklund från Socialstyrelsen samt Katarina Olsson från 
Åklagarmyndigheten. Samråd har skett med Fredrik Marklund, Brottsförebyggande rådet, Gudrun Nordborg, Brottsoffermyndigheten, Åsa 
Landberg, Rädda Barnen och Elisabeth Melin samt Sveriges Kommuner och Landsting. Vi kommer i vårt examensarbete hänvisa till 
”Slutrapport” vid fortsatt referensangivning. 
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kan vara att inta ett barnperspektiv i ärenden med utsatta barn återberättas här om ett fall om 

en treårig flicka som sexuellt utnyttjats av en släkting. Namnet är fiktivt och fallet är tagit ur 

Carl-Göran Svedin & Christina Backs ”Varför berättar de inte?” (2003:39). 

Ingela var tre år när en släkting utnyttjade henne sexuellt. Hon sov under 
tiden och var inte medveten om vad som hände. Mannen onanerade och lät 
sperma rinna över hennes ansikte. Han doppade Ingelas napp i sperman 
som han sedan förde in i hennes mun. Han penetrerade henne i slidan och 
anus med en penisattrapp och en termometer. Han gjorde också 
samlagsrörelser mot hennes stjärt. Detta videofilmade han. Ingela sov 
under tiden som övergreppen pågick, och föräldrarna tror inte att hon är 
medveten om vad släktingen gjort med henne. Ingela är därför inte heller 
förhörd. 

Att göra avvägningen om vad som i det här fallet kan anses vara barnets egna bästa är oerhört 

problematiskt. Huruvida det väldigt unga barnet ska bli förhört och därmed riskera att 

traumatisera en upplevelse som barnet, enligt sina föräldrar, inte verkar minnas eller att ge 

barnet möjlighet att få behandling och stöd kan diskuteras i oändlighet. För dem som arbetar 

inom Barnahus görs den här avvägningen under ett samrådsmöte mellan de olika 

myndigheternas representanter. Att samla all kunskap under samma tak ska påskynda 

processen för beslut men det ska även samla kunskapen hos de olika myndigheterna för att 

kunna fatta ett korrekt beslut. Det är bland annat de här faktorerna som menas gynna barnets 

bästa på ett bättre sätt än tidigare arbetsmodeller som funnits i kommunerna (Åström & 

Rejmer, 2008:16f). Barnahus är en fråga som är aktuell just nu och många kommuner 

diskuterar att införa verksamheten. Regeringen har presenterat en utredning som har 

utvärderat de sex försöksverksamheterna under projekttiden och resultatet lär ligga till grund 

för fortsatt utveckling av Barnahus runt om i Sverige. Eftersom socialtjänsten är en del av 

samverkan kring Barnahus har vi uppfattningen att det är viktigt att känna till verksamheten i 

vår kommande yrkesroll. 

Maria Erikssons & Elisabeth Näsmans (2007) artikel om utsatta barns delaktighet gav oss 

insikt i hur de här barnens situation kan förbättras genom delaktigheten. Författarna menar att 

om de professionella låter de utsatta barnen vara delaktiga i utredningsprocessen så att det 

förstår sin situation kan det här anses vara en del av barnperspektivet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet i vårt examensarbete är att analysera till vilken grad Barnahus kan antas göra det 

utsatta barnet delaktigt, och genom det tillgodose barnets bästa och barnperspektivet.  

 

1. Hur anser sig Barnahus arbeta enligt ett barnperspektiv? 

2. Hur gör Barnahus sina målgrupper delaktiga i verksamheten? 

3. Hur ska delaktigheten värderas utifrån Oranens och Shier´s delaktighetsmodeller? 

 

1.2 Avgränsning 
 

Vi har avgränsat oss till de sex Barnahusen som ingår i försökskommunerna; Umeå, 

Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Vi väljer bort att granska senare 

startade Barnahus i Sverige då de kan ha uppkommit på andra sätt än genom regeringens 

uppdrag, samt att senare Barnahus ännu inte är utvärderade.  

 

1.3 Disposition  
Vårt examensarbete består av sju kapitel. Varje kapitel inleds med en kort inledning om vad 

som kommer att beröras. Inledningsvis har vi valt att beskriva de begrepp som vi använder 

oss av i vårt examensarbete för att förtydliga dess innebörd. Kapitel två berör historik och 

tidigare forskning som finns om Barnahus. Den teoretiska referensramen, delaktighet, 

återfinns i kapitel tre. Här beskriver vi även de modeller vi har använt oss av som 

analysredskap i vårt examensarbete. Kapitel fyra beskriver hur studien har genomförts; hur 

data har insamlats och bearbetats. Här har vi även reflekterat över vårt metodval och etiska 

överväganden. Resultatsredovisningen av enkäter och utvärderingar (se bilaga sju för en 

presentation av rapporterna vi har använt oss av) presenteras i kapitel fem. Kapitel sex är vår 

bearbetning och analys av datan, vi har analyserat enkäterna för sig och utvärderingarna för 
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sig under varsin rubrik. Vi avslutar vårt examensarbete med en diskussion i kapitel sju med 

underrubrikerna; barnperspektiv kontra vuxnas barnperspektiv, alla barns rätt till 

barnperspektiv, delaktighet samt fortsatt forskning. 

 

1.4 Centrala begrepp 
 

Under begreppsförklaringen har vi valt att lyfta begrepp som vem som räknas till gruppen 

barn, barnperspektiv, samhällets barnperspektiv, barns delaktighet samt verksamheten 

Barnahus. Vi menar att arbetet med utgångspunkt i barnperspektiv förutsätter barnets bästa 

och att barnets delaktighet tillgodoses.  

1.4.1 Vem är ett barn? 
Vem som räknas vara ett barn är svårdefinierbart. En sjuttioårig person är någons barn på 

samma sätt som en nyfödd bebis. Vart var och ens tankar leder oss när vi hör ordet barn är 

oerhört individuellt menar Göran Ewerlöf, Tor Sverne och Anna Singer (2004:24). 

Definitionen av barn enligt FN:s barnkonvention (1989) är en person upp till 18 år och det är 

också det här som vi menar när vi fortsättningsvis skriver om barn. I vår studie har vi dock 

stött på viss statistik eller lagtext som hänvisar till barn upp till 15 år. Brottsbalken (Brb) med 

lagnummer SFS 1962:700 är ett sådant exempel där just sexualbrott mot barn räknas upp till 

15 år. Barnahus skiljer sig också från svensk lagstiftning då barnen bara har haft tillgång till 

Barnahus när de är mellan 4-14 år och i praktiken faller barnet bort om det är 0-4 samt 15-18 

år (Åström & Rejmer, 2008:134). Det är dock viktigt att poängtera att även barn upp till 18 år 

kan bli utsatta för exempelvis sexuella övergrepp trots lagen om sexuell myndighetsålder vid 

15 år, och att det självklart också är ett brott.  

1.4.2 Barnperspektiv inom socialt arbete  
När det gäller vad barn i utsatta situationer har för behov återkommer några centrala begrepp 

hos flertalet forskare. De skriver om barnets rättigheter, barnperspektiv och barnets 

delaktighet (jfr Rasmusson 2006, Eriksson et al. 2006 samt Eriksson & Näsman 2007). De här 

begreppen menar Rasmusson (2006:21f) är det som definierar och ligger till grund för allt 

socialt arbete med barn, men ordens innebörd kan tolkas olika och därför är de konstant under 
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utveckling och omtolkning. FN:s barnkonvention (1989) beskriver begreppet barnperspektiv 

som att det ska finnas respekt för barnets fulla människovärde och integritet samt att det ska 

finnas respekt för barndomens egenvärde (Pavlovskaia och Åström, 2008:17). Bodil 

Rasmusson (2006:1) tar fokus på vad ett barnperspektiv innebär i praktiken och hur barn och 

föräldrar görs delaktiga inom socialt arbete. Rasmusson menar att barnperspektivet kan ses ur 

olika synvinklar. Ur samhällets synvinkel handlar det om den samlade kunskapen vuxna har 

om barn, det vill säga en generell syn på barn och deras behov. Den här kunskapen är knuten 

till ett sammanhang, en tidpunkt i historien samt en plats och Rasmusson menar att 

exempelvis FN:s barnkonvention (1989) eller regeringens barnpolitik kan ses som ett direkt 

resultat av det här. Ur den synvinkeln ligger fokus på de vuxnas syn på barnperspektivet ur 

olika positioner och relationer till barn. Rasmusson (2006:22) menar att det inte bara handlar 

om att lyssna på barn och dokumentera deras utsagor, utan också att den vuxne ska ta reda på 

vad barn känner, upplever och vill. Det här måste vara grunden till de vuxnas 

ställningstagande för att kunna påstås arbeta utifrån barns behov och ett barnperspektiv.  

 

Begreppet barnperspektiv är något som är svårtydigt och Gunilla Halldén (2003:2f) refererar 

till Lena Alanen (2001) som menar att ett barnperspektiv inte bara avser barnets eget 

perspektiv utan att det också kan ses som en analys av vilka villkor barnet lever under. Hon 

gör en åtskillnad på vad som är ett barnperspektiv och vad som är ett barns perspektiv. 

Eftersom barnets perspektiv tolkas av andra, exempelvis behandlare och pedagoger, måste de 

vara uppmärksammade på sin egen tolkning så att det inte blir ett vuxet perspektiv på barnet. 

Barbro Hindberg (2003:10) skriver att om barnet inte har fått komma till tals i en social 

utredning så kan inte heller utredningen anses hålla en hög kvalitet, och då har barnets 

rättssäkerhet inte tillgodosetts. Halldén (2003:5) menar att orsakerna till att barnperspektivet 

kan se olika ut beror på dess kontext, tid, sociala och kulturella faktorer. Halldéns 

begreppsförklaring av barnperspektiv är att barns röster ska fångas för att sedan tolkas för att 

få uttryck för barnets sammanhang, och för vilken roll barnet då har i samhället (Halldén, 

2003:10). Här menar Barbro Hindberg (2003:12) att barn ska ha rätten att komma till tals på 

samma sätt som andra ”förtryckta grupper” som hon liknar med färgade, kvinnor och 

homosexuella. Också författaren Birgitta Qvarsell (2003:2) lyfter hur begreppet 

barnperspektiv kan tolkas på olika sätt eftersom begreppet används olika beroende på inom 
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vilken verksamhet det är. Hon menar att det ibland handlar om hur vuxna, till exempel 

professionella som arbetar med barn, ser på barn. Andra gånger innefattar det hur barnen ser 

på sin situation på sig själva och på sina villkor. Författaren menar att ordet perspektiv också 

kan vara tvetydigt, då det delvis kan betyda utsiktspunkt och synsätt, men att det även kan stå 

för en teori (Qvarsell, 2003:2).  

1.4.3 Samhällets barnperspektiv 
Göran Ewerlöf et al. (2004:88) menar att eftersom barn inte alltid kan ta till vara sina egna 

rättigheter så måste det finnas myndigheter som kan hjälpa barnet när föräldrarnas förmåga 

sviker. Den myndighet som har den uppgiften är socialtjänsten. Vad som menas med barn 

som far illa är något som ser olika ut beroende på hur samhällets syn på barnet har förändrats.  

Det här märks även i hur svensk lagstiftning har ändrats och förstärkts för att tillförsäkra 

barnet skydd och stöd genom diverse insatser eller högre straff för de som utsätter barnen för 

brott (Ewerlöf et al. 2004:91ff). Birgitta Rubensson (2005:138) menar att samhället måste 

informeras om vad FN:s barnkonvention säger för att vi ska efterfölja den och därigenom 

även följa lagen. Hon poängterar att främst måste den informationen nå de beslutsfattare som 

är ansvariga för barnens vardag. Utifrån Barnahus menar Rasmusson (2008:67f) att det 

samhälleliga barnperspektivet som finns är tydligt redan genom själva grundandet av 

Barnahus. Intresset om barns rätt i samhället och de politiska beslut om att inrätta Barnahus 

tyder på samhällets barnperspektiv. De fysiska byggnaderna som Barnahus består av, med 

barnmiljön och själva namnet, Barnahus, signalerar också samhällets barnperspektiv menar 

Rasmusson. 

 

1.4.4 Barns bästa  

Det här begreppet är taget från FN:s barnkonventions (1989) 54 artiklar om vad barns bästa är 

för något. Fokus på vissa av de artiklarna brukar göras och det är även något som vi väljer att 

göra här nedan.  

 

• I artikel två skrivs det hur alla barn ska behandlas lika oavsett kön, hudfärg, etnisk 

bakgrund, språk eller religion och att barn inte får diskrimineras eller straffas på 

grund av deras eller deras vårdnadshavares åsikter eller tro. 
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• I artikel tre nämner FN hur politiker, myndigheter och domstolar ska tänka på vad 

som är bäst för barnet innan något beslut fattas. 

• I artikel sex beskrivs det hur alla barn har rätt till liv och en god och hälsosam 

utveckling.  

• I artikel tolv handlar det om hur vuxna ska lyssna till barn och att alla barn har rätt 

att bli hörda och att fritt kunna få uttrycka sig.  

 

Enligt Föräldrabalkens, FB, (SFS 1949:381) 6 kapitel 1§ ska barn behandlas med aktning för 

sin person och egenart och de får inte utsättas för kroppslig bestraffning. I samma stycke står 

det hur barn har rätt till god fostran, omvårdnad och trygghet. Redan 1924 började barnens 

bästa och deras rättigheter att uppmärksammas och hur allas gemensamma ansvar för barnen 

skulle råda i samhället. I deklarationen som antogs av Nationernas förbund 1924 noterades 

barns rätt till utveckling, överlevnad, skydd samt respekt och värdighet. 1989 kom FN:s 

barnkonvention till som idag ligger till grund för Sveriges lag och som återfinns i 

portalparagraf i bland annat SoL 2001:453 (Rubensson, 2005:139). Barnombudsmannen 

grundades 1993 med huvuduppgift att se till att FN:s barnkonvention (1989) efterföljs samt 

att lyssna och föra fram barns uppfattningar, förslag och erfarenheter.  

1.4.5 Barns delaktighet  
Rasmusson (2006:22) skriver om en barnsyn inom barndomssociologin som menar att den 

vuxne ska se på barnet som ett aktivt subjekt i utformningen av sina sociala liv och inte 

nödvändigtvis som passiva objekt för sociala strukturer eller processer. Barnet ska med andra 

ord vara aktivt och delaktigt i beslutsfattarprocessen och det är de vuxnas ansvar att göra det 

här möjligt. Författaren Lotta Dahlstrand (2004:39f) menar att barn har svårt att komma till 

tals i familjerättliga processer trots att principerna om barnets bästa och barnperspektivet finns 

i den svenska lagstiftningen (se exempelvis SoL 1 kapitel 2§ med SFS 2001:453). 

Lagstiftningen, som har som mål och syfte att göra barnet delaktigt, menar Dahlstrand 

(2004:105), genomsyras av en bristande tilltro till att barn verkligen har den kompetens som 

är nödvändigt för att fatta egna beslut. Den här tanken delar även författaren Anne Harju 

(2008:12) som hänvisar till Jens Qvortrups forskning (1999) om hur barn kan ses på som tre 

olika delar. Den första delen menar han är att de vuxna bör fokusera på barns varande och inte 

på vad barnen ska bli. Den andra delen hänvisar han till hur barndomen skapas i sociala 
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sammanhang och att vara barn innebär att de har en social position. Den sista delen Qvortrup 

hänvisar till är att barn är egna aktörer både gällande sin egen, som samhällets, utveckling. På 

så sätt menar Qvortrup att barnen själva är med och skapar och påverkar sina livsvillkor 

(Harju, 2008:12).  

I Maria Erikssons och Elisabeth Näsmans forskning (2007) studeras utsatta barns delaktighet. 

Ambitionen, menar Eriksson och Näsman, är att behandla barn som subjekt i sina egna liv 

men även i forskningen. Harju (2008:119) menar att eftersom det finns lagstiftning och regler 

som säger vad barn får och inte får göra så bildas ramar och begränsar barnens möjligheter till 

handlingsutrymme. Barnen handlar utefter bestämda förutsättningar och får skapa mening och 

delaktighet utifrån det sammanhang de befinner sig i. Göran Ewerlöf et al. (2004:32f) 

hänvisar till lagen där barn kan anses delvis delaktiga i beslut som rör vårdnadsfrågor, 

adoptionsfrågor eller vid beslut som rör hälso- och sjukvård. Inom myndigheter kan dock inte 

beslut grundas enbart på vad barnet uttryckligen själv vill. FN:s barnkonvention (1989) 

skriver att barns åsikter ska vara av betydelse i förhållande till ålder och mognad, vilket även 

lyfts i den svenska lagen (Jfr ex. SoL SFS 2001:453, 11 kapitel 10§). Författarna menar dock 

att det här kan bli en kollision mellan vad som faktiskt står i svensk lagstiftning och vad som 

sker i praktiken (Ewerlöf et al. 2004:34f).  

1.4.6 Verksamheten Barnahus 

Barnahus är ett försöksprojekt som startades upp i sex försökskommuner; Malmö, Linköping, 

Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Efter de här försökskommunerna har ytterligare 

Barnahus öppnats upp runt om i Sverige. Målet med verksamheten är att rättssäkerheten för 

barn som blivit utsatta för brott ska öka, samt att utredningarna ska hålla en högre kvalitet 

(Åström & Rejmer, 2008:17f). Genom att samordna insatserna över myndigheternas gränser 

anses de professionella beakta barnperspektivet på ett bättre sätt än tidigare och kan då 

undvika att barnet slussas runt till olika myndigheter och att barnets läkningsprocess kan 

påbörjas under ett och samma tak i snabbast möjligast mån. Författarna Eugenia Pavlovskaia 

och Karsten Åström (2008:5f) skriver om hur verksamheten regleras både straffsrättsligt och 

socialrättsligt eftersom det är ett brott mot barn som skett. Enligt SoL 5 kap 1§ (SFS 

2001:453) ska socialtjänsten arbeta efter att barn och ungdom ska växa upp under trygga 

förhållanden och lagen ska också se till att person som utsatts för brott samt dennes familj ska 

få stöd och hjälp (SoL 4 kapitel 11§). Insatsen från landstinget, nämligen den medicinska 
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delen som finns i Barnahus, styrs av andra regler och hjälp med vård ses som en skyldighet, 

medan hjälp från exempelvis socialtjänsten ses som en rättighet. Trots att de olika 

myndigheterna styrs av olika huvudmän och har olika förhållningssätt arbetar de i Barnahus 

med samma sak, barn som blivit utsatta för allvarliga brott (Pavlovskaia & Åström, 2008:6f). 

De utsatta barnen som kommer till Barnahus är ofta i stort behov av en krisbearbetning, då 

barnet bör bearbeta traumat som det har varit med om (Rasmusson, 2008:7). Vid användandet 

av begreppet kris i vårt examensarbete används den definition som Johan Cullberg (2006) 

gör: 
Ett psykiskt kristillstånd befinner man sig i då ens tidigare erfarenheter och 
inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt 
bemästra den livssituation som man råkat in i (Cullberg, 2006:19). 

 

När ett barn utsätts för trauma i sitt eget hem försvinner också den trygghet som tidigt funnits 

knutet till hemmet. De sociala tabun som finns kring varför barnet väljer att inte berätta vad 

det varit med om innebär också att barnet får en begränsad möjlighet till att tolka, förstå och 

bearbeta vad denne varit med om (Eriksson, Oranen, Solberg & Vatnar 2007:9). Genom att 

bekräfta och giltiggöra barnens upplevelser menar författarna vidare att barnet kan bearbeta 

och hitta strategier för att hantera sin livssituation. När det väl kommer fram att ett barn har 

blivit utnyttjat framträder ofta två kriser, dels traumat kring själva övergreppet men även 

konsekvenserna av avslöjandet och oron om hur omgivningen kommer att tro på barnet. Det 

är viktigt att krisarbete sätts igång samtidigt som avslöjandets görs för att mildra 

konsekvenserna för barnet längre fram. En viktig del i arbetet med traumat är att få barnet att 

berätta allt i detalj och alla omständigheter runt det som har hänt för att lättare komma ur 

reaktionsfasen menar Carl-Göran Svedin & Lena Banck (2002:212). 

De målgrupper som alla Barnahus har gemensamt är barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp samt barn som har blivit fysiskt misshandlade. Barn som utsätts för uppsåtligt våld, 

kränkande behandling, vanvård eller kroppsligt våld av en person som anses ha det vuxna 

ansvaret räknas som barnmisshandel (Barnombudsmannen, 2007:177). Hur våldet ser ut är 

väldigt olika; slag med hand, näve, redskap, knuffar, sliter, drar eller nyper barnet är några 

exempel på fysisk misshandel (Irgens & Moqvist, 2002:36f). Barn som utsätts för sexuella 

övergrepp definieras enligt lagen (SFS 1962:700) ett barn som har blivit utsatt för samlag 

eller annan sexuell handling (Brb, 6 kapitel 4§ Första stycket). Maria Eriksson et al. (2007:10) 
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menar att sexuella övergrepp också kan vara då barnet blir vittne till att exempelvis mamman 

utsätts för ett sexuellt övergrepp från exempelvis pappan i hemmet.  

 

 

2 Historik och tidigare forskning om Barnahus 
 

Under den här rubriken presenterar vi de internationella ursprungsmodellerna som har lett 

till införandet av svenska Barnahus. Vi skriver också om den tidigare forskning som finns om 

Barnahus. 

2.1 Internationella föregångare till utformandet av svenska Barnahus 
Förebilden till Barnahuset finns i USA, där det idag finns över 400 stycken Children´s 

Advocacy Centers (CAC). Här samarbetar i första hand den lokala socialtjänsten, polisen och 

åklagaren i utredningen av enskilda fall av sexuella övergrepp och ibland också fysisk 

misshandel av barn. Det första centrumet startades upp i Alabama, i mitten på 1980- talet som 

ett försök att motverka de problem utredningen av övergrepp skapade för barnen. 

Uppmärksammade problem som ledde fram till uppstartandet var bland annat när en sexuellt 

utsatt ung kvinna fick gå igenom fler än 20 förhör av fler än tio olika personer. Alla förhörde 

henne utifrån sina perspektiv men förhören handlade ändå om samma händelse; övergreppet. 

Det ansågs då att alla förhör som ingår i de olika utredningarna kunde vara till lika stort 

trauma som övergreppet i sig. 1990 började en modell att grundas för att sedan utformas till 

dagens CAC. De grundläggande principerna var att barnet skulle förhöras på endast en plats 

som helst skulle ge barnet lugn och trygghet och då undvika socialkontor, polisstationer, 

sjukhus och sessionssalar i domstolar. Professioner knutna till centret är främst polis, åklagare 

och socialarbetare, men även andra yrkesgrupper, som exempelvis personal från sjukvård och 

psykiatri, kan ingå. Den grundläggande och främsta uppgiften i modellen CAC är att utreda 

om barn har utsatts för övergrepp. Andra uppgifter är också att ge stöd till de personer som 

senare behandlar barnet, familjer och förövaren. Behandling för barn ges som regel inte på 

plats i centren (Socialstyrelsen, 2003:30f). 

Det första centret med likheter till amerikanska Barnahus som grundades i Norden finns i 

Norge sedan 1995, Nasjonalt resurssenter for seksuelt misbrukte barn (NRSB). NRSB är ett 
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projekt med uppgifter över hela Norge och det är staten som har finansierat projektet, men då 

centret är placerat i Oslo är det Oslo kommun som har administrerat själva projektet. 2004 

utvidgades kompetensen till att även hantera våld och trauman. Resurscentrets främsta uppgift 

är dock att öka kompetensen hos de professionella som arbetar med utredning och behandling 

av barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det här görs bland annat genom 

konsultation i enskilt ärende och dels genom allmän kunskapsförmedling. Centret har även 

haft en klinisk verksamhet där medicinska undersökningar genomförs. Under senare år har sju 

tjänster varit knutna till centret, en projektledare, två läkare, en läkarsekreterare, en socionom, 

en psykolog och en bibliotekarie. Liksom Childrens Advocacy Center i USA arbetar oftast 

NRSB endast som samordnande instans där kompetens och stöd ska ges till dem som senare 

behandlar familj och barnet (Socialstyrelsen, 2003:26f). 

 

I november 1998 öppnades Barnahús på Island. Den här verksamheten skiljer sig från de båda 

föregångarna USA och Norge eftersom de här både behandlar, konsulterar och utreder fall där 

barn blivit sexuellt utnyttjade på plats. Barnahús finansieras av den statliga 

barnavårdsmyndigheten och de myndigheter som arbetar med sexuellt utsatta barn använder 

sig av villan i Reykjavik där verksamheten är belagd. Här arbetar en psykolog, en sociolog, en 

person med pedagogisk och kriminologisk kompetens och en sekreterare (Socialstyrelsen, 

2003:28f).  

 

När så beslut skulle fattas om att införa Barnahus till Sverige 2005 hade Samverkansgruppen, 

som är en tillsatt grupp med representanter från Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, 

Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten, kontakter med orter som var intresserade av att ingå 

i försöksverksamheten. Gruppen fastställde kriterierna nedan för att kommunerna skulle få 

ingå i försöksverksamheten (Slutrapport, 2008:12f).  

 

• De myndigheter som vid behov måste finnas tillgängliga ska befinna sig på samma plats 

under utredningstiden. Med de här myndigheterna ansågs polis, åklagare, rättsmedicin, 

socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. 
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• Målgruppen för försöksverksamheterna beslutades vara barn under 18 år där misstanke om 

att de har varit utsatta för ett allvarligt brott som är riktat mot den unges liv, hälsa, frihet eller 

frid, det vill säga tredje, fjärde och sjätte kapitlet i Brottsbalken (SFS 1962:700). 

 

• Senast den 1:e januari 2006 skulle verksamheten vara påbörjad (Slutrapport, 2008:12f). 

 

2.2 Tidigare forskning om Barnahus effekter 
Forskning kring Barnahus har inte påbörjats i någon större omfattning i Sverige då det är ett 

nyligen avslutat försöksprojekt. Vänder vi oss till internationell forskning uppmärksammas 

även här en brist på användbar forskning om Barnahus och dess effekt (Rasmusson, 

2008:12f). En amerikansk artikel skriven av Smith, Witte & Fricker-Elhai (2006:358) visar 

dock att CAC i USA har en mer märkbar effekt än de barn som får hjälp genom vanliga 

barnamyndigheter, så kallad Child Protection Service Agencies. Författarna till artikeln menar 

också att det behövs fler studier där en jämförelse med de här båda arbetssätten görs så att en 

mer säker slutsats kan göras om var barnperspektivet bäst anses vara i fokus (Smith et al. 

2006:358).  

 

Hur professionella bör bemöta utsatta barn är något som det har forskats om i en större 

utsträckning. Flera författare lyfter vikten av att utbildade och intresserade människor är de 

som i första hand bör arbeta med utsatta barn där brott har begåtts (Jfr Larsson-Swärd, 2001 

& Svedin & Back, 2003). Olika faktorer spelar in vid förhör med barn, såsom att barnet 

känner sig trygg och befinner sig i en behaglig fysisk miljö. Författarna ovan menar även att 

det är viktigt att ge barnet tid att berätta och att orka lyssna och ta emot den information som 

barnet ger förhörsledaren (Svedin & Back, 2003:71). Andra viktiga saker att tänka på vid 

förhör med barn kan vara att förhörsledaren är noga med att använda ett språk som barnet kan 

förstå, om svårare termer måste användas bör innebörden av dem noga förklaras för barnet. 

Som samtalsledare är det också av stor vikt att försöka lyssna mer än att tala, undvika beröm 

eftersom barnet kan tolka det felaktigt och berätta det den tror att den vuxne vill höra, samt 

inte använda mutor eller belöningar av något slag för att få barnet att berätta (Svedin & 

Banck, 2002:180f). Författarna menar också att det kan vara viktigt att låta barnen komma på 
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flera förhör om omständigheterna kräver det och att en relation måste få ta tid till att byggas 

upp.  

 

I Rasmussons (2008) studie är det barnens egna berättelser om Barnahus som 

uppmärksammas och här präglas citaten från barnen om hur det känns att bli filmad i ett 

samtal om svåra händelser, miljön samt hur de upplevde att de blev bemötta av de anställda. 

Vi kommer att återkomma till Rasmussons resultat från barnintervjuerna under rubriken 5.2.1. 

 

3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet har vi valt att beröra delaktighet för barn i socialt arbete generellt sett för 

att sedan avgränsa till utsatta barns delaktighet. Vi presenterar också de två modeller som vi 

kommer att använda oss av i examensarbetet som våra redskap till vår kommande analys. 

3.1 Delaktighet 
Användandet av teorier om delaktighet som teoretisk referensram grundar sig i tidigare 

forskning som gjorts på ämnet om vad utsatta barn behöver för att bearbeta en kris. 

Forskningen visar exempelvis att det utsatta barnets delaktighet i utredningsprocessen kan 

bidra till att det skapas goda förutsättningar för barnets framtida läkningsprocess (jfr Eriksson 

& Näsman 2007). Definitionen av vad delaktighet innebär kan variera och tillämpas olika 

beroende på vem som tolkar det. Begreppet återkommer dock i en stor del av forskningen 

kring utsatta barns behov (jfr Rasmusson 2006 samt 2008) och då ofta tillsammans med 

begreppet medbestämmande. Barnombudsmannen (2006:22f) menar att begreppet delaktighet 

innebär att individen eller gruppen kan medverka och vara inblandad i något och därför ha 

extra kunskap om just den delen som individen eller gruppen är inblandad i. Begreppet 

medbestämmande definierar de genom att individen eller gruppen har den faktiska rätten att 

påverka och ha del och inflytande över beslutet som fattas.  

Att använda oss av den här teoretiska referensramen hjälper oss att granska våra primära och 

sekundära data då barns delaktighet utifrån ett barnperspektiv diskuteras. Utifrån de modeller 

som presenteras nedan kommer delaktighet överensstämma med möjligheterna att arbeta 

utifrån ett barnperspektiv. 
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Lotta Dahlstrand (2004:53) menar att det utsatta barnet kan ha tre olika roller och olika nivåer 

av delaktighet under familjerättsliga processer, men rollerna är högst användbara även när 

barns delaktighet under andra utredningsprocesser ska studeras. Om barnet ses som en 

informant har han/hon ett visst inflytande. Här ges det möjlighet att barnet får berätta om sin 

situation och ange eventuella önskemål. På informantnivån anses barnet ha minst delaktighet 

och möjligheter till att påverka. Om barnet ses som en medaktör har han/hon ett visst 

medbestämmande. Här kan barnet bidra med kunskap om sin situation, men även ange sina 

personliga uppfattningar. Här förs en dialog och de professionella arbetar tillsammans med 

barnet för att hitta lösningar. Aktörsrollen innebär att de professionella bemöter barnet som en 

kompetent person som kan fatta sina egna beslut. Här anses barnets bästa vara det barnet själv 

anser att det behöver och i den här rollen är det alltid barnet som har tolkningsföreträde.  

 

Mikko Oranen presenterar i Eriksson et al 2007:19ff, sin teori på hur professionella bemöter 

och ger utrymme för barns delaktighet. Teorin som är utformad som en modell används för att 

beskriva hur barn som bevittnat våld i familjen bemöts i utredningsprocesser. Modellen anser 

vi är högst tillämpbar även när det talas om bemötandet av utsatta barn generellt sett och 

barnens möjligheter till delaktighet. Oranens första modell till vänster (se figurer nedan2) 

består av två axlar. Den ena axeln ser på de professionellas förförståelser om barn och 

barndom utifrån två ståndpunkter; ”barnet under utveckling” där barnet mäts mot en 

generaliserad utvecklingsprocess och ett ”aktörsorienterat perspektiv” på barnet där fokus 

ligger på barns handlande i det specifika sammanhanget. Den andra axeln visar hur den 

professionella förhåller sig till barnet som ett aktivt eller passivt subjekt i processen. De här 

två axlarna skapar tillsammans fyra fält för förhållningssätt till de utsatta barnen. I fältet 

mellan ”barnet i utveckling” och ”aktivt” högst upp till vänster bemöts barnet som ett aktivt 

subjekt. Arbetet tar här sin utgångspunkt i hur barnet har behov av hjälp för att det upplevda 

traumat inte ska få långt gående negativa konsekvenser för det framtida livet. Behoven kräver 

att de professionella har kunskap om barnens situation, särskild expertis och att det finns 

särskilda behandlingsmetoder. Under det andra fältet högst upp till höger där ”barn som 

aktörer” möter ”aktivt” bemöts även här barnet av de professionella som ett aktivt subjekt. 

Skillnaden här är att fokus på arbetet ligger på att barnen har rätt att få ta del av 

                                                            
2 Modellerna finns även i bilaga två och tre för större figurer. 
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välfärdssystemens resurser om de behoven finns samt att de har rätt att delta och påverka de 

processer som berör dem. Fokus är inte barnets framtida utveckling utan de rättigheter barnet 

har här och nu som medborgare.  I de två resterande fälten bemöts inte barn som aktiva 

subjekt i processen utan som objekt för vuxnas interventioner. Fältet i det nedersta hörnet till 

vänster, mellan ”barn i utveckling” och ”passivt”, menar att barnen är alltför utsatta och/eller 

skadade för att kunna få hjälp. Den innebär också att expertkunskapen hos de professionella 

saknas och därför kan barnen inte få den hjälp de behöver eller att barnens situation just nu är 

för kaotisk för att det ska vara möjligt att hjälpa dem. I den sista modellen längst ner till 

höger, mellan ”barn som aktörer” och ”passivt” är förhållningssättet att barnen inte behöver 

någon särskild insats utan att det ligger i barnets bästa att få återgå till sin vanliga (hem)miljö 

där de vardagliga rutinerna och resurser i närverket ger trygghet och förutsägbarhet. Att 

motivera beslutet för att inte påbörja insatser med att barnet ska skyddas från vuxenvärldens 

problem ingår också i det här förhållningssättet. Oranens modell till vänster beskriver 

förhållningssättet till barn, en vidare förlängning på hans modell är hur förhållningssättet 

leder till konstruktioner av vad ett barn är (modellen till höger). 

             Figur ett. Förhållningssätt till barn.                                   Figur två. Konstruktioner av barnet 

            

Vi kommer att använda oss av Shier´s delaktighetsmodell (2001), som beskriver olika nivåer 

av delaktighet, som vårt främsta analysredskap. I Shier´s delaktighetsmodell finns fem 

delaktighetsnivåer (se bilaga nr ett för en översatt modell, annars se originalmodell nedan). 

Den första nivån är att de vuxna ska lyssna på barnen. Det här innebär att det räcker att enbart 
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låta barnet få uttrycka sig och säga vad det tycker och tänker om sin situation. På den här 

nivån görs inga ansträngningar från den professionellas sida att inhämta information i någon 

större utsträckning. Om barnet inte visar att det har önskningar och vill komma till tals 

kommer den professionella således inte fråga vad barnet vill. Under första steget i nivå ett 

behöver de professionella bara besitta en önskan att lyssna på vad barnet har att säga, medan 

de två andra stegen kräver att organisationen arbetar efter det här som policy och att 

möjligheten finns för att sitta ned med barnet enskilt för att ge barnet en chans att bli lyssnad 

på. Den andra nivån är att barnen ska få stöd i att uttrycka sina åsikter. Här menar Shier 

(2001) att barnet kan behöva stöd på grund av exempelvis blyghet, rädsla eller att det tidigare 

inte känt att någon vill lyssna på vad han eller hon har att säga. På samma sätt som i den 

första nivån innebär det första steget att de professionella bara önskar att barnen ska få stöd i 

att uttrycka åsikterna, medan i de andra stegen måste organisationen i helhet tillgodose att det 

här sker. Det här är återkommande under samtliga nivåer i Shier´s modell. Shier menar 

vidare, om de två sista stegen på nivå två, att de ställer krav på organisationen och dess 

personal att skapa möjligheter genom kreativa och åldersanpassade metoder för barnet att 

uttrycka sig på. Nivå nummer tre handlar om att det tas hänsyn till barnens åsikter. Med det 

här menar Shier att det är en sak att lyssna och stötta barnet när det uttrycker sina åsikter, men 

barnet ska också känna att det gör skillnad att de uttryckt vad de önskar. Det här ska märkas 

genom att de professionella tar hänsyn till vad barnen har att säga. Att visa hänsyn till vad 

barnet sagt och önskar innebär inte att barnets ska få sin vilja genom i varje aspekt, dock ska 

barnets vilja finnas med som en del av beslutsprocessen. Vidare menar författaren att det är 

viktigt att barnet får feedback och information om beslutsprocessen, speciellt i de ärenden där 

barnets vilja inte kan genomföras. Informationen bör innehålla varför beslutet ser ut som det 

gör och även om eventuella sätt för barnet att få sin vilja genom på andra sätt finns.  Den 

fjärde nivån är att barnen görs delaktiga i beslutsprocessen. Här går den rådgivande delen över 

till en aktiv del för barnet. Att i de tidigare stegen endast bli lyssnad på och stöttad i blir nu i 

den här nivån barnet delaktigt och aktivt i sin situation. Det lyfts att den här nivån av 

delaktighet inte krävs av FN:s Barnkonvention (1989) men att det är gynnande för barnet och 

barnets situation att få göras delaktig eftersom det bygger upp barnets självförtroende. Det är 

också gynnande för verksamheten att målgruppen de arbetar med kan påverka och därmed 

förbättra det arbete som utförs. Den femte och sista nivån är att barnen delar makt och ansvar 

vid beslutsfattande. Skillnaden mellan nivå fyra och fem, menar Shier, är snarlika och han 
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menar att det snarare är graden av delaktighet som skiljer nivåerna åt. Under nivå fyra kan 

barnet vara delaktigt men barnet besitter egentligen inte direkt makt för att påverka sin 

situation som han eller hon kan anses göra under nivå fem. För att kunna göra barnet helt 

delaktigt och medbestämmande under nivå fem måste de professionella vara villiga att lämna 

ifrån sig en del av sin makt och ge makten till det enskilda barnet (Shier, 2001).  

Under varje nivå ska tre olika steg uppfyllas, både gällande den enskilde anställde samt 

organisationen i stort, med hjälp av öppningar, möjligheter och skyldigheter. En öppning visar 

sig så fort den professionelle är beredd att arbeta på ett särskilt sätt och binder sig till det här 

utifrån ett personligt plan. Anledningen till att det bara kan ses som en öppning är för att det 

inte är säkert att det finns en möjlighet att arbeta på det sättet som den professionelle önskar. 

Möjligheter visar sig när behoven möter den professionelle och resulterar i att den 

professionelle kan börja arbeta utefter behovens och resursernas situation. Det här 

exemplifierar Shier med att saker som personaltillgång, resurser samt kunskap styr 

möjligheterna till att tillgodose och möta upp behoven som finns. Skyldigheter etableras till 

slut hos de professionella när hela organisationen arbetar som princip efter att möta upp de 

behov som finns. Arbetet med att möta upp barnen och göra dem delaktiga byggs in i hela 

systemet och blir en naturlig del för de anställda att arbeta efter (Shier, 2001).  

Efter de tre första nivåerna kommer en brytpunkt, vilket är minimum att uppfylla för att en 

verksamhet ska följa barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention (1989).  
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Shier´s delaktighetsmodell. Se översatt modell i bilaga ett.  

 

4 Studiens genomförande  

Kommande kapitel berör hur insamlingen, urvalet och bearbetningen av våra data har sett ut. 
Här nämns även reflektioner av metod, etiska överväganden och vikten av att vara 
källkritiska. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats  
Vi har använt oss av två sorters metoder i vårt examensarbete. Vi har skickat ut en enkät till 

de anställda som är yrkesverksamma och fysiskt knutna till de sex försökskommunerna i 

Barnahus i Sverige. Vi har även studerat vad de olika utvärderingsrapporterna (se bilaga sju) 

menar och ställt det här i relation med de anställdas svar. Det här har gjort att vi har kunnat få 

en kompletterande bild av Barnahus. I vårt examensarbete har vi, som vi tidigare nämnt, 

använt oss av slutrapporten som är utgiven av bland annat Socialstyrelsen. Vi har även använt 
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oss av nio delrapporter från Lunds universitet, med en sammanfattande slutrapport 

sammanställd av Karsten Åström och Annika Rejmer (2008).   

I vårt examensarbete har vi på ett systematiskt vis arbetat utifrån två enheter (Grønmo 

2006:380). Det här innebär att vi har studerat redan befintliga utvärderingar och sammanställt 

deras resultat för att sedan komplettera dem med svaren från vår e-postenkät (Trost, 2002:27). 

Genom att ställa utvärderingarna emot våra enkätsvar vill vi skapa oss en helhetsförståelse, 

samt upptäcka eventuella mönster eller skillnader (Grønmo, 2006:381). Vi har således valt att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, då vi liksom Grønmo (2006:37) anser att de 

med fördel kompletterar varandra. Vi har genom vår enkät kunnat komplettera det resultat 

som rapporterna gett oss, och vår kombination av metoderna har därför kunnat bidra med en 

helhetsbild av verksamheten Barnahus.  

 

4.2 Urval av respondenterna till vår e-postenkät 
Vi skickade ut enkäten till de 18 fast anställda vid de sex försökskommunerna av Barnahus 

som vi kommit i kontakt med genom Barnahusens hemsidor, samt verksamhetschefernas 

vidarebefordran av vår enkät. På grund av en sjukskrivning, samt två avsägande som inte ville 

ställa upp på grund av tidsbrist föll de här personerna naturligt bort. Till slut, efter en del 

påminnelser, fick vi in 15 svar. 14 av våra respondenter är kvinnor och en respondent är man. 

Respondenterna har varit geografisk utspridda beroende på vilket av de sex olika Barnhusen 

de arbetar vid. 13 av respondenterna är utbildade socionomer, en är psykolog och en är team 

assistent. Vi har informerat våra respondenter om att de inte kan vara anonyma gentemot oss 

eftersom de själva skickat in sitt svar från sin egen e-post. De har senare fått information om 

att de kommer att vara helt anonyma i vårt arbete och att resultatet från enkäterna redovisas 

utan att deras namn anges. Vi har enbart skickat enkäten till de professionella inom socialt 

arbete som dagligen arbetar på Barnahus, det vill säga de 18 personer som tagit del av vår 

enkät.  
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Antal inkomna svar från de olika försökskommunern. Röd färg = antal utskickade enkäter. 
Blå färg = antal inkomna svar. 

 

 

4.3 Insamling av enkätsvaren 
Vi skickade ut enkäten, via e-post till de anställda inom socialt arbete vid de sex Barnahus 

som ingår i vårt urval. Vi valde att enbart skicka enkäten till de anställda inom socialt arbete 

som har sin fysiska arbetsplats på Barnahus. Genom enkäten vill vi få en bild av hur de 

anställda själva ansågs sig arbeta utifrån ett barnperspektiv på sin arbetsplats. Vi hade först 

kontakt med samordnarna, eller projektledarna, för Barnahus då vi först hade tänkt göra 

telefonintervju med de anställda. Eftersom Göteborgs Barnahus inte ansågs sig ha tiden för 

vare sig studiebesök, intervjuerna fick vi avstyra det här då vi ville ha kontakt med alla sex 

försökskommuner. Istället skickade vi ut e-postenkäter till de anställda vid de samtliga sex 

Barnahusen då vi ansåg att det skulle vara större chans att få in svar från alla Barnahus på det 

här sättet, eftersom en enkät tar mindre tid i anspråk än en telefonintervju. Vi fann de 

anställdas e-postadresser via de olika Barnahusens hemsidor och i de fall då de inte fanns 

utskrivna bad vi verksamhetsledarna att vidarebefordra ut vår enkät till sina anställda. Vi 

skickade sedan ut ett informationsbrev samt vår enkät till 18 respondenter. Vi valde att 

formulera enkäten med olika påståenden för att lättare nå de attityder som finns, och som 

förhoppningsvis skulle prägla en del omedvetna åsikter hos de anställda. Våra påståenden var 

av öppen art och tanken med våra påståenden var att en motivering skulle krävas eftersom de 

påståendena vi valde att använda oss av var intetsägande utan en förklarande kommentar. Vi 

hade även en del påståenden som var snarlika och en del som helt motsade varandra just för 

att se hur svaren skulle bli (se bilaga fem). Av 18 utsända enkäter inkom 15 svar.  
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4.4 Urval av rapporterna om Barnahus  
Vid vår sökning i LIBRIS fann vi tio rapporter som utvärderat verksamheten Barnahus. De 

här utvärderingsrapporterna har vi använt i vår studie. Anledningen till att vi använt oss av att 

bara granska Barnahusen från försökskommunerna beror främst på att rapporterna endast 

berör de här verksamheterna. Det finns fortfarande förhållandevis lite forskning om Barnahus 

och dess barnperspektiv. Det här har påverkat vår studie eftersom det blir svårare att upptäcka 

mönster och samband om just verksamheten i stort. Vårt urval har präglats av typen teoretisk 

generalisering med syftet att studera särskilda enheter för att utveckla en helhetsförståelse 

(Grønmo, 2006:93f). Eftersom vi har valt att granska vad rapporterna säger tillsammans med 

våra enkätsvar har den här teoretiska generaliseringen med sitt strategiska urval fungerat bra i 

vår studie. Vi har systematiskt valt ut texter som har varit av relevans för vår studie och det 

har inte varit byggt på slumpmässiga val. Bedömningarna vi har gjort kring texternas relevans 

har haft sin utgångspunkt i huruvida barnperspektivet och barns delaktighet beaktas genom 

den nya verksamheten Barnahus. Vårt sätt att välja bland texterna har stämt väl in på 

Grønmos beskrivning av strategiskt urval (Grønmo, 2006:94f).  

 

4.5 Insamling av rapporterna 
I granskningen av de rapporter som finns om Barnahus valde vi först ut de områden vi ville 

lägga fokus vid och utgick sedan från de här källorna, det vill säga vår sekundära empiri 

(Grønmo, 2006:125). Vi valde att lägga fokus vid vad rapporterna skrev om barnperspektiv 

samt barns delaktighet och medbestämmande inom Barnahus. Det här valet gjordes dels 

utifrån intresse, men också utifrån faktorer som rör vår kommande yrkesroll där de andra 

rapporterna snarare rör andra professioner som till exempel poliser och åklagare. Vi har, i vårt 

val av rapporterna, präglats av rapporternas tillgänglighet, relevans, autencitet samt 

trovärdighet (Grønmo 2006:126). Eftersom det ännu inte finns så mycket forskning om de 

svenska Barnahusen har vi fått vara medvetna om att tillgängligheten och trovärdigheten i det 

material vi har haft tillgång till har fått spela stor roll. Det här har påverkat vår studie genom 

att vi fått använda oss av tveksamt material i brist på tillgång till något bättre. Exempelvis har 

Rasmussons (2008) studie inte varit av tillfredsställande art då hon redovisar vaga resultat (se 

4.8). Inte heller har någon av de rapporter vi har läst diskuterat sin egen reliabilitet och 

validitet vilket har minskat trovärdigheten. Precis som Grønmo (2006:188f) skriver så gick vi 
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igenom texterna på ett systematiskt vis och valde så ut det material som vi ansåg var av 

relevans för vår studie. Det här gjorde vi genom att systematiskt sortera ut de delar i 

rapporterna som handlade om det vi valt att lägga fokus vid. Därför har en del av 

delrapporterna från Lunds universitet, som bland annat rör förundersökningar, inte varit av 

lika stor relevans för oss som exempelvis delrapporten som rör barnens egna tankar. Under 

datainsamlingen ansåg vi också att det var av stor vikt att vi behöll fokus och valde texter som 

belyste det vi skulle studera även om vi under tidens gång stötte på andra texter som vi också 

blev intresserade av (Grønmo, 2006:190). Det här ansåg vi vara viktigt eftersom vår studie 

annars hade blivit för omfattande.  

Vi har använt oss av databasen LIBRIS vid sökandet efter våra sekundära data till vår studie. 

Sökord som barnperspektiv, sexuella övergrepp, utsatta barn, rättssäkerhet för barn, barnets 

bästa samt delaktighet angavs vid vår sökning efter relevant litteratur. Därefter använde vi oss 

av vad vi ansåg vara sekundära källor av vikt för vårt arbete och genom den fann vi sedan 

andra källor. Vi har även genom Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) och 

regeringens hemsida (www.regeringen.se) hittat relevanta publikationer om just själva 

organisationen Barnahus samt om barnperspektivet inom socialt arbete.  

 

4.6 Bearbetning och analys av våra data  
Genom att granska utvärderingsrapporterna om Barnahus samt de anställdas åsikter vid 

Barnahus, ville vi undersöka mönster och samband i materialet. Vi ville granska var 

rapporterna och de anställda var eniga samt var de var oeniga, och om det kan antas finnas 

något mönster i var de tycker lika respektive olika. Vår dataanalys har, precis som Grønmo 

(2006:244f) skriver, skett parallellt med vår datainsamling och vi har genom vår dataanalys 

försökt nå en helhetsförståelse av vår studies resultat. Genom att använda oss av en pågående 

analysprocess har vi kunnat arbeta systematiskt med att utveckla vår analys för att sedan 

kunna lägga en större del vid det i slutet av vårt examensarbete. Vi har med hjälp av våra 

analysredskap, såsom Shier´s och Oranens modeller, under tiden kunnat arbeta med vår 

analys och sedan efter hand kunnat bygga vidare på den allt eftersom data inkommit. Vi har 

genom våra analysredskap systematiskt gått igenom enkäter och utvärderingar och applicerat 

våra modeller på deras resultat. Med utgångspunkt i modellerna har vi granskat rapporterna 
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samt våra enkätsvar och försökt nå en tydlig analys utifrån synen på barnperspektiv och barns 

delaktighet. Vi har producerat vår dataanalys i textform och vi har valt att redovisa våra 

enkätsvar för sig och utvärderingarnas resultat för sig. Vi valde att dela upp rubrikerna efter 

barnperspektiv, familjeperspektiv och delaktighet eftersom det är teman som uppstått under 

studiens gång. Användandet av begreppet av familjeperspektiv som en förlängning av 

barnperspektivet har vi gjort eftersom informanterna i Johanssons (2008) studie och 

respondenterna i vår enkätstudie menar att båda perspektiven inkluderas i Barnahus 

verksamhet. Vi har valt att redovisa våra enkätsvar i löpande text och vi valde att lägga fokus 

på vår tolkning av de inkomna svaren, främst genom respondenternas kompletterande 

motiveringar till svaren. De olika kompletterande motiveringarna återfinns enbart under vårt 

resultat genom citat eller genom vårt återberättande av respondenternas svar. Vi har, då 

enkätsvaren inkommit, sparat dem i en mapp utan namn, och när vi sedan har läst och tolkat 

våra enkätsvar har inga namn varit angivna på enkätsvaren. Vi valde att gå igenom 

enkätsvaren och genom att sätta dem i relation med vad rapporterna säger försökte vi 

upptäcka mönster och samband med hjälp av våra analysredskap. Då vårt examensarbete bytte 

teoretisk förankring under tidens gång valde vi att inte redovisa fråga nummer 14 i resultat- 

och analysdel. Frågan hade för avsikt att påvisa skillnader mellan de sex olika orterna och hur 

de geografiska skillnaderna präglade verksamheten, men det här var inte längre av relevans då 

vi valde att fokusera på barns delaktighet inom Barnahus. Vi har dock valt att tydliggöra 

samtliga inkomna svar genom ett stapeldiagram för att lättare återge en bild av hur 

svarsprocenten har sett ut.  

 

4.7 Analysredskap 
Vi valde att använda oss av Shier´s delaktighetsmodell som vårt främsta analysredskap. Den 

här modellen har vi funnit applicerbar då de olika nivåerna tydligt beskriver barns delaktighet 

i en organisation och möjligheterna till det här. Den här modellen applicerade vi både på 

analys av enkäter och utvärderingarna. Oranens modeller använde vi oss av som ett av våra 

analysredskap i vår enkätstudie när vi granskade huruvida barnen kan anses vara delaktiga 

och medbestämmande. Modellerna beskriver konstruktionerna som finns på barn och hur de 

professionella arbetar med barn utifrån sina konstruktioner. Samtliga modeller beskrivs mer 

utförligt under vårt teorikapitel. De finns också som bilagor (ett, två och tre).  
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4.8 Källkritik 
Eftersom det ännu inte finns mycket skrivet om Barnahus i Sverige så har vi fått vara 

medvetna om att de rapporter som finns stundtals har varit skrivna av samma forskare 

(Grønmo, 2006:124f). Vi har varit medvetna om hur Rasmusson (2008) i sin studie, om hur 

barn upplevt kontakten med Barnahus, valt att redovisa sitt resultat genom att vara otydlig 

med hur många barn som har tyckt vissa saker, då hon kan ha använt sig av ord som ”några 

barn” istället för att skriva exakt antal barn utav de tolv barn hon har intervjuat. Det här är 

något som minskar trovärdigheten i hennes studie eftersom det är oklart att veta hur många 

som faktiskt tycker vad (Trost, 2002:64). Genom att vi bara har kunnat hitta litteratur gjord 

från Rasmusson har vi ändå valt att använda den och istället försökt vara medvetna om hur 

hennes tolkning, samt vår tolkning av hennes resultat, kan ha färgat vår studie genom att vi får 

en positiv bild av Barnahus genom hennes studie (Trost, 2002:67). Att inte heller någon av 

rapporterna har något kapitel om hur deras reliabilitet eller validitet minskar också 

trovärdigheten. Vi har fått ha den här bristen i beaktande när vi har läst rapporterna och hur 

deras resultat då kan ha varit missledande. 

 

4.9 Reflektion över metodval samt etiska överväganden  

4.9.1 Enkätdiskussion och validitet 
För att besvara våra frågeställningar om hur Barnahus anses arbeta efter ett barnperspektiv har 

vi valt att mäta hur arbetet med utsatta barn ser ut och hur de professionella med hjälp av 

bland annat delaktighet kan nå det. För att kunna mäta det här har vi använt oss av 

enkätundersökning hos de anställda. Vi har genom olika påståenden avsett att mäta synen på 

barnen som kommer till Barnahus, och på så sätt kunna mäta huruvida ett barnperspektiv kan 

anses finnas i verksamheten. Vi har därefter granskat vad enkätsvaren samt 

utvärderingsrapporterna har sagt om möjligheterna att arbeta efter ett barnperspektiv i 

Barnahus. Det här anser vi är av hög validitet eftersom vi på bästa möjliga sätt har kunnat 

definiera våra begrepp och sedan har använt oss av vår teoretiska utgångspunkt för att mäta 

synen om barnperspektiv (Grønmo, 2006:231). I vår enkätundersökning hade vi kunnat få ett 

annat resultat om vi hade låtit alla professioner medverka och det hade kunnat bidra med en 
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annan helhetsförståelse av verksamheten Barnahus. Eftersom det på några Barnahus är olika 

yrkesverksamma som arbetar där (exempelvis är det inte alltid samma poliser, åklagare och 

läkare som arbetar med barnen) valde vi att bara låta de proffesionella inom socialt arbete, 

som alltid arbetar med utsatta barn, genomföra enkäten. Det har då kunnat spegla deras åsikter 

om barnen som kommer till Barnahus. Det här har gjort att vi inte har kunnat skicka enkäten 

till så pass många som metoden egentligen hade krävt, men vi anser ändå att de inkomna 

enkätsvaren har kompletterat vår studies resultat i övrigt. Då vi valde att utforma vår enkät på 

det sättet som vi gjorde och då merparten av respondenterna har motiverat sina val och 

utvecklat sina tankar kring sitt arbete med utsatta barn, anser vi att vårt examensarbete håller 

en hög validitet i det avseende att vi har mätt det vi har avsett att mäta (Grønmo, 2006:230). 

Vi valde också att testa vår enkät på en jämförelsegrupp på sex personer innan vi skickade ut 

vår enkät till de anställda på Barnahus. Respondenterna i vår jämförelsegrupp är alla någon 

som på något sätt arbetar med barn, eller i något fall som kommer att arbeta med barn. De här 

personerna fick, förutom att svara på frågorna, också beskriva hur de upplevde att genomföra 

enkäten och de fick även lämna synpunkter på layout, text och annat som de kunde 

uppmärksamma. Efter det kunde vi gå genom vår enkät på så sätt säkerställa den och förbättra 

den ytterligare innan vi skickade ut den till de anställda på Barnahus.  

Vi hade troligtvis kunnat nå en högre validitet om vi hade kunnat genomföra våra planerade 

telefonintervjuer med de anställda. Vi tänkte mycket på vad vi skulle vinna respektive förlora 

med att göra intervjuerna via telefon. Under en telefonintervju hade vi förvisso fått tillgång 

till röstläge och tonfall, men vi hade mist minspel och kroppsspråk. Eftersom ingen av oss är 

särskilt vana intervjuare ansåg vi att det skulle vara svårt att skapa någon längre relation till 

informanterna och att intervjuerna då inte helt skulle tjäna sitt syfte. Genom att göra 

telefonintervjuer hade vi dock bättre kunnat tillgodogöra och mäta de föreställningar som 

finns hos de anställda när det gäller barns delaktighet och huruvida de anser sig själva arbeta 

efter ett barnperspektiv eftersom följdfrågor och ett annan slags diskussion hade kunnat 

genomföras. Vi ansåg dock att det var viktigt att få prata med någon ifrån varje Barnahus, 

men då Barnahuset i Göteborg helt hade avbokat alla former av intervjuer, studiebesök och 

dylikt på grund av tidsbrist valde vi istället att använda oss av enkätutskick. Göteborg svarade 

då eftersom en enkät är något mindre tidskrävande. Eftersom vi dessutom ville mäta de 

föreställningar som finns hos de enskilda anställda på Barnahus ansåg vi att vi istället genom 
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en e-postenkät med olika påståenden om attityder förhoppningsvis kunde uppnå ett likvärdigt 

resultat. Genom de här påståendena skulle förhoppningsvis många av de anställda vilja ställa 

upp och lägga sin tid på enkäten, samtidigt som det skulle visa vilka tankar de anställda 

faktiskt har kring barn, medvetet eller omedvetet.  

I vår e-postenkät har vi låtit respondenterna vara anonyma. Det har vi inte gjort därför att våra 

påståenden i enkäten har varit av känslig art, utan snarare för att deras identiteter inte har haft 

någon relevans för vår studie, och det är inte heller något som har påverkat vårt resultat 

genom att inte namnge tjänstemännen. Eftersom de anställda har svarat på påståenden som 

tjänstemän och inte som privatpersoner, trots att de föreställningar de kan anses ha ofta är 

omedvetna och något som de kan ha med sig från den privata sfären, hade de kunnat få vara 

namngivna i vårt examensarbete. Då vi ändå menar att det inte hade gjort någon skillnad har 

vi istället låtit dem vara anonyma och enbart återgett den ort där de arbetar.  

Vi har i vårt examensarbete fått vara medvetna om att våra respondenter kan ha svarat på våra 

påståenden genom att ge oss de svar vi har önskat oss eller vilken bild de har velat ge oss av 

verksamheten. Den här sociala önskvärdheten som finns menar vi alltid är ett dilemma när 

anställda inom en verksamhet frågas om deras arbete. Lennart Lundquist (1991:10f) menar att 

de anställda måste förhålla sig både till lagen samt sina överordnade. Det här medför att de 

anställda hamnar i ett lydnadsförhållande på flera plan. Lydnadsförhållandet leder till att 

spänningar uppstå mellan de här planen. Den anställde blir således beroende av att den 

offentliga verksamheten och att den överordnade har samma riktlinjer för att på bästa sätt 

kunna utföra sitt arbete. Vidare menar Lundquist (1991:59) att den anställde samtidigt som 

lydnadsförhållandet råder ska man dessutom lyda lagen och visa samhällsmedlemmar hänsyn. 

I vårt fall innebär det hur våra respondenter ska förhålla sig till lagen, FN:s barnkonvention 

(1989), riktlinjerna som styr Barnahus samt gruppen barn och barnperspektivet. Vi anser dock 

att våra respondenter själva visar på en tveksamhet till vad exempelvis barnperspektivet är för 

något och hur man på bästa sätt kan arbeta utifrån det och om det ens kan anses finnas något 

barnperspektiv.    

Vi har fått beakta hur vår studie inte helt kunde fånga vad vi ville undersöka nämligen 

barnens åsikter om sin egen delaktighet. Vi ansåg det inte etiskt försvarbart att intervjua de 

redan utsatta barnen och få ta del av deras upplevelser. Då ingen av oss har haft den 
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erfarenheten vad gäller intervjuer, och inte heller på det sättet har erfarenhet av vilka slags 

känslor som kan komma fram för utsatta barn har det inte varit ett alternativ för oss. Vi har 

istället fått använda oss av det lilla material som finns där barn blir intervjuade och det 

resultatet om hur de upplever att de har blivit bemötta (Rasmusson, 2008). Det här innebär att 

vi fått tolka hennes redan gjorda resultat och det har minskat trovärdigheten eftersom det har 

varit vår sekundära källa (Grønmo, 2006:139). 

4.9.2 Rapporter 
Då vi har använt oss av att granska och tolka redan befintliga utvärderingar har de etiska 

övervägandena i vårt examensarbete handlat om att vara medveten om våra tolkningar, och 

hur de kan ha påverkat vårt resultat. De föreställningar vi har haft med oss innan vi började 

studera texterna kan ha lett till en särskild tolkning av litteraturen och har då kunnat färga vår 

studie. Vi anser dock att vi har varit medvetna om hur vi har sett på Barnahus och 

barnperspektiv innan vi påbörjade examensarbetet och vi har under arbetets gång försökt vara 

öppna för ny information. Vi har även stött på, för oss, ny information som har lett 

tankegångarna till andra vägar än de vi kanske ursprungligen trodde att vi skulle nå fram till. 

För att en en ny läsare ska förstå en text som är skriven av någon annan finns det vissa 

faktorer att beakta. Texten måste sättas in i sitt sammanhang, både historiskt och samhälleligt. 

När vi studerade andras texter var vi tvungna att tänka på hur varje text är formad utifrån sin 

tid och utifrån sitt perspektiv och vad studien avsedde att undersöka (Grønmo, 2006:139). 

Därför var det viktigt att vi var källkritiska och att vi förstod att de texter vi studerade alltid är 

en viss förvrängning av verkligheten (Grønmo, 2006:126). På samma sätt kommer vår 

tolkning heller inte kunna bli helt objektiv eller den enda sanna, utan våra föreställningar 

kommer att påverka de tolkningar som vi har gjort utifrån rapporterna och enkätsvaren som vi 

har studerat. Det var viktigt att vara medveten om att vi därför satt på en maktposition, liksom 

forskarna före oss, eftersom en felaktig tolkning kan komma att påverka människors framtida 

situationer. Det här var tankar som vi delade med Marianne Liedholm (1999:167) som skriver 

om hur den kvalitativa metoden kan ses som att forskaren ska vara öppen och nyfiken och 

försöka att bortse från eventuella förväntningar eller förhandskunskaper på det empiriska 

materialet. Liedholm (1999:167) menar också att alla människor ändå alltid har en viss 

erfarenhet eller förkunskap med sig och att forskaren måste vara medveten om det för att 

kunna få ett bra vetenskapligt resultat och inte låta sina föreställningar styra resultatet.  
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5. Perspektiv och delaktighet inom Barnahus 
 

I det här kapitlet redovisar vi dels enkätsvaren från de anställda vid Barnahus och dels vad 

utvärderingsrapporterna menar. Vi har valt att strukturera resultatet under tre rubriker, 

barnperspektiv, familjeperspektiv samt barns delaktighet då de här är teman som uppkommit 

under studiens gång. 

5.1 E-postenkäternas resultat 
I vår enkät till socialarbetarna knutna till Barnahus svarade 15 av 18. Respondenterna har 

på majoriteten av frågorna kompletterat sina svar med hjälp av motiveringar som har hjälpt 

till att förstå eller förklarat deras svar ytterligare. De här motiveringarna har varit viktiga för 

vårt resultat och de har hjälpt till att förstå hur de 15 respondenterna har tänkt kring 

enkäternas påståenden. Vi har valt att namnge de olika respondenterna med ortnamn samt en 

siffra för att förtydliga läsbarheten i vårt resultat.  

Respondenternas svar presenterade i ett stapeldiagram. 
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5.1.1 Barnperspektiv 
Främst på fråga ett, två, tre, sex, sju, åtta, elva och 13 har barnperspektivet mätts samt barnets 

vilja och hur de anställda kan anse sig själva att arbeta utifrån ett barnperspektiv.  

På fråga ett håller elva av 15 respondenter helt med i påståendet om barns självständighet och 

att det är viktigt att de professionella lyssnar på barnet. Sundsvall2 motiverar sitt svar med: 

Naturligtvis vet inte barn alltid sitt bästa på lång sikt och kan inte förstå 
konsekvenserna av sitt handlande.  

Liknande motiveringar finns även hos sex andra respondenter. Respondenterna menar att de 

professionella ska lyssna på barnet men som vuxen måste”... man hjälpa barnet att välja 

rätt”. På flertalet frågor, bland annat fråga tre, upprepar respondenterna hur viktigt det är att 

beakta att barnen är individer och att barn inte är en homogen grupp. Tre respondenter menar 

också att individuella bedömningar alltid bör göras eftersom det inte finns något enkelt facit 

som fungerar på alla barn. Fråga 13 om vikten av att stärka barnet håller alla 15 respondenter 

med, men endast Göteborg1 motiverar på vilket sätt det här bör göras: 

Många barn känner skuld och skam. Det är då oerhört viktigt att avlasta 
dem skulden och skammen och bekräfta dem i att det är bra att de har 
berättat. 

Linköping2 menar att det är viktigt att stärka barnet om det kan tänkas behövas. Umeå1 

menar att det även är viktigt att stärka barnets nätverk.  

På fråga sex, om hur barnets vilja ska anses vara första prioritet under utredningen, svarade 

fyra respondenter att viljan ska beaktas men att det enskilda barnet inte själv vet vad som är 

bäst för det. Malmö1 skriver att både barnets och föräldrarnas vilja ska vara första prioritet. 

Stockholm1 menade att:  

Barnets behov av skydd skall vara första prioritet under utredningstidens 
gång. Barnets vilja är något man hela tiden skall beakta. 

Malmö2 menade också att de vuxna behövs för att avlasta barnets ansvar och svåra beslut. 

Göteborg1 har samma motivering som ovan och exemplifierar det här med att: 

En del barn och ungdomar vill inte polisanmäla, men då är det viktigt att 
klargöra att de inte själva kan ta det beslutet och avlasta dem det. 

33 
 



Också på fråga åtta om huruvida de professionella alltid ska ta hänsyn till barnets vilja finner 

vi samma slags motiveringar som på fråga sex, och respondenterna visar på en konsekvens 

om att barnets vilja alltid ska tas i beaktan, men att det inte alltid kan vara viljan som avgör 

beslutet. Linköping2 tydliggör det här genom att skriva: 

Hänsyn behöver inte innebära att barnet får sin vilja igenom.  

Fråga sju om huruvida respondenterna anser sig arbeta utifrån ett barnperspektiv så ställer sig 

två respondenter kritiska till vad begreppet egentligen betyder. De menar att det inte finns 

något som heter barnperspektiv, utan att det bara finns ett vuxet perspektiv på barnet. 

Göteborg1 menar att köerna hindrar deras Barnahus att arbeta utifrån barnperspektivet på ett 

bra sätt, då det inte är det bästa för barnet att behöva vänta på exempelvis polisförhör eller 

kontakt med socialtjänsten. Elva av 15 instämmer dock helt i att de arbetar utifrån ett 

barnperspektiv. 

På fråga två, som handlar om huruvida barnet ska träffa personen som har utsatt det för 

övergrepp, menar två respondenter av 15 att det bör anses vara av behandlande syfte att de får 

träffa förövaren. Fyra respondenter menar att det är helt acceptabelt för barnet att träffa 

förövaren om det är på barnets villkor och under kontrollerade former så att barnen inte far 

illa. Linköping1 menar att det mötet kanske är oundvikligt ifall det är föräldern som är 

förövaren och det här håller Umeå2 med om. Umeå2 menar dessutom att om föräldern är 

förövaren kan det vara av stor vikt att barnet får lära sig att möta denne i olika sammanhang. 

Den här frågan fick liknande motiveringar som på fråga elva om huruvida barnet ska få träffa 

sin förövare om barnet så önskar. 

 

5.1.2 Familjeperspektiv 
På fråga nummer fyra, om hur det är viktigt att skapa en helhetssyn på barnet och dennes 

situation, menar två respondenter att det är av stor vikt att alltid komma ihåg att barnet finns i 

ett sammanhang. De menar också att det är gynnande för familjen att skapa en helhetssyn på 

situationen som barnet befinner sig i. Umeå2 menar också att om den professionelle inte har 

en helhetssyn så kan inte heller en bedömning göras om vilket behov av hjälp och skydd som 

barnet kan behöva ha. På frågan om hur föräldrar bör få stöd i Barnahus (nr tio) menar fyra 

respondenter att det här är en viktig del eftersom det indirekt kan bidra till att barnen mår 
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bättre och att det är viktigt att föräldrarna stöttar barnen i vardagen. Två respondenter skriver 

hur de själva inte kan erbjuda stöd i deras Barnahus utan att de istället hänvisar vidare 

föräldrarna till andra professioner. Respondenterna poängterar dock att de tycker att det är en 

viktig del att även stötta föräldrarna. Om familjens bästa även är barnets bästa menar tre 

respondenterna att det helt beror på föräldrarnas förmåga (nr tolv). Stockholm3 menar att det 

beror på varför barnet är aktualiserat i Barnahus och att familjens bästa då inte naturligt 

överensstämmer med barnets bästa. Även på fråga 15 om vikten av att stärka barnets familj 

lyfts det här och hur det påverkar barnet på ett positivt sätt eftersom det kan minimera skuld 

hos barnet. På fråga nio menar sju av 15 att barnet har rätt till umgänge till sina föräldrar, men 

att det är viktigt att det ska vara på barnens villkor och inte föräldrarnas. Umeå1 hänvisar till 

lagen som säger att det idag är föräldrarna som har rätten utifrån FB, medan det från FN:s 

barnkonvention (1989) är barnens rätt. Umeå2 menar att det under utredningstiden kan vara 

av vikt att barnet inte får träffa sina föräldrar om det bedöms som att föräldrarna kan påverka 

barnet negativt, eller riskera att gömma barnet. Det här speglar även de svar vi har fått på 

fråga 17 om föräldrarna som utsatt sina barn för övergrepp ska ha rätten att träffa sina barn. 

Här skriver två respondenter att om föräldern har tagit på sig ansvaret för vad som har hänt så 

ska föräldern ha rätten att träffa sitt barn. Fyra respondenter poängterar att ett sådant möte ska 

ske utifrån barnets önskemål och inte utifrån föräldrarnas behov. Även fråga 18 om hur 

respondenterna anser sig arbeta utifrån ett familjeperspektiv håller sju respondenter helt eller i 

huvudsak med. Sundsvall2 menar:  

Främst arbetar vi efter barnperspektivet, men visst ser vi till familjen som 
helhet. Barnet ingår ju i ett sammanhang, i en familj. 

 

5.1.3 Delaktighet 
På fråga fem om hur barn är en medbestämmande individ skriver två respondenter att barnet 

är svag i förhållande till rättsprocessen det måste gå igenom, eftersom barnet varit med om ett 

brott. Umeå1 skriver: 

Jag försöker ha barnperspektiv och lyssna in varje barns behov och 
önskningar. I slutändan är det dock de vuxna som bestämmer och då ofta 
utifrån lagar. 

Linköping2 skriver   
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En av grunderna för Barnahus är att ha ett så bra bemötande av barnet som 
möjligt där man försöker ta hänsyn till medbestämmande, barnet som aktör, 
subjekt osv. Dock kommer barn ofta i ett sammanhang där de vuxna har 
tagit över och tagit kontroll över barnets situation, om så tillfälligt. Ur ett 
juridiskt och ett socialt perspektiv vet vi att det är det bästa för barnet i 
längden men det kan innebära en psykologiskt svår och utsatt position för 
barnet i stunden. (Ex. Det är ingen som frågar barnet om han/hon vill följa 
med till Barnahus).  

Även på fråga 16 skiljer fyra respondenter på delaktig och medbestämmande. En skriver att 

barn ska vara delaktiga, men att de inte alltid kan vara medbestämmande. Göteborg1 menar 

att de ibland måste polisanmäla brott även om barnet inte vill det. Umeå1 menar att det måste 

få bero på: 

Utifrån vuxnas stöd och bedömning av barnets mognad, förmåga och 
situation.  

Ytterligare två respondenter menar att det här måste bero på barnets mognad precis som FN:s 

barnkonvention (1989) hänvisar till som vi tidigare nämnt i 1.3.5. Malmö1 skriver  

Det beror på vad barnet ska bestämma om. Många gånger behöver 
myndighetspersoner ta över ansvaret från barnet för att avlasta dem.  

På vår fråga om respondenterna ser på barnen som offer (nr. 20) håller nio respondenter i 

huvudsak eller helt med. Malmö2 menar  

Begreppet offer känns negativt, men barnen har varit utsatta och har 
därmed rätt till hjälp. Brottsoffer är ett bättre ord.  

Ytterligare tre respondenter reagerar på ordet offer och menar att barnen inte bör ses som 

hjälplösa, men att de har varit offer för de vuxnas handling. Linköping2 skriver: 

Många av de barnen som kommer till Barnahus är utsatta av en förövare 
och är således offer i en mening. Samtidigt är barn självklart aktiva subjekt 
och individer, att man har erfarenhet av övergrepp betyder inte att man är 
ett offer och bör/skall identifiera sig med det.  

Vi har i vår studie även valt att fråga respondenterna om hur de ansåg sig kunna tillgodose 

barnets behov med hjälp av en tolk i samtalet (fråga 19). Elva av 15 tycker att det här fungerar 

bra och att barns möjlighet att komma till tals även genom tolk fungerar helt eller i huvudsak 

bra. Umeå1 anger dock att det stundtals är svårt att få tillgång till tolk.  
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5.2 Utvärderingar av Barnahus 

5.2.1 Barnperspektiv 
Pavlovskaia och Åströms (2008:53) menar att eftersom socialtjänsten och sjukvården inom 

Barnahus arbetar genom att hitta en lösning för att uppnå ett bestämt mål, medan 

rättsväsendets professionella på annat sätt måste tillämpa lagen, kan innebörden av ett 

barnperspektiv inom verksamheten se olika ut. Bodil Rasmusson (2008:69) drar slutsatsen att 

Barnahus generellt sett tillämpar barnperspektivet på ett oproblematiskt sätt. Med det här 

menar hon att de insatser som görs i Barnahus är utifrån barnets perspektiv i centrum. 

Rasmusson poängterar dock att det alltid är en viss problematik när myndigheter ska beakta 

flera perspektiv samtidigt (föräldrarperspektiv, familjeperspektiv och barnperspektiv) och 

även när det gäller Barnahus blir det problematiskt när det rör sig om ett brott som har 

begåtts. Samtidigt som utredning och insatser till barn och familjer ska göras för att stärka och 

stödja familjen, ska en rättslig prövning ske parallellt (Rasmusson, 2008:73). Slutrapportens 

(2008:64) resultat pekar på att Barnahus kan anses vara en förbättring sett utifrån ett 

barnperspektiv främst utifrån två aspekter. Dels menar de att barnen slipper utsättas för 

upprepade förhör eller intervjuer med olika professioner och dels att barnen blir bemötta på 

ett positivt sett i en barnanpassad miljö. Utöver det här menar slutrapporten att fler barn får 

möjlighet till krisstöd. Det finns även en tendens till att rättssäkerheten har ökat utifrån 

barnets ställning då det hålls bättre barnförhör och kan genomföras fler läkarundersökningar. I 

Rasmussons studie (2008:32f) har hon intervjuat tolv barn och 22 föräldrar som varit i kontakt 

med Barnahus och så fått ta del av deras upplevelser kring vad barnen och föräldrarna själva 

faktiskt anser om att komma till Barnahus. Rasmusson anger inte exakt hur många av de tolv 

barnen som uttrycker vad, men hon skriver att i stort sett alla barn är positiva till den fysiska 

miljön som finns, med en trygg hemmaliknande miljö. Barnen beskriver färgval och möbler 

och visar att barn uppfattar och lägger mer märke till sådant än de vuxna kanske tror. 

Rasmussons studie menar också att barnen föredrar Barnahus framför andra myndigheter och 

att de känner att de får komma till tals enligt FN:s barnkonvention (1989) och 

socialtjänstlagen i samband med de första besöken på Barnahusen. Här kan de bli bemötta 

som fria individer med egna rättigheter och de kan få chansen att berätta om sina upplevelser i 

en barnvänlig miljö menar Rasmusson (2008:67f). Barnvänlig miljö för barn som blivit 

utsatta för brott brukar beskrivas som ett lugnt rum som är anpassat efter det enskilda barnets 
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behov. Väntrummet bör vara bekvämt. Där bör finnas leksaker och spel, något att dricka och 

nära till en toalett. Ett barn i Rasmussons studie uttrycker att det är en något barnslig miljö 

och att det önskar att det kunde finnas ett mer vuxet rum till tonåringarna. Som regel har dock 

de flesta Barnahus två olika väntrum, ett för barn och ett för vuxna/tonåringar (Rasmusson, 

2008:28). I själva förhörsrummet bör stolarna vara bekväma och inredningen av neutral art 

och det bör inte bestå av ett skrivbord med stolar på varsin sida. De barn i studien som har 

tidigare erfarenheter har kunnat göra jämförelse med att till exempel bli förhörda på 

polisstationen, undersökta på sjukhus, eller samtal hos Socialtjänsten eller BUP jämfört med 

Barnahus. Samtliga uttrycker att det fungerar bättre i den miljön som Barnahus kan erbjuda, 

och att det inte känns lika stressigt att komma till Barnahus som att komma till de andra 

myndigheterna där det i regel finns mer folk, samt en annan tidspress hos personalen 

(Rasmusson, 2008:49f). I Susanna Johanssons studie (2008:78) får de professionella i de sex 

försöksverksamheterna3 svara på frågor berörande exempelvis de största svårigheterna och 

möjligheterna med att samarbeta med andra professionella inom Barnahus. Författaren menar 

att ett flertal informanter (dock anges inte hur många) uppgett att en del av svårigheterna 

omfattar att tillgodose barnets bästa. Med det menas exempelvis att barnets bästa kan 

glömmas bort i den rättsliga processen, att det upplevs svårt att balansera mellan 

barnperspektivet och familjeperspektivet samt att de professionella sätter sig själv, sin 

organisation och sitt eget uppdrag i främsta rummet istället för barnet. Av citaten i studien 

framgår även att vissa informanter ställer sig kritiskt till huruvida Barnahus idag är så 

utvecklat att det kan talas om en förbättring av tidigare modeller. En socionom vid Barnahuset 

i Malmö säger: 
Ja alltså man önskar ju att man skulle kunna säga att det är väldigt mycket 
bättre nu, men jag vet inte om man kan göra det med gott samvete. För så 
stor förändring har det väl inte blivit tror jag. Vad som är det är väl att 
barnet kommer hit, blir förhört här och slipper vara hos polisen. Och får en 
god och bra krisbehandling snabbt och vi kan träffa dom. Alltså det är ju 
bra. /…/ Men det är ju säkert så att för vissa barn är det ingen skillnad alls 
nu och som det var innan vi startade. Det tror jag tyvärr att det är så 
(Johansson 2008:57). 

 

                                                            
3 15 intervjuer genomfördes med 22 informanter, varav nio enskilda intervjuer och sex gruppintervjuer 
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5.2.2 Familjeperspektiv 
Slutrapporten (2008:80) menar att det bör reflekteras över föräldrarnas roll i Barnahus och hur 

de ska få sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Det anses vara så att de inte får 

tillräckligt med stöd från Barnahus sida, vilket indirekt inte heller är bra för barnen och 

barnets läkningsprocess. Bodil Rasmusson (2008:18) anser att det finns en krock mellan 

”kärnfamiljen” och barnets perspektiv. Målet i samarbete med barn och familjer är oftast att 

de professionella ska stärka hela familjen och att det är något som borde vara i främsta fokus. 

När det gäller just Barnahus där utsatta barn kan komma tillsammans med föräldrar som på 

något sätt utsatt barnet för brott kan det bli svårt för personalen att veta hur de ska förhålla sig 

till det. Åström och Rejmer (2008:99) menar att föräldrar till barn som fått tillgång till 

krisbearbetning, stöd- och behandlingsinsatser är mycket positiva till det stöd som erbjudits, 

då främst med BUP och deras insatser. Föräldrarna (dock anges inte hur många) upplever 

dock att insatserna, som sätter barnet i centrum, inte ger dem det stöd de har behov av så som 

stöd, vägledning och krisbehandling. Barnahus ska främst vara en trygg plats för barnen, men 

både Slutrapporten (2008:80) och Åström och Rejmer (2008) talar om familjens och 

nätverkets välmående och stabilitet för att barnet ska må bra. I Johanssons studie (2008:34 fff) 

menar de professionella hur Barnahus bemöter föräldrar som är i behov av stöd. En informant 

från Linköping anger att de tar emot barn och deras familjer om det är det uppdraget som 

kommer från socialtjänsten, en annan menar att familjerna främst erbjuds behandling på de tre 

BUP-mottagningarna som Barnahus samarbetar med. Malmö inkluderar generellt sett 

föräldrarna som målgrupp i Barnahus, vilket ingen annan stad gör. Här riktas insatserna mot 

familjen med barnet i centrum, det gäller även om den misstänkte förövaren även är en 

förälder men inte om ärendet gäller misstankar om sexuella övergrepp. I Göteborg och 

Sundsvall uppges föräldrar ingå i målgruppen men ofta hänvisas de vidare till grupper som 

Barnahusen samarbetar med som exempelvis olika jourer. Linköping, Göteborg och Sundsvall 

har dock inte i de dokument som Åström & Rejmers (2008:6) slutrapport utgått från angett 

föräldrarna som en del av målgruppen. Det här antyder att omfattandet är ett beslut som fattats 

informellt eller att den här målgruppens behov gradvis har kommit att prioriteras högre inom 

verksamheterna än det tidigare planerats.  
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5.2.3 Delaktighet 
Slutrapporten (2008) berör i princip inte alls barns delaktighet i Barnahus. FN:s 

barnkonventions tolfte artikel (1989) som vi nämnt tidigare, omnämns i det tredje kapitlet 

men återkommer sedan inte vidare under rapportens gång. Åström och Rejmer (2008) berör 

barnens delaktighet och möjligheterna till delaktighet i en större utsträckning. Det är främst i 

Rasmussons studie (2008) som begreppen delaktighet och inflytande nämns, genom tolv 

intervjuer med barn och 22 intervjuer med barnens föräldrar. Ur föräldrarnas ståndpunkt har 

det varit att få ta del av information om utredningarna som varit essentiellt för hur föräldern 

upplever utredningen och kontakt med Barnahus och professionerna inom verksamheten. 
Som förälder har man stort behov av att få hjälp med att överblicka och 
förstå, vad som händer och kan komma att hända, i de kaotiska situationer 
som uppstår när misstankar om misshandel och övergrepp aktualiseras. 
Viktiga synpunkter har framkommit om vikten av information om 
barnahusen via kommunernas hemsidor, en typ av information som dock 
inte ersätter den personligt riktade informationen. Det är framför allt de 
misstänkta förövarna som både känner sig utestängda från viktig 
information och från barnahusen. De har därför haft särskilt svårt att förstå 
innebörden i de olika typerna av utredningar, de professionellas olika roller 
och barnahusens målgrupper och uppgifter (Åström & Rejmer 2008:95). 

 

Barnens delaktighet berörs enbart kortfattat i frågor om relationen till de professionella inom 

verksamheten Barnahus. Det ges exempel ur Rasmussons studie (2008) där ”Hedvig”, 15 år, 

upplevt proceduren som påfrestande och pressande i och med hennes tidigare erfarenheter då 

polis inte följt upp en tidigare anmälan vilket den här gången innebar bristande tilltro. Här 

lyfter Åström och Rejmer (2008) vikten av att hålla tidigare överenskommelser och att de 

professionella ger feedback och information till den unge. Kontakten till de professionella 

inom socialtjänsten upplevs som mycket mer positiv då hon ges utrymme att komma till tals 

utifrån sina egna villkor. Ett annat exempel är ”Gunilla”, 15 år, som inte förstått vilka 

konsekvenser kontakten med Barnahus skulle leda till. Gunilla blev omhändertagen enligt 

LVU (lagen om vård av unga) och både hon och hennes mamma beskriver hur de inte förstod 

socialtjänstens agerande och att de inte heller fått information som gjort det begripligt. Det 

finns vidare exempel på hur bristande kommunikation mellan de professionella och barnen 

eller deras föräldrar bidrar till upplevelsen av Barnahus som splittrad och stundtals 

frustrerande. Gemensamt är att de barnen vars delaktighet diskuteras är äldre barn/tonåringar 

vilket innebär att små barns delaktighet inte berörs under någon av rapporterna.   
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6 Bearbetning och analys 
 

I vår bearbetning och analys av data presenteras först enkätsvaren och sedan 

utvärderingsrapporterna utifrån vår teoretiska referensram. Shier’s delaktighetsmodell har vi 

tillämpat på både enkät och utvärderingsrapporter medan Oranens modell enbart använts vid 

enkätsvaren.  

6.1 Analys av enkätsvaren  
I nivå ett i Shier´s delaktighetsmodell ställs frågor som om hur de professionella är redo att 

lyssna till barnen, om de arbetar på ett sätt som ger dem möjlighet att lyssna på barnen samt 

om de anses ha som krav att lyssna på barnen.4 I våra enkätsvar framkom att majoriteten (elva 

av 15) anser att det var viktigt att lyssna på barnen samt att de ansåg sig göra det inom sin 

verksamhet (fråga ett). De anser sig även tillgodose möjligheterna att arbeta så att barnens 

röster blev hörda. Det här avspeglades även i vår fråga om hur de tillgodoser barnens behov i 

arbetet med tolk (fråga 19), där tolv av 15 instämmer helt eller i huvudsak. I nivå två och tre i 

modellen ställs frågor om hur de professionella anser sig kunna stödja barnen samt visa 

hänsyn så att barnens åsikter kan uttryckas. Nivåerna tar även upp om idéerna och 

aktiviteterna inom Barnahus hjälper barnen att uttrycka åsikterna samt om de anser sig ha som 

krav att ge barnen stöd i uttryckandet av åsikterna. De tar upp huruvida barnens åsikter måste 

beaktas innan beslutsfattande. I våra enkätsvar om hur respondenterna anser sig ta hänsyn till 

barnens vilja (fråga åtta) anser sig elva av 15 instämma helt eller i huvudsak. Fråga sex 

rörande om hur barnets vilja ska vara första prioritet menar respondenterna att barnets vilja 

måste tas i beaktan, men att det stundtals måste fattas beslut över barnens huvud, exempelvis 

då socialtjänsten måste polisanmäla begånget brott även om barnet inte vill. Även i frågorna 

två, nio och elva som berör barnets rätt till umgänge med sina föräldrar, samt barnets önskan 

om att träffa sin förövare menar respondenterna att barnets vilja och önskan måste få vara 

vägledande i de här besluten. Med förbehåll på den sista punkten på nivå tre i Shier´s modell, 

anser vi att Barnahus uppfyller kraven på barns rättigheter som är minimigräns i FN:s 

                                                            
4När vi hänvisar till beslutsprocesser inom Barnahus är vi medvetna om att de huvudsakliga utredningsbesluten fattas av socialtjänsten och 
att det även där fattas beslut om huruvida barnen ska få komma till Barnahus eller inte. På Barnahus pågår dock samrådsmöten med de olika 
professionella där bedömningar som riskbedömning, skyddsbehov samt rättsliga ärenden görs, och det är dem vi hänvisar till när vi 
fortsättningsvis skriver beslutsprocess (Slutrapport, 2008:9f). Enligt FN:s barnkonvention (1989) ska barn vara delaktiga även i de här 
besluten.  
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barnkonvention (1989). Nivå fyra i modellen beskriver barnens delaktighet i beslutsprocessen 

och nivå fem skriver om barnens medbestämmande och möjligheter till makt. I våra enkätsvar 

visar respondenterna att de har insikt att skilja på de båda begreppen delaktighet och 

medbestämmande. Då nio av 15 menar att barnens delaktighet är essentiellt i Barnahusens 

arbete, men att medbestämmande kräver en annan sorts mognad och insikt i sin situation hos 

barnet (fråga fem och 16). Sett ur Shier´s modell når Barnahusen bara de minimikrav som är 

uppsatta. Nivå fyra och fem som präglas av delaktighet och medbestämmanden visar 

enkätsvaren att barn endast görs delaktiga och har makt i mindre omfattande beslut och då 

med begränsningar för ålder och mognad. En respondent exemplifierar det här med att barnen 

alltid kan välja hur delaktiga de vill vara eftersom hon menar att barnen kan välja att inte 

prata. Två av respondenterna påtalar även hur de vid sitt Barnahus vill arbeta på ett visst sätt, 

vilket sammanstrålar med att de har öppningarna enligt Shier´s delaktighetsmodell, men att de 

saknar möjligheterna, exempelvis i form av resurser. Göteborg1 menar att köerna som finns 

för att barnet ska få komma till Barnahus är ett problem som hindrar dem från att helt arbeta 

utifrån ett barnperspektiv. Umeå1 lyfter problemet med att stundtals få tag på en tolk och att 

det då inte helt kan tillgodose möjligheterna att göra barnet delaktigt.  

Med utgångspunkt från Oranens modell (se bilaga nr tre) görs olika konstruktioner av barn 

som barnen sedan bemöts utifrån. Respondenternas svar visar på hur de upplever att vissa 

professionella bemöter barnet med sin expertkunskap som modellen hänvisar till i det vänstra 

översta fältet. Med det här anser vi hur respondenterna i fråga elva motiverat att barnets vilja 

till att träffa sin förövare ska beaktas, inte nödvändigtvis för att barnet själv vill utan för att de 

professionella kan se mötet som en läkande och bearbetande effekt i läkningsprocessen. I 

rutan om närvaro och deltagande utifrån barnets rättsliga rättigheter i det översta högra fältet, 

menar vi att lagen om barnens ålder och mognad som ska tas i beaktan även överensstämmer 

med respondenternas syn. I modellens nedersta del av fyrfältaren menar Oranen att barnet 

behöver skyddas från för mycket ansvar eftersom det redan i sin situation är så utsatt. Det här 

är något som våra respondenter till viss del även tar upp som anledning till varför ett barn inte 

kan vara medbestämmande. Respondenterna menar vidare att om de inte gör barnet delaktigt 

kan även det vara att beakta barnperspektivet, eftersom de menar att det fungerar som en 

avlastande funktion. På vår fråga 19 om hur respondenterna ser på barnens offerroll håller 

elva av 15 helt eller i huvudsak med om att barnet är ett offer. En respondent delar endast 
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delvis den här synen och menar att barnet är ett brottsoffer i första hand, men att barnet inte 

ska identifiera sig med offerrollen. Ytterligare en respondent håller med om det här och menar 

att det är viktigt att inte stigmatisera barnet till att bli ett offer i sin identitet. Under modellens 

sista fält betonas vikten av ett tryggt och förutsägbart nätverk kring barnet. Även om 

Barnahus är en insats så visar respondenterna som deltagit i vår undersökning, vikten av att 

stärka familjen runt barnet, eftersom det är föräldrarna som stöttar barnen i vardagen. 

Exempelvis menar respondenterna att det är av stor vikt att föräldrarna får stöd och hjälp, men 

att det inte bör ske i Barnahus som främst ska vara till för barnet.  

 

6.2 Analys av utvärderingsrapporter 
Rasmusson (2008:68) skriver om hur Barnahus, på ett mer framgångsrikt sätt än tidigare 

arbetsmodeller, lyckats sätta barnperspektivet i centrum. Det skrivs om hur vuxnas perspektiv 

på barnperspektivet - ”vuxnas barnperspektiv” kan ses i tillämpning av arbetsmetoder, 

organiseringen av verksamheten och utrymmen som därigenom skapas för att barn ska få 

möjligheter att komma till tals. Att beakta barnperspektivet leder följaktligen till att barnet 

görs delaktigt. Det är just hur verksamheter och professionella skapar möjligheter till barns 

delaktighet och att de är villiga att lyssna som är de tre första stegen på den första nivån i 

Shier´s (2001) delaktighetsmodell (se bilaga ett). På nivå två, om hur det utsatta barnet stöttas, 

upplever de professionella själva att spänningsförhållandet mellan de två syftena bakom 

Barnahus blivit otydligt stundtals och att det varit svårt att avgöra vad som ska vara första 

prioritet. Huruvida det ska vara en mer effektiv rättsprocess eller att stödja målgruppen utsatta 

barn. De professionella har upplevt att arbetet har mer rättsfokus än barnfokus enligt 

Johansson (2008:56ff) vilket innebär att barnet riskerar att inte få det stöd det behöver. Det 

kan tänkas att även stöttandet för att barnet ska uttrycka sina åsikter även brister då och att 

verksamheten därmed inte kan uppfylla kraven på nivå två. På den tredje nivån om huruvida 

det tas hänsyn till barnets åsikter menar en av informanterna i Johansson (2008:57) att det 

ibland måste fattas beslut där barnets vilja inte kan råda eftersom lagarna styr, exempelvis om 

information har kommit fram som innebär att en utredning måste påbörjas. 

Det är en utsatt situation att bli aktuell för myndigheter, även om det är för 
att skydda barnet. /…/ Samtidigt är det socialtjänstens uppgift, man ska 
anmäla, ifrågasätta om föräldrarna kan ta hand om dom. Det kan ju vara 
barnets rättighet, att samhället utreder barnets situation, det är en rättighet i 
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sig. Men ur barnets perspektiv så kan det vara att dom känner att dom bara 
blir utsatta, alla frågor, pappa eller mamma sitter anhållen, och dom tycker 
absolut att dom inte har några rättigheter, totalt tappat all kontroll 
(Johansson 2008:57). 

 

Den andra rutan på nivå tre handlar om beslutsprocessen gör det möjligt att ta hänsyn till 

barnets åsikter, och då även indirekt barnperspektivet. Av Åström & Rejmers (2008:27) 

slutrapport tycks rättsväsendet och den rättsliga processen vara den del av Barnahus 

verksamhet som tar minst hänsyn till barn i allmänhet och deras förutsättningar. Den 

ståndpunkten kan sättas i jämförelse till informanter ur Johanssons (2008:4) studie som, vilket 

det påpekats tidigare, ansåg att det kunde vara problematiskt att tillgodose barnens bästa och 

barnperspektivet eftersom rättsväsendet är anpassat för vuxna: 
Men sen blir det ju det där med rättigheter. Det är verkligen en viktig 
uppgift att utveckla så att dom möter ett rättsväsende som är anpassat för 
dom och inte är anpassat för vuxna som det är idag. Så det finns verkligen 
kvar att göra (Johansson 2008:56). 

 

Här menar således både våra respondenter och Åström & Rejmers (2008:27) slutrapport att 

det finns utrymme för utveckling. Att uppfylla fram till den tredje nivån av att hänsyn ska tas 

till barnets åsikter är ett minimum för de verksamheter som avser att följa FN:s konvention 

om barns rättigheter. Den fjärde nivån handlar om barns delaktighet och den femte om 

barnens möjligheter till delad makt och ansvar vid beslutsfattande. Det är främst nivå fyra 

som är möjlig att diskutera då den femte nivån inte berörs alls i någon av rapporterna, det 

framgår således inte om barn har delad makt och ansvar i Barnahus. Nivå fyra består av tre 

rutor/frågor. Är ni redo att låta barn delat i era beslutsprocesser, finns det rutiner som 

möjliggör att barn deltar i era beslutsprocesser och är det principiellt att barn ska delta i era 

beslutsprocesser? På den här nivån innebär deltagandet främst att barnen kan påverka och har 

inflytande i beslutsprocessen. Den första frågan kan uppfyllas med vissa begränsningar, det 

har redan tidigare nämnts i resultatdelen av den här studien att barn har inflytande utifrån 

ålder och mognad. Samtliga som uttryckte att de haft möjlighet att påverka, eller där deras 

inflytande diskuterades i Rasmussons studie, (2008:6) var ärenden där barnet var tonåring. 

Små barns delaktighet och rätt till att påverka berörs inte och kan därför inte dras slutsatser 

kring. På frågorna om rutiner och principiellt krav om barns deltagande menar informanter i 

Johansson (2008:56) att Barnahus rutiner möjliggör barns delaktighet och inflytande på ett 

bättre sätt än tidigare modeller och att det kan gynna socialtjänstens utredningar. Av 
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rapporterna eller informanterna framgår dock inte att det skulle vara ett principiellt krav att 

barnen deltog.  

 

Utifrån våra två analysdelar kan vi dra slutsatserna att Dahlstrands (2004:53) roller som vi 

nämnde under teorin (kapitel 3), informant, medaktör och aktör, kan appliceras på Barnahus 

och arbetet med utsatta barn. I verksamheten anser vi att barnet i högst utsträckning görs 

delaktig till informant. Till viss del görs barnet även till medaktör om det anses att barnet har 

åldern och mognaden för det precis som både respondenterna och utvärderingsrapporter 

påtalar. Att barnen har fått rollen som aktör framkommer inte vare sig under enkätsvar eller 

utvärderingar av Barnahus.  

 

7 Diskussion 

  
I vår diskussion diskuterar vi hur arbetet utifrån ett barnperspektiv är möjligt. Möjligheten 

för barnet att vara delaktig i Barnahus och andra beslutsprocesser berörs även i det här 

kapitlet. Slutligen diskuteras fortsatt forskning kring Barnahus och delaktighet som en del av 

barnperspektivet. 

7.1 Barnperspektiv kontra vuxnas barnperspektiv  
Eftersom synen på barn och deras rättigheter är något som har förändrats och 

uppmärksammats världen över de senaste åren har också utformningen av det sociala arbetet 

förändrats. Sedan FN:s barnkonvention (1989) antogs har det sociala arbetet omstruktureras 

för att sätta barnet i centrum och det påstås att barnperspektivet beaktas (Harju 2008: 34). 

Men är det barns perspektiv eller är det vuxnas perspektiv på vad barn anses behöva? Det 

sanna barnperspektivet, menar vi, kan bara erhållas när vi pratar med barnen själva, och ändå 

saknas det forskning utifrån just barnens upplevelser och tankar. Finns det ens något riktigt 

barnperspektiv eller är det så att de vuxna tolkar vad barnen säger och då gör om barnens 

utsagor till en subjektiv sanning. Då vuxna fått upp ögonen för vikten av barns bästa behövs 

också riktlinjer kring vad just det är, då det annars kan antas bli en partisk uppfattning menar 

Rasmusson (2008:5).  
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Barnahus är en verksamhet som har skapats för att tillförsäkra utsatta barn det samlade stödet 

från samhällets samtliga insatser. Eftersom Barnahus målsättning och struktur ska vara den 

mest gynnsamma för barnet vill organisationen försöka att stoppa kringslussandet av barnet. 

Att strukturen ska vara det mest gynnsamma för barnet innebär inte att barnen ska ses som en 

homogen grupp utan att det måste finnas utrymme för individuella bedömningar, vilket våra 

respondenter instämmer i. Ett exempel menar vi är antalet förhör som ska hållas med barnet. 

En av de faktorerna som författarna till utvärderingsrapporterna menar bidrar till att Barnahus 

tillgodoser barnperspektivet är att antalet förhör minskat (Slutrapport, 2008:64). Författarna 

Svedin och Back (2003:65) menar dock att det här inte behöver vara gynnsamt för barnet, 

eftersom korta och upprepade förhör kan leda till en djupare relation så att barnet vågar 

berätta mer om händelsen. Vi ställer oss frågande till att färre förhör inte nödvändigtvis 

beaktar barnperspektivet, kanske snarare tvärtom. Situationen hade kanske krävt fler möten 

med en professionell och barnperspektivet kanske har blivit försummat i verksamhetens 

målsättning i förbrukandet av de professionellas tid. För att kunna beakta barnperspektivet 

måste bedömningarna göras utifrån det enskilda barnet, och inte utifrån barn som grupp.  

7.2 Alla barns rätt till barnperspektiv 

Det faktum att Barnahus bara har tagit emot barn i åldrarna 4-14 år i praktiken, trots att 

verksamheten säger sig vända till alla barn, får oss att fundera på hur Barnahus ska antas 

kunna beakta barnperspektivet för alla. Barn som har blivit utsatta och som är mellan 0-4 år 

samt 15-18 år har helt uteslutits från verksamheten (Åström & Rejmer, 2008:134). Författarna 

undrar då hur verksamheten fortsättningsvis tänker få de här grupperna delaktiga och 

medbestämmande i organisationen? Kan det här tolkas som att Barnahus anser att den äldre 

gruppen är för lite offer för att räknas som barn som målgrupp i verksamheten, och om yngre 

barn är för små för att hjälpas, då de inte verbalt kan uttrycka sig? 

En annan målgrupp, som enligt de olika utvärderingsrapporterna lyfts, som befinner sig i den 

yttre marginalen är föräldrarna (Slutrapporten, 2008:80). Till skillnad från de yngsta och de 

äldsta barnen som vi berört ovan, har den här målgruppen lyfts in i de målgrupper som 

Barnahus omfattar på ett flertal orter. Trots att Malmö är det enda Barnahuset som uttalat 

omfattar föräldrar, då de arbetar i en form av familjeterapi, så har även Linköping och 

Göteborg en rådgivande kontakt med föräldrarna (Johansson, 2008:34ff). Det här är en svår 
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fråga om huruvida Barnahus ska vara till enbart för barnen så att föräldrarna ska få hjälp och 

stöd från någon annan insats eller om det ska vara samordnat under samma tak även för 

föräldrarna och syskonen. Rasmussons (2008:18) studie menar att föräldrarna har uttryckt att 

de inte fått tillräckligt med stöd från Barnahus och att det här då indirekt skadar barnens 

välbefinnande. Enligt diverse riktlinjer som finns om barn, exempelvis FN:s barnkonvention 

(1989) uttalas även att hela familjen ska stärkas för att ett barn ska må bra. Det här är något 

som även framkommit i vår enkät. Sex av respondenterna är eniga med rapporten om att det 

är föräldrarna som i slutändan ska stödja och hjälpa barnen i vardagen och att det därför är 

viktigt att föräldrarna då fått stöd för att kunna göra det. Två respondenter menar dock att det 

inte ska ligga på Barnahus att stödja föräldrarna men att det är Barnahus uppgift att slussa 

föräldrarna rätt så att även dem kan få professionell hjälp. Då flera verksamheter nu har börjat 

inkludera föräldrarna frågar vi oss om det är så att de som kan strida för sina rättigheter och 

göra sig hörda får ta del av Barnahus behandling. Informanterna i Johanssons studie (2008) 

menar att familjeperspektivet och barnperspektivet krockar och att familjeperspektivets 

uttrymme kan ske på barnperspektivets bekostnad. Vi menar att Barnahus ska vara till för 

barnet och att de ska arbeta utifrån barnets situation även om föräldrarnas perspektiv måste 

omfattas i beaktandet av barnperspektivet. Föräldrar bör slussas vidare till stödgrupper och 

jourer, men samrådsmöten med hela familjen bör ske.  

7.3 Delaktighet 
Det är fortfarande oklart om Barnahus beaktar barnperspektivet på ett bättre sätt än vad 

tidigare modeller har gjort. Respondenterna i vår enkät menar att de anser sig arbeta efter ett 

barnperspektiv, men de skriver också att det inte går att följa barnens önskan i alla lägen. De 

menar att barnen har rätt att vara delaktiga, men att det är svårt för dem att kunna vara 

medbestämmande i sin situation då vissa beslut måste fattas av myndighetspersoner 

(exempelvis polisanmälan). Vi har under studiens gång ifrågasatt om det går att arbeta efter 

ett barnperspektiv när det gäller utredningar, där samhället faktiskt råder över barnet enligt 

svensk lag. Dahlstrands (2004:303f) yttranden om hur lagen å ena sida förespråkar att barnet 

ska göras delaktig och ska få komma till tals med å andra sidan inte anses vara kompetent och 

kunna fatta beslut kommer i åtanke när vi granskat barns delaktighet/delaktighetsnivåer. I 

Barnahus yttrar det här sig eftersom det är samma lagar som Dahlstrand skriver om (SoL, FB) 

som även utgör ramarna för Barnahus arbete. Som vi tidigare nämnt pågår parallella 
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utredningar i Barnahus och de olika professionerna har olika perspektiv och utgångspunkter. 

Fokus på rättssäkerheten får högre prioritet än barnfokus och författarna Åström och Rejmer 

(2008:86) menar att de anställda inom Barnahus då får ojämlika maktpositioner där lagstyrda 

yrken prioriteras framför yrken som har utgångspunkt i medborgarnas rättigheter. Det är av 

stor vikt att även rättssystemet anpassas så att barn på bästa sätt kan ta del av sina rättigheter 

(Johansson, 2008:56).  

Problemet i avvägandet av till vilken grad det utsatta barnet ska göras delaktigt ligger till stor 

del i att de vuxna vill skydda barnet och det uppstår en avvägning mellan att låta barnet höras 

eller om barnet tar mer skada av att tala om det igen. Det här kan återkopplas till vårt citat i 

vår inledning där de vuxna menar att barnet tar skada och istället bör skyddas. Våra 

respondenters svar visar också på hur den här bilden av barnet kan råda ute i verksamheterna, 

där barnet ska skyddas genom riskbedömningar och att barnet kan ses som ett offer. Innebär 

delaktigheten att vi lägger över för stort ansvar på barn i en redan svår situation som 

egentligen vuxna borde ta ansvar för? Är det möjligt att bjuda in barn och ge dem större 

utrymme inom de ramar som är styrda av vuxna och där också de vuxna dominerar 

(Hindberg, 2003:24ff)? I Shier´s delaktighetsmodell som vi använt oss av tidigare i arbetet 

talar han om de vuxnas ansvarstagande och hur barnet ska göras delaktigt men att beslut ska 

fattas i samråd med vuxna. Ansvaret ska alltså inte helt ligga på barnet utan det ska ske 

successivt och i förhållande till barnets ålder och mognad. Det krävs att den vuxne inte 

bemöter barnet som ett barn utan som en individ och ett subjekt i sitt liv. 

7.4 Fortsatt forskning  
Vi är eniga med författarna till utvärderingarna som menar att effekterna av verksamheten 

ännu är för tidiga att sia om. Barnahus grundande är en tydlig effekt av samhällets förändrade 

syn på barn och barns rättigheter. Verksamhetens mål om att stärka barnets rättigheter och låta 

barnen få en större möjlighet att kunna få förövaren friad eller fälld i rättsprocesser på bättre 

grunder är ännu oklart om de uppfylls. Vi antar att Barnahus kommer vara ett aktuellt 

forskningsobjekt de närmaste åren i Sverige och att det behövs kontinuerliga 

utvärderingsrapporter för att kunna se effekten av organisationen. Det finns många olika vägar 

att gå för att nå bra forskningsresultat framöver. Ett exempel skulle kunna vara om forskare i 

framtiden väljer att lägga större fokus vid organisationen och granska Barnahus utifrån ett 

makroperspektiv och då få en större helhetsförståelse för organisationen. I en sådan studie 

48 
 



skulle ännu mer fokus kunna läggas på hur det kommer sig att en modell kan se så olika ut 

beroende på i vilken kommun den utformas. Även studier rörandes rättssäkerhet och hur barn 

kan antas fungera i det vuxnas rättssystem vore intressant att tydliggöra. Vi efterlyser dock 

fler studier kring barns faktiska uttalande om deras upplevelser att komma till Barnahus och 

hur de anser att de blir bemötta. Det här är enligt vår mening det närmaste barnperspektivet 

forskaren kan komma, även om forskaren som utövar de här intervjuarna kommer att tolka 

barnens svar och då ändå lämnar ett vuxet perspektiv på barnens yttranden. Tankar som också 

har uppkommit under examensarbetets gång har varit för vem Barnahus har antagits grundats. 

Har det varit med barnets bästa i tanken för att kunna underlätta processen för barnet att gå 

igenom eller har det varit för att skapa en bättre rättssäkerhet i Sverige för att ”få fast” 

förövarna? När Sverige väljer att importera redan färdiga modeller från utlandet måste ju 

modellen anpassas till vårt land, våra problem och våra riktlinjer. När vi så importerar en 

färdig modell finns det kanske även en risk att vi importerar de problem som finns i andra 

länder också. Inga Tidefors Andersson (2002:10) är en författare som lyfter problemet med att 

ta ett annat lands modell och direkt applicera på Sverige. Författaren tydliggör hur olika 

problem och hur våra barn skiljer sig åt mellan olika länder. Hon exemplifierar det med hur 

barn i USA respektive Sverige har olika slags sexualundervisning i skolan, abortlagstiftningen 

samt att svenska barn och ungdomar har en mer liberal inställning till sexualitet jämfört med 

dem i USA.  

Kan vi komma ifrån tanken på att barnet måste skyddas och ”hjälpas fatta rätt beslut” som en 

av våra respondenter menade? Kan ett barn, och framför allt, kan ett utsatt barn någonsin bli 

fullständigt delaktigt och kan de professionella arbeta utifrån ett så kallat barnperspektiv? 

Även om det finns lite forskning om vad barnen själva tycker om Barnahus och det 

fortfarande finns utrymme för utveckling av barns delaktighet i verksamheten, menar vi att 

Barnahus är ett steg i rätt riktning. De professionella, både i vår enkätstudie och i Johanssons 

studie (2008), uttrycker att det finns både svårigheter och möjligheter i deras arbete. Men med 

fortsatta kontinuerliga utvärderingar där även barnen får komma till tals kan de här 

svårigheterna uppmärksammas och förbättras.  
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Bilaga två. Oranens modell (Eriksson et. al 2007) Förhållningssätt till barn som upplever 
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Bilaga tre. Oranens modell (Eriksson et al 2007) Konstruktioner av barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga fyra. E-post till de anställda med information om enkäten 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Växjö universitet som tidigare varit i kontakt med er 
projektledare eftersom vi har sökt information om Barnahus till vårt examensarbete. Vårt 
examensarbete handlar om barnperspektiv och hur Barnahus kan anses arbeta utifrån ett 
barnperspektiv jämfört med hur man arbetade med utsatta barn tidigare i Sverige. Vi undrar 
nu om du som är anställd, utifrån socialt arbete, inom ditt Barnahus skulle ha möjlighet att 
svara på bifogad e-postenkät.  

Vi skickar ut enkäten till samtliga anställda i de sex försökskommunerna Umeå, Sundsvall, 
Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö och därför uppskattar vi verkligen om alla vill ta 
sig tid för att besvara vår enkät. 

Första delen av enkäten är en kortfattad uppgiftsruta där du ska fylla lite kort om dig själv, 
som till exempel i vilken stad du arbetar, ålder och hur länge du har arbetat inom socialt 
arbete (med utsatta människor på ett eller annat sätt). Enkätens andra del är utformad som 
tjugo olika påståenden rörande barn och barnets bästa. Varje påstående har fyra 
svarsalternativ, där du kryssar för det alternativ som passar dig bäst. Under varje påstående 
har du även en möjlighet att kortfatta motivera eller göra tillägg till ditt val om du så önskar. 
Efter det att du har öppnat bifogat word-dokument och svarat på varje påstående med ett X är 
vi tacksamma om du sparar enkäten/dokumentet med ditt för- och efternamn.doc. Vi är 
därefter tacksamma om du sänder oss dina svar på enkäten som en bifogad fil till: 
sljfr02@student.vxu.se senast den 7:e maj 

Vi kan inte garantera din anonymitet gentemot oss eftersom vi gärna ser att varje anställd 
skickar svaren direkt till oss via e-mail, det här för att säkerhetsställa antalet inkomna svar. I 
vårt examensarbete kommer vi dock inte att namnge någon, dvs det kommer inte gå att läsa 
vad var och en har svarat på enkäten, då vi inte anser att det är av relevans för vår studie.  

Vi beräknar att det tar cirka tio till femton minuter att svara på enkäten, och vi hoppas att du 
vill ge oss denna tid och dina svar då de är av stor vikt för resultatet i vår studie.  

Om du har några frågor kring vår studie eller enkäten så är du välkommen att höra av dig till 
oss. 

Sofie: sljfr02@student.vxu.se eller Alexandra: aibso05@student.vxu.se under handledning av 
Thom Jonsson thom.jonsson@vxu.se

Tack på förhand!  
Mvh Sofie Lindblad och Alexandra I. Lindnell 
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Bilaga fem. E-postenkät utskickad till de anställda. 

E-POSTENKÄT 

Enkäten består av två delar. Del ett består av några frågor som visar vem du är som har svarat 

på enkäten. De här uppgifterna kommer inte att offentliggöras i vårt slutliga examensarbete.  

Del två består av ett antal påstående om barn, barns rättigheter och barnens bästa. 

Vi ber dig att svara på första delen av enkäten genom att sätta musmarkeraren i rutan till 

höger och skriv sedan in svaret.   

Vi rekommenderar att du sparar enkäten successivt under ditt förnamn.efternamn.doc, så att 

dina svar verkligen registreras. 

Stad 
 

 

Kön 
 

 

Ålder 
 

 

Utbildad som 
 

 

Anställd som 
 

 

Yrkesverksam inom socialt arbete i hur 
många år 
 

 

 

I enkätens andra del markerar du ditt svar med ett X i rutan vid det svarsalternativ som passar 

dig bäst. Du får även gärna komplettera dina svar genom att motivera dem direkt i anslutning 

till varje fråga.  

 

1. Barn är självständiga individer som vuxna ska lyssna på och respektera oavsett ålder 
och mognad. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

 
 



Motivering:                                        

2. Barnet ska inte träffa personen som har utsatt det för övergrepp.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering:  

 

3. Barnets bästa handlar om vad som är bäst för det enskilda barnet.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

4. Det är av stor vikt att skapa en helhetssyn om barnets situation.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

5. Barn som kommer till Barnahus är en medbestämmande individ. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

 
 



6. Barnets vilja ska vara första prioritet under utredningens gång.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 

               
       

Motivering:  

 

7. Barnahus där jag är anställd arbetar utifrån ett barnperspektiv.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

8. Man ska alltid ta hänsyn till barnets vilja. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

9. Barnet har rätt till umgänge till sina föräldrar.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

 

 
 



10. Föräldrar ska få samma stöd som barnet i Barnahus.                           

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 

                                                                                                                                                  
       

Motivering:         

 

11. Barn har rätt att träffa personen som har utsatt honom/henne för övergrepp om så 
barnet önskar.    

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

12. Familjens bästa är även barnets bästa.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

13. Det är av stor vikt att stärka barnet. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

 

 
 



14. Min uppfattning är att Barnahus där jag är anställd har specifika förutsättningar 
gentemot andra Barnahus i Sverige på grund av geografiska eller kulturella skillnader.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

15. Det är av stor vikt att stärka barnets familj. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

16. Barn ska vara delaktiga och medbestämmande i sin situation. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

17. Föräldrar som har utsatt sitt barn för övergrepp har rätt att träffa honom/henne. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

 

 
 



18. Barnahus där jag är anställd arbetar utifrån ett familjeperspektiv.  

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

19. Barnahus där jag är anställd kan tillgodose barns behov i arbetet som sker med 
hjälp av tolk 
 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering:  

 

20. Barn som kommer till Barnahus är ett offer. 

Instämmer helt        Instämmer i huvudsak        Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

 
       

 

Motivering: 

 

Glöm inte att spara enkäten med ditt svar. Spara gärna enkäten med ditt för- och 
efternamn och maila sedan tillbaka svaren på enkäten till e-postadress senast den 7:e 
maj: sljfr02@student.vxu.se

Tack för din medverkan och tid!         

Mvh Sofie Lindblad & Alexandra I. Lindnell vid Växjö universitet 
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Bilaga sex. Antal inkomna svar redovisade i tabell. 

 Instämmer helt I Huvudsak Delvis Inte alls      Utan svar 

Fråga 1 11 2 2 0 0

Fråga 2 3 4 7 1 0

Fråga 3 12 3 0 0 0

Fråga 4 15 0 0 0 0

Fråga 5 5 8 1 1 0

Fråga 6 2 8 4 1 0

Fråga 7 10 4 1 0 0

Fråga 8 6 5 3 1 0

Fråga 9 7 6 1 0 1

Fråga 10 5 3 6 1 0

Fråga 11  4 5 6 0 0

Fråga 12 2 2 9 2 0

Fråga 13 15 0 0 0 0

Fråga 14 6 1 2 4 2

Fråga 15 8 6 1 0 0

Fråga 16 6 7 2 0 0

Fråga 17 1 2 5 7 0

Fråga 18 4 4 5 2 0

Fråga 19 8 4 2 0 1

Fråga 20 6 3 5 1 0

           
 

 

 
 



Bilaga sju. Utvärderingsrapporter om Barnahus som vi har använt oss av i vårt 

examensarbete. 

Johansson, Susanna (2008) Myndighetssamverkan i barnahus – organisering, innehåll och 

process. Delrapport 4 utvärderingen av nationell försöksverksamhet med Barnahus 2006-

2007. Research Report in Sociology of Law 2008:4. 

Rapporten som Johansson har skrivit handlar om hur samverkan har organiserats och upplevts 

av de anställda. Rapporten genomförs både med enkätutskick samt intervju till de anställda 

inom Barnahus. Syftet med rapporten har även varit att jämföra Barnahusen emellan och 

påtala skillnader och likheter mellan de sex olika orterna som Barnahus försöksverksamhet 

finns i.  

 
Pavlovskaia, Eugenia och Åström, Karsten (2008) Rättsliga perspektiv på barnet som 

brottsoffer. Delrapport 2 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med Barnahus 

2006-2007. Research Report in Sociology of Law 2008:2. 

Den här rapporten präglas av hur de rättsliga processerna ser ut och hur de har förändrats i och 

med Barnahus uppkomst. Rapporten tar avstamp i hur rättssystemet ser ut för barnet och hur 

barnet behandlas vid begågna brott mot dem. Rapporten problematiserar hur lagstiftningen 

ställs i relation till verksamheten Barnahus och hur myndigheterna ska förhålla sig till 

varandra, men främst hur de ska förhålla sig till det utsatta barnet.  

Rasmusson, Bodil (2008) ”Det är ju inget dagis precis...” Barns och föräldrars upplevelser 

av kontakter med barnahus. Delrapport 6 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet 

med Barnahus 2006-2007. Research Report in Sociology of Law 2008:6.  

Den här rapporten är en kvalitativ studie där Rasmusson intervjuat tolv barn och 22 föräldrar 

som har varit i kontakt med Barnahus. Studien redogör för upplevelserna som uppkommit i 

samband med kontakten både från föräldrarna samt barnens perspektiv. Rasmusson drar även 

utifrån sitt resultat slutsatser om huruvida Barnahus kan antas arbeta utifrån ett 

barnperspektiv.  

Slutrapport från Källström, Malin & Lundahl, Jessica från Rikspolisstyrelsen, 

Svensson, Anton & Råsten Almqvist, Petra från Rättsmedicinalverket, Josefsson, Berith, 

 
 



Resenius, Birgitta & Marklund, Mette från Socialstyrelsen, Olsson, Katarina från 

Åklagarmyndigheten.  Marklund, Fredrik från Brottsförebyggande rådet, Nordborg, 

Gudrun från Brottsoffermyndigheten Landberg, Åsa från Rädda Barnen och Melin, 

Elisabeth samt Sveriges Kommuner och Landsting. (2008) Barnahus– försöksverksamhet 

med samverkan under ett tak vid misstanke om brott mot barn.  

 

Slutrapporten är en övergripande rapport med fokus på verksamheten Barnahus. Data har 

insamlats dels från utvärderingsrapporterna gjorda vid Lunds universitet men även från de 

inblandade myndigheternas egna fortlöpande utvärderingar. Rapporten berör frågor som 

rättsprocessen för barnet, samverkan mellan myndigheterna, vikten av vidareutbildning för 

aktörerna inom Barnahus samt uppdraget och verksamhetens mål. Rapporten redogör också 

för varje enskilt Barnahus och beskriver hur de olika orterna arbetar och ger så en väldigt 

tydlig bild av hur utformningen skiljer sig mellan de sex orterna.  

 

Åström, Karsten och Rejmer, Annika (2008) ”Det blir nog bättre för barnen”. Slutrapport 

i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007. Research 

Report in Sociology of Law 2008:7.  

 

Åströms och Rejmers rapport är en sammanställning av de sex andra rapporter som gjorts vid 

Lunds universitet om Barnahus. Rapporten sammanställer, diskuterar och problematiserar 

Barnahus med delrapporterna som underlag. Utöver den här sammanställningen diskuterar 

författarna brist på forskning om verksamheten samt efterlyser fortsatt forskning för att 

besvara de många funderingar som finns om Barnahus.  
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