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Abstract 
 

 

Title:            Samverkan, värk eller mästerverk? 

                     En kvalitativ studie om samverkan vid ett Barnahus.  

                     (Collaboration in a children advocacy center in Sweden.) 

 

Author:     Evelina Karlsson 

                      Veronica Wellbring 

 

This is a qualitative study based on interviews with professionals who are cooperating at 

a children advocacy center, in swedish called “Barnahus”. The center, Barnahus, pulls 

together law enforcement, criminal justice, child protective service, medical and mental 

health workers in to one coordinated team. Children suspected to be victims of any kind 

of violence or sexual abuse shall, at Barnahus, be offered coordinated efforts and 

support all the way from suspicion to possible intervention.  

 

The aim of the study is to examine how the participants involved relate to collaboration 

in Barnahus. The study will also present the success factors and barriers to collaboration 

that identifies by the participating actors, who are mentioned above. 

The study will provide insight and understanding of how collaboration can be 

represented in multiprofessional activities in practice. 

 

 

Keywords: Children advocacy center, collaboration and collaborative model. 

                    Samverkan, tvärprofessionellt arbete och barnahus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 

Först vill vi tacka vår handledare Ann-Christine Larsson som stöttat och handlett oss 

med varsam hand genom denna studie. Vidare vänder vi oss till våra informanter vid 

Barnahuset som välkomnat och tagit emot oss i deras verksamhet med ett stort tack till 

er alla. 

Veronica & Evelina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

Innehåll 

Förord _______________________________________________________________ 1 

1. Problemformulering __________________________________________________ 2 
1.1 Disposition ______________________________________________________ 5 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 6 

3 Lagar och regler______________________________________________________ 7 
3.1 Skyldighet att samverka ____________________________________________ 7 
3.2 Sekretess ________________________________________________________ 8 

4 Tidigare Forskning ___________________________________________________ 9 
4.1 Historisk tillbakablick _____________________________________________ 9 
4.2 Tidigare utvärderingar ____________________________________________ 11 

4.3 Professionella rollers betydelse _____________________________________ 12 

4.4 Samverkan i barnahusverksamheter __________________________________ 13 

5 Teoretiska utgångspunkter ____________________________________________ 15 
5.1 Samverkan _____________________________________________________ 16 
5.2 Kategorier av samverkan och samverkansmodeller ______________________ 18 
5.3 Professionella roller i samverkan ____________________________________ 19 

6 Metod _____________________________________________________________ 21 
6.1 Kvalitativ metod _________________________________________________ 21 

6.2 Urval __________________________________________________________ 22 
6.3 Intervju ________________________________________________________ 23 
6.4 Analysen steg för steg ____________________________________________ 24 

6.5 Etiska överväganden ______________________________________________ 25 

7 Resultat och analys __________________________________________________ 27 
7.1 Barnahuset _____________________________________________________ 27 

7.2 Vad innebär samverkan för de deltagande aktörerna i Barnahuset? _________ 31 
7.2.1 Definition av samverkan _______________________________________ 31 

7.3 Förutsättningar för samverkan, framgångsfaktorer eller hinder _____________ 33 
7.3.1 Gemensamma mål ____________________________________________ 33 

7.3.2 Målgruppen för Barnahuset ____________________________________ 35 

7.3.3 Kunskap ____________________________________________________ 36 

7.3.4 Roller ______________________________________________________ 38 

7.3.5 Resurser ____________________________________________________ 40 

7.3.6 Inställning till Barnahuset som verksamhet ________________________ 43 

7.3.7 Lagstiftning _________________________________________________ 45 

7.4 Hur fungerar samverkan i Barnahuset? _______________________________ 46 
7.4.1 Finns det samverkan i Barnahuset? ______________________________ 47 

7.4.2 En analys av arbetet i Barnahuset med utgångspunkt ur de teoretiska 

begreppen samverkan och samverkansmodeller. _________________________ 48 

7.5 Sammanfattning och slutdiskussion __________________________________ 49 



  
 

iv 

8 Slutord ____________________________________________________________ 52 

Referenser ___________________________________________________________ 53 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Arbetsfördelning ______________________________________________ I 
Bilaga B Intervjuguide ________________________________________________ II 

 

 



  
 

1 
 

Förord 
 

Diskussionerna kring vad vi skulle skriva om har varit många och långa. Det vi hela 

tiden haft gemensamt intresse för och fokus på är barn och ungdomar. Vi gjorde båda 

vår verksamhetsförlagda utbildning på arbetsplatser där vi hade direkt kontakt med den 

klientgruppen och kände att det är där vi hör hemma. Något vi dock funderat över är hur 

samverkan egentligen fungerar i samhällsärenden med utsatta unga människor. Finns 

samverkan? 

När vi så en dag, av en slump, fick höra talas om Barnahuset så föll allt på plats. Det 

finns visst samverkan! Plötsligt insåg vi att där är ju vårt ämne! 

Vi tog genast kontakt med samordnarna för Barnahuset och de välkomnade vår studie 

av verksamheten. Vi bestämde oss för att det är samverkan i en kommun vi ville studera 

utifrån de professionellas syn och hur detta upplevs av de deltagande aktörerna i 

Barnahuset. 

Nedan kommer vi att presentera vårt material, uppsatsen Samverkan, värk eller 

mästerverk, en kvalitativ studie om hur de deltagande aktörerna förhåller sig till 

samverkan i ett Barnahus. 
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1. Problemformulering 
 

Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 § 

Förvaltningslagen. De har dessutom en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör 

barn som far illa, vilket regleras i lagstiftning för både polis, förskola, skola, socialtjänst 

samt hälso- och sjukvård. Myndigheter ska enligt lagbestämmelserna inte bara 

samverka med andra myndigheter, utan även med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs beroende på frågans art (Socialstyrelsen, 2007). Det är upp till varje 

kommun att själv organisera sig och syftet med organiseringen ska vara att främja 

barnens rättigheter och trygghet. Landberg (2009) menar dock att organiseringen kan 

ske på olika villkor, barnens eller myndigheternas egna. 

 

BRÅ (2012) presenterar i sin rapport att Sverige under de senaste 30 åren haft en 

tredubbling av antalet polisanmälningar om barnmisshandel. År 2012 anmäldes 

sammanlagt 18200 misshandelsbrott mot barn enligt BRÅ (2012), men det verkliga 

antalet brottsutsatta barn befaras dock vara högre eftersom mörkertalet räknas som stort 

och villkoren för dessa brottsutsatta barn varierar oacceptabelt mycket enligt Landberg 

(2009). 

Vad som händer när våld och övergrepp mot ett barn avslöjas beror i stor utsträckning 

på var barnet bor. I de flesta kommuner i Sverige sker ett samarbete mellan 

myndigheterna men det finns en stor variation i vilken omfattning och för vems bästa 

detta samarbete sker (Landberg, 2009). När ett barn har blivit utsatt för brott, eller 

misstänkts vara utsatt, så inleds eventuellt en eller flera utredningar. Främst är det 

vanligen brottet som eventuellt begåtts som utreds. För det kan det behövas psykiatrisk 

utredning av BUP, läkarundersökning samt brottsförhör. Till det kommer utredning av 

den sociala myndigheten som har det övergripande ansvaret för barnens rätt, oavsett om 

anmälan av brottet leder till åtal eller inte. De sociala myndigheterna ska bedöma 

barnets skyddsbehov på kort och lång sikt samt tillgodose barnets behov i de fall 

vårdnadshavarnas förmåga brister (Landberg, 2009). I denna process som de 

brottsutsatta barnen går igenom blir det en tid av många möten med professionella från 

olika verksamheter. Beroende på hur kommunen har valt att organisera sin verksamhet 

kan upplevelsen av utredningarna te sig olika för barnen. 
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Barnperspektivet är ett synsätt som växte fram i motsats till vuxenperspektivet och är ett 

förhållandevis nytt begrepp (Hindberg, 1999). Barnutredningar har historiskt tenderat 

att göras utan att barnet har fått komma till tals, utan information har endast inhämtats 

från vuxna i dess omgivning. Socialtjänsten baserade tidigare sina beslut på andras 

bedömningar av vad barnet i utredningen var i behov av. Idag finns dock ett krav ställt 

på Socialtjänsten att sträva efter att se och försöka förstå barnet vilket innebär att man 

måste tala med barnet. Utifrån detta och med en allmän kunskap om barn skall sedan 

beslut fattas om vilka åtgärder som bedöms som barnets bästa. Hindberg (1999) menar 

att för att detta skall kunna utvecklas och vidmakthållas så måste vissa kriterier 

uppfyllas. Dessa kriterier är kunskap om barn och deras behov samt att verksamheten är 

organiserad på ett sådant sätt så att barnet hamnar i fokus. Andra faktorer som påverkar 

hur väl barnperspektivet kan bibehållas är politiska beslut, lagar och hur arbetsledningen 

formar sina verksamheter. 

 

Som en följd av den förändrade kravbilden mot socialtjänsten har vissa förändringar 

skett i arbetet med utsatta barn. Hjortsjö (2006) är en av de författare som beskriver hur 

samordnade insatser runt barnen växte fram i Sverige i form av exempelvis 

familjecentraler och samrådsgrupper. Samordnade insatser har sedan utvecklats till 

organiserade och strukturerade samarbeten med tydliga målsättningar, och det är detta 

vi kallar för samverkan (Danermark, 2009). Det är idag socialtjänsten som har 

huvudansvar för- och en lagstadgad skyldighet om en ömsesidig samverkan mellan 

socialtjänst, skola, polis samt hälso- och sjukvård då barn far illa eller riskerar att fara 

illa enligt Socialtjänstlagen. Samverkan är ett angeläget ämne, både nationellt och 

internationellt. Johansson (2008) beskriver hur en utvecklingstrend har medfört en 

ökning av flerprofessionell samverkan gällande insatser för utsatta grupper, framförallt 

barn i Sverige under de senaste 25-30 åren. 

För att kunna skapa denna nya samverkansorganisation sökte man inspiration från andra 

delar av världen som redan hade samordnade insatser för särskilt utsatta barn. På Island 

fann man en verksamhet som kallades Barnahus vilken sedan år 1998 har tagit emot 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Modellen de använder på Island kom i 

sin tur från USA där liknande center, National Childrens Alliance, bedrivits sedan 

1980-talet och bedömds som en väldigt framgångsrik modell.  
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Med stor tilltro till detta sätt att samordna insatserna som man sett i dessa organisationer 

så påbörjades det i Sverige, efter uppdrag från regeringen, en utveckling av vad man 

som försöksprojekt valde att ge samlingsnamnet “barnahus” (Landgren, 2009). 

Försöksprojektet bedömdes som en lyckad organisering och resulterade således i ett 

utvecklingsarbete för att etablera barnahus över hela landet. Rädda Barnen har hela 

tiden varit en av de starkast pådrivande organisationerna och på många orter där 

barnahus ännu inte finns uppvaktar de politiker och tjänstemän med kravet om att starta 

barnahus. Sedan de första barnahusen öppnades i Sverige 2006, har de ökat i antal från 

sex stycken till drygt tjugo stycken 2013 och på flera orter finns beslut om att starta nya 

barnahus (Rädda Barnen, 2013). 

Syftet med införandet av barnhus i Sverige var att de utredningar som görs i samband 

med att barn misstänks vara utsatta för brott, skulle anpassas till barnen. Barnen skulle 

inte längre behöva åka runt från den ena myndigheten till den andra under 

utredningstiden, utan de professionella ska i denna nya modell komma till barnet i 

barnahuset. Tanken är att stärka barnets position under utredningar, vilka barnet är 

delaktig i och att verksamheten ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv. 

Barnahuset är alltså tänkt att vara en helhetslösning för de insatser som ska ge barnet 

upprättelse, skydd, stöd och behandling (Landberg, 2009). 

 

Att studera samverkan runt barn i myndighetskontakt kan relateras till synsättet om att 

organisera resurser runt klienten. Samverkan vill oftast peka på att det skall komma att 

bli bättre för klienten, som i detta fall är barnet, men kan även uppstå ur en önskan om 

kostnadseffektivisering eller omfördelning av resurser (Danermark, 2005). Landberg 

(2009) menar därför att uppbyggnaden av- och förutsättningar för barnahus ser väldigt 

olika ut då resurserna varierar och även faktorer såsom befolkningsunderlag, 

upptagningsområde och vilka sociala problem som hanteras inom verksamheten. 

Danermark (2005) beskriver det som att när en samverkansprocess har börjat är det lite 

av en resa mot det okända. Osäkerhet och oro gällande oklara arbetsfördelningar och 

oklarhet i vad samverkan egentligen ska syfta till kan skapa irritation bland de berörda 

medarbetarna. Problematiska aspekter när olika professioner samverkar i ett barnahus 

kan också vara olikartade synsätt och normer gällande intressegrupper, 

kunskapstradition och vilken grad av hänsyn som tas mellan rättssäkerhet och det 

enskilda barnets bästa. 
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När det kommer till samverkan präglas litteraturen och forskningen av problematiska 

aspekter på hur samverkan ska hanteras och organiseras. Begreppet samverkan är inte 

konstant och samverkan som arbetsform yttrar sig olika i de olika kontexterna som 

samverkan sker i. Danermark (2005) problematiserar samverkan med och kring 

människor speciellt, eftersom de som måste ta hänsyn till även klienternas tankar, 

åsikter och känslor, och menar att det ställer särskilda krav på dem som samverkar i de 

verksamheterna. Trots att de problematiska aspekterna är flera verkar ändå många 

forskare överens om vilka faktorer som anses gynnande respektive hindrande för 

samverkansprocessen. Då problemen med utsatta barn är utbrett och det ligger i tiden att 

organisera sig i samverkansformer så vill ta oss an problemet genom att studera detta i 

en specifik verksamhet. Så kom vår studie att behandla samverkan mellan professionella 

vid ett Barnahus. Vi har valt att använda oss av Danermarks (2005) definition av 

samverkan, vilken är att medvetna och målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra i en avgränsad grupp gällande ett definierat problem och syfte är samverkan. 

Genom studien ville vi öka vår förståelse för samverkan som arbetsform och hur de 

professionella förhåller sig till- och upplever samverkan i praktiken. Vi menar också att 

studien kan bidra till att sprida kunskap om Barnahus och dess verksamhet. 

 

 

1.1 Disposition 
 

Uppsatsen består av åtta avsnitt. I avsnitt ett får läsaren en inledning av studien och en 

inblick i varför vi valt att göra denna studie. I problemformulering beskrivs 

forskningsproblemet. I avsnitt två beskrivs syftet med studien och de frågeställningar 

som studien är uppbyggd på.  

I avsnitt tre redogörs rådande lagstiftning. I avsnitt fyra redogörs tidigare forskning. I 

avsnitt fem beskrivs de teorier och modeller som har använts i analysen av 

intervjumaterialet. Avsnitt sex är metodkapitlet och här redovisas hur studien är 

genomförd och en motivering till metodvalet. I avsnitt sju finns studiens resultat- och 

analysdel samt en slutdiskussion. I avsnitt åtta avslutas uppsatsen med ett slutord.    

 

 

 

 

 



  
 

6 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur de deltagande aktörerna förhåller sig till 

samverkan i Barnahusverksamheten. Detta för att få en ökad insikt och förståelse för hur 

samverkan kan gestaltas i tvärprofessionella verksamheter i praktiken. 

 

 Vad innebär samverkan för de deltagande aktörerna i Barnahuset? 

 

 Vilka hinder i samverkan identifieras av de deltagande aktörerna? 

 

 Vilka framgångsfaktorer i samverkan identifieras av de deltagande aktörerna? 

 

 Hur fungerar samverkan i Barnahuset? 

 

Avgränsningar: För att uppfylla vårt syfte om hur de deltagande aktörerna förhåller sig 

till samverkan vände vi oss till professionella som är verksamma vid Barnahuset som vi 

valde att förlägga vår studie till. Med deltagande aktörerna avser vi de verksamheter 

som enligt avtal är knutna till Barnahuset. För att svara på den fjärde och sista 

frågeställningen ämnar vi att använda oss av de kategorier av samverkan samt 

samverkansmodeller som återfinns i teoriavsnittet 5.2. Vi har enbart fokuserat på de 

professionellas upplevelser och inga kontakter har tagits med barn eller vårdnadshavare. 
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3 Lagar och regler 
 

I detta avsnitt presenteras delar av den lagstiftning som de deltagande aktörerna har 

skyldighet att följa. Lagstiftning är tvingande och en av de avgörande faktorerna till 

varför myndigheter samverkar. Kunskap om lagstiftning är viktigt för att förstå vad som 

ligger till grund för hur organisationer väljer att bygga upp sina verksamheter. 

 

3.1 Skyldighet att samverka 
 

Vad som ligger till grund för hur organisationer bygger upp sina verksamheter är främst 

lagstiftning, regler och anvisningar om vilket uppdrag olika myndigheter har att utföra. 

De juridiska ramarna ställer särskilda krav på att samverkan ska ske genom en lagstagad 

skyldighet reglerad i 6 § Förvaltningslagen (Sveriges Lagar, 2011). Bestämmelser om 

samverkan hanteras också i Socialtjänstlagen där det framgår att socialnämnden aktivt 

skall verka för att samverkan kommer till stånd i frågor om barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Regering och riksdag har dessutom tydligt uttryckt sig om att 

samverkan behöver utvecklas ytterligare för den nämna målgruppen (Socialstyrelsen, 

2007). 

Trots att det sedan många år tillbaka ställts krav på en fungerande samverkan mellan de 

aktörer som finns runt barn i utsatta livssituationer och att olika projekt har visat på 

vikten och vinsten av samverkan går förändringsarbetet långsamt i myndigheterna 

(Christensen & Hildingson Boqvist, 2009). 

Det är socialnämnden som har det övergripande ansvaret för barns uppväxtvillkor och 

den ska enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 1 § ständigt verka för att barn och unga växer 

upp under trygga förhållanden (Sveriges Lagar, 2011). När socialtjänsten vidtar en 

åtgärd ska den alltid beakta vad som är barnets bästa, ge relevant information till barnet, 

ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Som regel kan 

detta ske under frivilliga former men om det för barnets bästa krävs så kan även insatser 

beredas med stöd av tvångslagstiftning (Christensen & Hildingson Boqvist, 2009). 

Sedan 2006 har socialnämnden dessutom ett särskilt ansvar för barn som har bevittnat 

våld mot en närstående vuxen. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § så ska barnet då 

anses som offer för ett brott och socialnämnden ansvarar för att följa upp med stöd och 

hjälp (Sveriges Lagar, 2011). 
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Det finns också en skyldighet för de myndigheter vars arbete berör barn och unga 

gällande anmälnings- och uppgiftsskyldighet till socialnämnden gällande barn som far 

illa eller riskerar att fara illa vilken berörda myndigheter måste ha god kännedom om 

(Socialstyrelsen, 2007).   

Huruvida denna målgrupp omfattas i barnahus eller inte varierar. Rätt till hjälp och stöd 

har de alltid och Kjellander (2009) menar att det viktiga är att det finns rutiner och 

verksamheter som fångar upp dessa barn, oavsett om detta sker i barnahus eller inte. 

 

3.2 Sekretess 
 

Enligt Christensen och Hildingson Boqvist (2009) är sekretessen något som många 

nämner som ett hinder för samverkan. Sekretesslagstiftningen behandlar frågor som rör 

uppgiftslämnande, samtyckesförfarandet och bestämmelser om undantag för sekretessen 

vilka i barnahusverksamheter är högst aktuella att ta i beaktande (Johansson, 2008). 

Även vid organiserad samverkan så har varje myndighet ansvar om att följa den för 

myndigheten rådande sekretesslagstiftningen. 

Vissa undantag finns såsom att sociallagstiftningen har rätt att bryta sekretessen om 

brottsmisstankar finns eller misstanke om att ett barn far illa. Enligt offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen har socialtjänsten rätt att göra en polisanmälan när brott mot 

barn misstänks (Sveriges Lagar, 2011). Socialtjänsten får enligt lag dock inte röja mer 

information om barnet än vad situationen kräver. Rikspolisstyrelsen (2009) menar att 

vid samtidig anmälan till socialtjänst och polis ökar möjligheten till att utreda 

brottsmisstanken. 

För att vid samverkan kunna hantera sekretessbestämmelserna och för att undvika 

framtida problem bör man enligt Danermark (2005) redan i ett inledande skede i 

samverkansprocessen noga gå igenom vilken typ av personlig information man behöver 

dela med varandra och vilka hinder regelverken innebär för detta. Sekretessen för de 

deltagande aktörerna vid barnahus ser olika ut och är vanligtvis av olika styrka, vilken 

måste komma att prövas grundligt vid samordning av utredningar. I vissa fall kan det 

även komma att handla om ensidigt informationsutbyte då sekretessen ej bedöms som 

lämplig att bryta ömsesidigt (Johansson, 2011). 
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Åström och Rejmer (2008) menar att de barnahus som de undersökt visar på skillnader i 

hur de valt att tolka sekretesslagstiftningen i fråga om förundersökningsprocessen. 

De menar att olika åklagare vid olika barnahus, beslutar på olika sätt när det gäller vilka 

som får delta vid medhörning av förhör med barn. Det kan variera mellan inga 

representanter alls till att representanter ifrån samtliga deltagande aktörer i barnahuset 

får delta vid medhörning. För detta behöver det därför finnas tydliga rutiner och en 

handlingsplan för hur man går tillväga i det specifika barnahuset för att undvika 

förvirring och osäkerhet för samordnarna inför stundande förhör. 

 

 

4 Tidigare Forskning 
 

I avsnittet tidigare forskning presenteras under den första rubriken en historisk 

tillbakablick hur insatser runt barn har organiserats historiskt. Under den andra rubriken 

ges en presentation av de utvärderingar som gjorts av barnahus som försöksverksamhet. 

Därefter presenteras de professionella rollernas betydelse för samverkan enligt tidigare 

forskare. Avslutande görs en beskrivning av hur samverkan i barnahus presenterats av 

tidigare forskare. I tidigare forskning presenteras nationell forskning då det är den 

svenska kontexten som studien behandlar. Sedermera kommer såväl nationell som 

internationell forskning presenteras i avsnittet om teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Historisk tillbakablick 
 

Det finns idag höga förväntningar på samverkan kring barn och unga som far illa, eller 

riskerar att fara illa och detta är ett tankesätt som vuxit fram ur barnavårdsarbete sedan 

lång tid tillbaka. Hjortsjö (2006) beskriver i sin avhandling hur samordande insatser 

kring barn i utsatta situationer har växt fram i Sverige sedan 1960-talet då det skedde 

stora förändringar inom de socialpolitiska och samhällsmedicinska fälten i Sverige. Det 

fanns då centrala ambitioner om att förbättra samarbetet mellan framförallt hälso- och 

sjukvård samt barnomsorg men Hjortsjö menar att de ambitionerna var svåra att 

förankra på lokal nivå där det ansågs svårt att få till förändring. Så trots att försöken 

under dessa år inte ledde till några djupare samarbeten så kunde det, vid de platser som 

viss samlokalisering skett, konstateras positiva effekter av att de professionella snabbare 

kunde nå varandra och att kunskapen fanns samlad. 
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Under 1980-talet och 1990-talet skedde flera förändringar inom det sociala fältet. Som 

exempel bytte socialvården namn till socialtjänsten och socialtjänstlagen trädde i kraft 

1982. Barnen sattes i fokus på ett helt annat sätt än tidigare och Barnkonventionen 

antogs av Sverige 1990. Det fanns samtidigt indikationer på att barnen i Sverige hade 

det sämre, anmälningar mot barn ökade och det fanns en allmän oro för hur de nya 

familjesammansättningarna skulle komma att påverka barnen. För att försöka komma 

till rätta med dessa bekymmer utarbetade Socialstyrelsen ett åtgärdsprogram för att höja 

kompetensen och utveckla ett barnperspektiv i arbetet med utsatta barn. Ur detta kom 

tydligare tankar om behov att utveckla samverkansformerna för utsatta barn (Hjortsjö, 

2006). 

Vad som vid denna tidpunkt handlade mest om förebyggande- och samordnade insatser 

hade till stor del sin grund i politiska värderingar och inte minst i frågan om resurser. 

Man tänkte sig att tidiga insatser skulle kunna förhindra kostsamma omhändertaganden 

och placeringar av barn. Likaså var socialtjänsten drivande i frågan för att så tidigt som 

möjligt kunna upptäcka barn med behov av stöd och för att kunna upptäcka brister i 

omsorgen i ett tidigare stadie än vid anmälningar som resulterar i omedelbara 

omhändertagande (Hjortsjö, 2006). 

Genom att Sverige 1990 anslöt sig till Barnkonventionen så betyder det att svenska 

staten, med regeringen i spetsen, har det yttersta ansvaret att uppfylla konventionens 

förpliktelser. Det betyder i sin tur att svensk lagstiftning skall anpassas och tolkas för att 

harmoniera med Barnkonventionen. Barnkonventionen kräver att ett barnperspektiv tas i 

beaktande vilket ofta jämställs med begreppet Barnets bästa. Det betyder först och 

främst att man skall anta barnets perspektiv och att det ska vara det vägledande och i 

alla frågor som rör barn vilket framgår i flera av Barnkonventionens artiklar. 

Barnkonventionen innehåller dessutom artiklar som påvisar barns rätt till liv, barns lika 

värde, barns lika rättigheter och att barn alltid skall få komma till tals i alla juridiska och 

administrativa processer som rör dem själva (Rejmer & Hansen, 2008). 

Vidare berör artiklarna barns skydd mot sexuellt utnyttjande och att lämpliga åtgärder 

skall vidtas för att förhindra att barn utsätts för detta. En annan artikel fastslår barn rätt 

till rehabilitering om de ändå har blivit utsatta för övergrepp, våld eller andra skador 

(Rejmer & Hansen, 2008). Som en följd av att försöka att uppfylla villkoren i 

Barnkonventionen har samverkan mellan verksamheter som i sitt uppdrag har att värna 

om barns skydd och rättigheter ökat för att stärka barnperspektivet i processer där barn 

är involverade. 
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4.2 Tidigare utvärderingar 
 

Stor del av den forskning som finns om barnahus är de utvärderingsrapporter som 

skrivits efter att barnahusverksamheter etablerats i Sverige år 2006. Rapporterna 

presenterar exempelvis resultat av hur myndigheterna har valt att organisera sig, på 

vilket sätt verksamheterna låter barnen komma till tals, hur verksamheterna är 

utformade rent fysiskt och även det juridiska perspektivet på verksamheterna. 

De flesta av rapporterna utgår från de professionellas uppfattningar av verksamheten 

men Rasmusson (2008) har valt att vända sig till barnen och deras närstående för att ta 

in deras uppfattningar om verksamheten. Åström och Rejmer (2008) lyfter fram hur 

organiseringen till barnahus har slagit ut. De menar att utbyggnaden av barnahus är en 

process som tar tid, men att det idag finns väl definierade riktlinjer och tillvägagångssätt 

att följa för en positiv utveckling av barnahusverksamheter.  

Åström och Rejmer (2008) menar att det vid tidpunkten för deras utvärdering rådde 

stora olikheter i hur myndigheterna valde att organisera sig i barnahusverksamheterna 

och att detta kan skapa problem. Detta kan bero på att det är upp till varje kommun hur 

man väljer att organisera sig och att det i många fall är en fråga om resurser. En annan 

förklaring till olikheterna kan härledas till hur barnahuset har uppkommit. Vissa 

barnahus har startats ifrån grunden och lång tid har ägnats till att bygga upp och etablera 

sin verksamhet, medan andra har uppkommit ur redan existerande projekt såsom 

kvinnofridsprojekt. Johansson (2008) presenterar i sin rapport ytterligare skillnader 

såsom vilken målgrupp verksamheten tar emot, former av insatser, tolkningar av 

regelverk ifråga om exempelvis sekretess och hur man valt att bemanna barnahusen. 

Skillnaderna kan förklaras med att myndigheter ofta rent praktiskt har sitt eget sätt att 

hantera ärenden på. Johansson menar att det krävs kunskap och förståelse hos 

medarbetarna för en fungerande samverkan, vilket även Danermark (2009) presenterar 

som en framgångsfaktor för samverkan. Danermark menar även att gemensamt 

fastställda mål för samverkan, god kommunikation mellan ledningsfunktioner samt en 

samordnad finansiering är några av de faktorer som är avgörande för hur samverkan 

skall falla ut. Avsaknaden av Danermarks framgångsfaktorer kan jämföras med vad 

Åström och Rejmer (2008) beskrivit som svårigheter i samverkan. Avsaknad av 

samverkansavtal och befogenheter att kunna driva igenom samverkan samt bristande 

resurser ifrån olika myndigheter är det som Åström och Rejmer (2008) konstaterar som 

svårigheter för samverkan. 
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Skillnaderna mellan barnahusen kan förklaras av att det är upp till varje kommun hur 

man väljer att organisera sin verksamhet och att det i många fall är en fråga om resurser. 

Åström och Rejmer (2008) trycker på att denna frihet i att organisera sig ofta ställer till 

med problem för verksamheterna och att det följaktligen kan komma att bli väldiga 

variationer av verksamheter som man väljer att kalla för just “barnahus”. Rapporterna 

vittnar dock om att de professionellas uppfattning av verksamhetens utveckling är 

positiv och att uppfattningen är att det blir bättre för barnen. 

 

4.3 Professionella rollers betydelse 
 

Barn har rätt att komma till tals och från femton års ålder har de rätt att föra sin egen 

talan enligt Socialtjänstlagen (Sveriges lagar, 2011). Rent praktiskt kan det dock vara 

svårt att som barn kunna kräva sin rätt att få göra detta. Barnet är ofta beroende av att 

socialtjänsten tillgodoser dess rättigheter eller att någon annan företräder dem, i de fall 

då vårdnadshavarna inte kan göra det. Barnets rätt begränsas på så vis både juridiskt och 

praktiskt (Socialstyrelsen, 2007). 

Utöver den ojämna maktbalansen mellan barn och professionella råder det ofta obalans i 

makt och inflytande mellan professionella som skall samverka, vilket enligt Danermark 

(2005) kan påverka samverkansprocessen negativt. I verksamheter som samverkar runt 

människor finns en konkurrens mellan de olika yrkesgrupperna om hur ett problem ska 

definieras, förstås och åtgärdas. Vissa kunskaper och yrkesgrupper har mer status och 

makt än andra. Stora makt- och statusskillnader ökar sannolikheten att problem uppstår 

mellan de professionella i samverkan. När en läkare, en socialsekreterare och en polis 

möts i samverkan på ett barnahus möts tre helt olika kunskapstraditioner. Dessa 

professionella ska sedan med hjälp av sina skilda kunskaper samverka och arbeta med 

varje människa som en helhet (Danermark, 2005). Att de olika professionella har olika 

perspektiv är i sig ingen konstigt eller oförklarligt, det handlar istället hur man kommer 

att förhålla sig till dessa. Viss kunskap kan i vissa avseenden väga tyngre än annan 

menar Danermark (2005) men i barnahusen gäller det ändå att kunna samsas och hitta 

det gemensamma perspektivet som ska vara barnets. Detta är inte alltid så enkelt och 

kräver förståelse och respekt av medarbetarna för att kunna lyssna, förmedla och enas i 

fråga om vad som krävs barnets bästa.  
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De myndigheter som samverkar i barnahusverksamheter är myndigheter med olika 

kunskapstraditioner, regelverk och ideologier. Johansson (2008:12) beskriver det som 

att Barnahusverksamheterna befinner sig i ett spänningsfält mellan rättsystemet, 

präglat av en ideologi om formell rättvisa, och det “sociala systemet”, präglat av en 

ideologi om helhetssyn och behandlingstänkande. Man kan tolka det som att det kan 

finnas olika maktkamper i om vems kunskap som väger tyngst och vems perspektiv som 

kommer göras till det gällande i slutändan. Om denna maktkamp uppstår finns det en 

fara då barnets perspektiv går förlorat. 

Det finns risk att barn och vårdnadshavare i kontakt med barnahus upplever en ökad 

kontroll när olika professioner samverkar. När tvång och kontroll ingår i det 

professionella arbetet kan det komma i konflikt med barnperspektivet. Det är därför 

enligt Socialstyrelsen (2007) mycket viktigt att samverkan omfattas av öppenhet och 

delaktighet samt att den enskildes rätt till integritet inte sätts åt sidan för att skapa 

samverkansarenor som effektiviserar arbetet. Samverkan mellan myndigheter får därför 

inte leda till att sekretesslagstiftningen kringgås. 

Torsén och Engström (enligt Socialstyrelsen, 2007) menar att man kan belysa 

beroendeförhållandet mellan barn, deras familjer och professionella ur ett 

maktperspektiv. Begreppen expertmakt och nätverksmakt kan användas för att beskriva 

den eventuella obalansen. När det gäller kunskap och erfarenheter har de professionella 

ett försprång. Barn och deras familjer är ofta utelämnade till de professionellas 

kunskaper och värderingar, och finns det inte en grundläggande tillit i relationen kan de 

professionellas expertis, expertmakten, upplevas som en negativ maktutövning. Barn 

och vårdnadshavare kan uppleva det svårare att påverka en grupp samverkande 

professionella än en enskild professionell och den makt som kan uppstå mellan den 

grupp av samverkande professionella och barnet eller vårdnadshavarna benämns som 

nätverksmakt. 

 

4.4 Samverkan i barnahusverksamheter 
 

Upprättande av samverkansavtal bör alltid ske och detta bör ha upprättats av den 

styrgrupp som består av chefstjänstemän hos de deltagande aktörerna. Vidare bör 

arbetsgruppen, de professionella som arbetar i barnahuset, upprätta tydliga 

barnahusrutiner. Kjellander (2009) menar att en skriftlig rutin underlättar för alla. På det 

viset kan man skapa viss förutsägbarhet i ärendegången vilket kan skapa struktur, 

mindre osäkerhet och väl utnyttjande av professionaliteten som finns.  
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Vidare bör det finnas tydliga mål för verksamheten som är förankrade hos all personal. 

Gemensamma mål är något som förekommer frekvent som en framgångsfaktor i 

samverkan. Danermark (2005) poängterar dock att det ofta är ledningen som sätter upp 

målen för en verksamhet men att dessa mål sedan inte förankrats i verksamheten. Detta 

menar Danermark kan undvikas genom att ledningen, i detta fall styrgruppen, har en 

aktiv roll i verksamheten, och att de som ledare av arbetsgruppen uppfattas som kunniga 

i fråga om samverkan. Barnahusen har ofta en styrgrupp som “sitter” långt ifrån 

verksamheten eftersom gruppen består av personer på chefsnivå med så många fler 

uppdrag och åtaganden än just barnahus. 

 

Socialstyrelsen (2007) menar att olika teorier och synsätt som återfinns hos de 

deltagande aktörerna ibland kan te sig problematiska då de kommer att verka 

konkurrerande. Det gäller alltså att hitta en samsyn och ett samspel för att kunna hantera 

dessa till viss del ofrånkomliga olikheter. En risk med samverkan är annars att en 

profession “tar överhand” och att dess syn på problematiken alltid görs gällande för alla 

deltagande aktörer (Danermark, 2009). Motsatsen till en sådan misslyckad 

samverkansprocess är att de deltagande aktörerna förstår och accepterar varandras 

synsätt och betraktar problemen genom de olika synsätt som finns, att visa tolerans och 

respekt för varandras yrkesroller och på det viset kunna komma överens i slutändan. 

 

Samverkan i barnahusen handlar till mångt och mycket om att delta i samrådsgrupperna. 

Det är i samråden de professionella från de deltagande aktörerna träffas för att 

konsultera ärenden för att avgöra huruvida ärendet skall aktualiseras i 

Barnahusverksamheten eller inte. Kritik har riktats mot att de professionella i 

samrådgrupperna kan bli väldigt styrda av gruppen, att det blir svårt att fatta 

självständiga beslut utifrån sin egen yrkesroll och att anonymiteten av klienter inte alltid 

kan skyddas (Johansson, 2008).    

 

Socialstyrelsen (2007) menar att samverkan ska präglas av övergripande målsättningar 

som är väl förankrade i verksamheten av de deltagande aktörerna för att uppnå god 

samverkan. Vikten av målsättningar är också något som Danermark (2009) presenterar i 

sin forskning. Han menar att det finns vissa faktorer som ligger till grund hur samverkan 

kommer falla ut.  
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De faktorer som Danermark nämner som avgörande är: 

 

 Regelverk: Identifiering av regelverk, hur de deltagande aktörernas 

regelverk sammanfaller och hur de hanteras. 

 Organisation: Att fastställa mål för samverkan, kommunikation mellan 

ledningsfunktioner och hur väl införstådda i samverkan de deltagande 

aktörerna är. 

 Synsätt: Vilken kunskap har de deltagande aktörerna om varandras synsätt, 

om det finns respekt för dess eventuella olikheter och hur dessa tas tillvara. 

 

Danermark menar att beroende på hur man förhåller sig till de olika faktorerna som 

nämns ovan så kan man förvänta sig ett visst utfall av samverkan.     

 

Kjellander (2009) som varit med och startat två barnahus i Sverige skriver om vikten av 

att skapa en gemensam kunskapsgrund och upplevelse av vad det är som ska 

genomföras vid en uppstart av nya barnahus. Hon menar att konferenser och 

studiebesök där helst alla deltagande aktörer deltar är otroligt viktiga för 

utvecklingsarbetet. Ett studiebesök som hela hennes arbetsgrupp fick göra beskriver hon 

såhär: En sådan satsning är guld värd för samverkan! (Kjellander, 2009:34) 

 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
 

För studien använder vi oss av ett antal teorier och modeller om samverkan. Modeller 

fyller samma funktion som teorier med undantaget att de är enklare och mindre 

generella (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  

De teoretiska utgångspunkterna beskriver viktiga förutsättningar när olika aktörer 

samverkar. Vi har använt de teoretiska utgångspunkterna Samverkan, Kategorier av 

samverkan och samverkansmodeller och Professionella roller i samverkan som 

teoretiska hjälpmedel för analysen och vi har använt oss av nationell- såväl som 

internationell litteratur. 
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5.1 Samverkan 
 

När samverkan kommer på tal möts detta oftast av ett okritiskt accepterande menar 

Hjortsjö (2006) och Danermark (2005) beskriver att ordet kan väcka känslor av 

förväntan och förhoppningar. Johansson (2008) beskriver också att i ordet samverkan 

ligger det en positiv laddning som hon menar är förankrad i uppfattningen om att nära 

samarbete anses öka kompetensen och helhetssynen. Danermarks (2005) forskning visar 

dock även på den andra sidan av mottagandet, nämligen att aktörerna inte alltid är lika 

positivt inställda och att samverkan kan väcka känslor av olust och oro. Även Anell och 

Mattisson (2009) menar att när samverkan initieras tar det tid och framgångarna är 

osäkra. De beskriver också motståndskrafterna som många och att drivkrafterna inte 

alltid är tillräckliga för att samverkansprocessen skall falla väl ut.   

Danermark (2005) menar att samverkan ställer nya krav på planering och ledning av 

verksamheten, och de inblandade är inte alltid rustade för dessa nya krav. I 

förändringsprocessen söks formerna för hur samverkan skall fungera. Syftet är att lösa 

problem men av erfarenhet vet man också att det genererar problem. Enligt Danermark 

(2005) är en vanlig uppfattning om samverkan och de möjliga problem som kan uppstå 

är att om de inblandade bara vill så löser det sig, det handlar mest om personkemi! Att 

personkemi skulle vara nyckeln till samverkan avslår Danermark (2005) dock med 

bestämdhet. Han betonar istället ledningens ansvar för att skapa goda förutsättningar för 

samverkan vilket Fridolf (2000) också fastslår. Fridolf menar att ledare på olika nivåer 

har en viktig roll för att nå en fungerande samverkan. Det är ledarna som ska ge stöd, 

skapa förutsättningar och undanröja hinder för att god samverkan ska uppnås. Samtidigt 

kan samverkan endast utvecklas om det skapar ett mervärde för dem som är engagerade 

då det är en process som bygger på ömsesidigt agerande och ett aktivt engagemang. 

Enligt Anell och Mattisson (2009) utvecklas samverkan bäst om det sker underifrån där 

eldsjälar som leder utvecklingen ges friare tyglar. Ledningen bör hellre ägna sig åt att 

stödja samverkan genom nya former för uppföljning och belöningar. Westrin (1986) 

menar vidare att för ett lyckat samverkansprojekt krävs det att vid starten finns en 

gemensam utgångspunkt, gemensamma referensramar, gemensam metod samt att mål, 

principer och etiska förhållningssätt noga diskuterats redan innan verksamheten startar. 

Viktigt nämns också att deltagande personal har en uppgiftscentrerad yrkesidentitet och 

att de känner sig erkända och respekterade av övriga medverkande i samverkan. 

I samverkansprojekt är ofta flera aktörer inblandade vilket kan leda till 

koordinationsproblem. Aktörernas intressen, kunskap, rutin och kultur skiljer sig ofta åt. 
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Danermark (2005) menar samtidigt att skillnader hos aktörerna inte behöver innebära 

hinder för samverkan, de kan också verka stimulerande och utvecklande. 

Samverkan påverkas av strukturella olikheter när det gäller de professionellas synsätt, 

perspektiv, organisatoriska förhållanden och regelverk. Dessa olikheter är styrkan i en 

väl fungerande samverkan, men de kan också utgöra ett hinder om verksamheterna inte 

är medvetna om varandras olikheter och kan hantera dem (Socialstyrelsen, 2007). 

Danermark och Kullberg (1999) har identifierat en rad hämmande och gynnande 

faktorer för samverkan som presenteras nedan. 

Hämmande faktorer för samverkan är: 

 

 vagt formulerade mål 

 olika kunskapstraditioner 

 oklar ansvarsfördelning 

 skild etisk praxis 

 dålig samordning   

 

Faktorer som anses gynnande för samverkan är: 

 

 Samverkan är ordnad efter gemensamma distrikt 

 Ansvarsfördelningen är lämpligt utförd 

 Samlokaliserad till ett gemensamt hus 

 Finansieringen är samordnad 

 Ett lagarbete med alla aktörer delaktiga 

 Innefattar gemensamma utvecklingsprojekt 

 Gemensam fortbildning för all personal 

 Att det föreligger ekonomiska stimulanser eller tvingande lagstiftning 

 

Danermark och Kullberg (1999) menar att det finns starka krafter som verkar för en god 

samverkan liksom det finns starka krafter som motverkar densamma. De menar att 

samverkansformen kan ta tid att arbeta fram och att det också krävs inre faktorer såsom 

graden av motivation och ömsesidigt erkännandet hos deltagarna för att detta ska 

lyckas. Yttre faktorer som hämmar kan vara en följd av hög arbetsbelastning, hög 

personalomsättning, snäva arbetsanvisningar och otillräcklig kunskapsbas. 
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5.2 Kategorier av samverkan och samverkansmodeller 
 

Westrin (1986) menar att samverkan kan delas in i fyra olika kategorier beroende på hur 

verksamheten byggts upp. Kategorierna utgår utifrån hur mycket aktörerna låter sig 

involveras i samverkan. De fyra olika kategorierna är kollaboration, koordination, 

konsultation och integration. 

I kollaboration sker enligt Westrin (1986) myndigheternas samverkan i vissa former 

och endast kring specifika frågor. I praktiken innebär det att varje samverkande enhet 

har sitt eget ansvarsområde men att ett närmare samarbete förekommer kring vissa 

frågor eller klienter. De deltagande aktörerna behandlar problemen gemensamt utifrån 

förberedda och genomtänkta överrenskommelser. Även Johansson (2008) använder 

begreppen kollaboration och integration. Hon menar att vid kollaboration formulerar de 

olika professionerna gemensamma mål utefter sina egna regler, yrkesroller och 

funktioner. Varje myndighet ansvarar då för att tillföra sina specifika kompetenser och 

perspektiv. 

Vid koordination menar Westrin (1986) att myndigheternas olika insatser adderas till 

varandra för att uppnå bästa resultat. När en yrkesgrupp från en organisation gör 

tillfälliga insatser inom en annan organisation hamnar den enligt Westrin (1986) under 

kategorin konsultation. När istället två eller flera verksamheter slås samman och de 

flesta arbetsuppgifterna blir gemensamma placeras det under kategorin integration. Vid 

integration menar Johansson (2008) att gränserna för myndigheternas ansvarsområden 

upphör och det skapas en gemensam yrkesidentitet där arbetet utförs i en gemensam 

lokal under samma ledning. 

Fridolfs (2000) teori om möjligheter att skapa integrering påverkas av de rådande 

sociala strukturerna som finns av normer, värderingar och förväntningar. Hon menar att 

djupare integrering inte kan drivas fram utan måste utvecklas underifrån och för det 

krävs förtroende myndigheterna emellan. Fridolf menar vidare att det  måste finnas en 

vilja att komma nära andra professioner och ett starkt stöd ifrån ledningen för att skapa 

integrering enligt.   

Begreppen kollaboration och integration i myndighetsarbete som Westrin (1986) samt 

Johansson (2008) presenterar kan delvis ställas i jämförelse med de 

samverkansmodeller som St. Joan (2001) använder för att dela in tvärprofessionellt 

arbete i. 
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St. Joan (2001) utforskar hur olika uppfattningar om samverkansmodeller kan skapa 

problem i samverkan. St. Joan beskriver två huvudsakliga modeller för samverkan, den 

första "hand-in-hand" och den andra "side-by-side" modellen. I ”hand-in-hand” arbetar 

socialarbetarna och de rättsliga företrädarna tillsammans med de flesta frågor, oavsett 

om de har att göra med juridiska- eller sociala problem. 

I “hand-in-hand” modellen samt i integration sker arbetet mot samma mål enligt en 

gemensam yrkesidentitet. 

I ”side-by-side” arbetar socialarbetarna och de rättsliga företrädarna åtskilda, varje 

profession ansvarar för frågorna inom sitt rättsområde (St. Joan, 2001). 

I “side-by-side” modellen samt i kollaboration har varje myndighet sitt ansvarområde 

men arbetet sker ändå utefter gemensamma målsättningar. 

Även om båda samverkansmodellerna kan uppnå samma mål när det gäller klienten så 

har de olika konsekvenser för samarbetsprocessen och de deltagande aktörerna (St. 

Joan, 2001). 

 

5.3 Professionella roller i samverkan 
 

Vid tvärprofessionell samverkan som i den här studien mellan socialarbetare och 

rättsliga företrädare, kan bakomliggande faktorer som exempelvis skilda etiska principer 

påverka hur arbetet och bemötande av klienter går till. 

Enligt ”Code of Ethics” of the National Association of Social Workers (1999), en 

amerikansk organisation för professionella i socialt arbete, arbetar socialarbetare efter 

etiska principer som bygger på sex kärnvärden: service, social rättvisa, värdighet, 

betydelsen av mänskliga relationer, integritet och kompetens. Kärnvärdena fungerar 

som ideal för vad som anses vara rätt. Vid tvärprofessionell samverkan kan det i vissa 

fall uppstå konflikter om vilken fokus arbetet ska ha då de olika professionerna har 

olika kärnvärden.  

 

Cole (2012) menar att rättsliga företrädare har olika roller, en av dessa är att fungera 

som rådgivare för sin klient dock kan rollen som rådgivare kan kollidera med värdet av 

klientens självbestämmande som existerar inom det sociala arbetet. I det sociala arbetet 

däremot är målet enligt Cole inte att tala om för klienten vad den ska göra, utan att 

klienten själv ska tänka och agera. 
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Både socialarbetare och rättsliga företrädare arbetar med klientens känslomässiga 

problem men kan ofta göra det på skilda sätt. Rättsliga företrädare arbetar igenom 

klientens känslomässiga problem för att kunna ge en så effektiv juridisk representation 

som möjligt medan socialarbetare arbetar igenom det i den terapeutiska betydelsen 

(Cole, 2012). 

Abbot (enligt Anell & Mattisson, 2009:87-89) har noterat att konkurrens snarare än 

samverkan är den naturliga relationen mellan professioner. Det finns en ständig kamp 

om vem som ska utföra ett visst arbete och oftast “vinner” den profession som är bäst 

organiserad och har den mest utvecklade kunskapsmassan.  

Fridolf (2000) menar att även benämningen på den individ som innefattas av 

myndighetens intervention har stor betydelse för samverkan. Användandet av skilda 

benämningar som klient, brukare, patient eller brottsoffer har en lång tradition och 

bygger på varje professions olika synsätt. De skilda benämningarna påverkar hur 

individerna bemöts och professioners olika syn på individerna anses vara ett av de 

största hindren för samverkan. För att skapa ett bättre klimat för samverkan behöver de 

deltagande aktörerna gå bakom de olika benämningarna och bilda en förståelse för 

varandras kunskap och områden. Osäkerhet och okunskap om varandras verksamheter 

och skilda värderingar är ett hinder för samverkan som finns hos de professionella. 

Beroende på hur trygga de professionella är i sin yrkesroll och hur de stöds av sina 

organisationer påverkar hur samverkan utvecklas. Av okunskap och osäkerhet skapas 

organisatoriska och yrkesspecifika revir som försvårar för samverkan. 

Även Hjortsjö (2006) menar på detta samband mellan trygghet i sin yrkesroll och 

organisationernas stöd. Hon menar att om man ser och förstår vad de andras 

arbetsuppgifter är- och består av, så uppfattar man sin egen roll tydligare. Vid 

gemensamma arbetsuppgifter ges möjlighet att få bättre uppfattning om hur de andra 

arbetar. Samtidigt som den egna institutionella sfären och tillhörigheten till denna är 

dominerande kan det när olika professioner möts skapas ett gemensamt sätt att tänka 

(Hjortsjö, 2006). 
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6 Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens ansats samt val av metod för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis ges en beskrivning av- och motivering till- 

studiens ansats, den kvalitativa metoden. Därefter beskrivs urvalet av 

undersökningsenhet och informanter. Efterföljande del behandlar kvalitativ 

forskningsintervju som är den metod vi valt att använda oss av för datainsamling till 

uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av analysen steg för steg. Avslutande delen i 

metodavsnittet behandlar de etiska överväganden som tagits i och under studiens 

förberedelser samt genomförande. 

Genom att ge en tydlig beskrivning av studiens metod så ökar vi studiens transparens. 

Det innebär att möjligheterna ökar för att någon annan ska kunna återskapa studien med 

liknande eller samma resultat (Bryman, 2011). 

 

6.1 Kvalitativ metod 
 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats då den ansågs vara den mest lämpliga för den här 

studien. Kvalitativ metod kan enligt oss både innefatta nackdelar och fördelar. En 

nackdel med kvalitativ studie är enligt Bryman (2011) att studien inte med lätthet går att 

upprepa av andra forskare och få samma resultat. Vi har tagit denna uppfattning i 

beaktande men menar att fördelarna med kvalitativ metod väger mer än de påstådda 

nackdelarna. Genom användandet av kvalitativ metod ges vi som forskare möjlighet att 

vara flexibla och kan på så sätt fördjupa oss i den data som informanterna delger oss 

redan under intervjuerna. 

Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ forskare betydligt lättare än den som är 

kvantitativt inriktad, justera exempelvis en fråga som blivit fel, under undersökningens 

gång.   

 

“På grund av att en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och ofta beroende av 

forskarens egen uppfinningsrikedom är det sällan möjligt att göra en replikation av en 

viss undersökning, eftersom att det knappast finns några accepterade tillvägagångssätt 

när det gäller detta.” (Bryman, 2011:368) 

 

Kvalitativ forskning får kritik för att den anses vara subjektiv och bygger i för stor 

utsträckning på det som forskarna tycker är viktigt och betydelsefullt.  
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Kvalitativa forskningsresultat där data har samlats in med ostrukturerade intervjuer av 

ett litet antal individer i en viss organisation är enligt kritikerna omöjligt att generalisera 

(Bryman, 2011). 

Huvudtyperna av kvalitativa datainsamlingsmetoder är enligt Bryman (2011) kvalitativ 

intervju, deltagande observation och dokumentanalys. Den första metoden är kvalitativa 

intervjuer, där beskriver intervjupersonerna sina tankar, kunskaper, attityder med mera. 

Under kvalitativa intervjuer innefattas även intervju med flera personer samtidigt, så 

kallad fokusgrupp. Den andra är deltagande observationer, vilket innebär att man 

studerar bland annat individers beteenden, interaktioner och handlingar. Den tredje är 

dokumentanalys som består av skrivna källor.  

I vår studie är huvudsyftet att ta reda på varje informants egen uppfattning och 

upplevelse av samverkan så det föll sig naturligt för oss att använda oss av intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Stor vikt har lagts vid hur informanterna uppfattar och tolkar 

sin verklighet då syftet med studien är att ta reda på hur de deltagande aktörerna 

förhåller sig till samverkan. Litteraturstudier har också använts för att ge en bakgrund 

till det undersökta området och för att underlätta tolkningen av intervjuresultaten. 

För att se arbetsfördelningen mellan uppsatsförfattarna hänvisar vi till bilaga A. 

 

6.2 Urval 
 

Det urval vi använt oss av för den här studien är vad Bryman (2011) beskriver som ett 

målinriktat urval. Enheter har valts ut baserat på undersökningens forskningsfrågor. 

Motivering för val av undersökningsenhet är baserat på tillgänglighet och intresse. 

Barnahusen i landet är få vilket begränsade vårt urval. Vår studie omfattas endast av ett 

barnahus som undersökningsenhet. 

Valet av informanter gjordes utifrån studiens syfte. I en studie av samverkan i 

Barnahuset ansågs det nödvändigt att studien omfattas av representanter ifrån samtliga 

deltagande aktörer, där en eller två professionella fick representera respektive 

verksamhet. Intervjuer genomfördes med en informant som representerade barn och 

ungdomskliniken, en informant ifrån åklagarmyndigheten, en informant ifrån 

polismyndigheten, två informanter ifrån socialtjänsten samt två informanter ifrån barn 

och ungdomspsykiatrin. 

Vi har valt att inhämta information från de deltagande aktörerna och vi kommer inte att 

ta några klientkontakter. Detta för att vi är intresserade av hur de professionella förhåller 

sig till samverkan och inte hur det uppfattas av de berörda klienterna, i detta fall barn. 
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6.3 Intervju 
 

Kvalitativ intervju är metoden för datainsamling i den här studien. 

Intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. En kvalitativ intervju utgår ifrån 

informantens perspektiv och verklighet (Kvale & Brinkman, 2009). Intervju är enligt 

Bryman (2011) den mest använda metoden i kvalitativ forskning och det är 

flexibiliteten som den inrymmer som gör den så attraktiv. Gilje och Grimen (2007) 

menar vidare att en grundtanke inom kvalitativ forskning är att vi alltid förstår något 

med bakgrund av vissa förutsättningar såsom språk, trosuppfattningar och personliga 

erfarenheter. Vi har en medvetenhet om att vår förförståelse kan påverka oss genom 

studien men vi har försökt att kontinuerligt återkomma till de olika förutsättningarna för 

att förhålla oss så väl som möjligt till dem.  

 

Intervjuerna genomfördes gemensamt av uppsatsförfattarna med representanter ifrån 

samtliga deltagande aktörer knutna till Barnahuset för att undersöka hur de förhåller sig 

till samverkan. Informanterna tillfrågades om deltagande och första kontakt togs via e-

post eller telefon. Innan intervjun informerades informanterna om studiens syfte och att 

de inte kommer att benämnas vid namn utan endast som representant för sin 

verksamhet. Intervjun med representanterna ifrån socialtjänsten utfördes på Barnahuset. 

På så vis fick vi samtidigt möjlighet att besöka lokalen för att se hur den utformats och 

vart den lokaliserats. Resterande intervjuer utfördes på respektive informanters 

verksamheter för att underlätta för informanterna. 

Innan vi konstruerade vår intervjuguide läste vi litteratur, avhandlingar och rapporter 

om samverkan och barnahusverksamheter för att ha god kunskap om ämnena och hitta 

viktiga teman som vi senare berörde i våra frågor till informanterna. Genom hela vår 

utbildning har vi utvecklat vår bekantskap med det akademiska språket vilket gjort att 

begrepp och språkliga uttryck inte känts främmande vare sig att använda eller förstå och 

uppfatta. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes efter en intervjuguide (se bilaga B) med utrymme 

för följdfrågor. Intervjuguiden för studien är en strukturerad lista över vissa 

teman/frågor som vi i förväg kommit fram till är viktiga att få svar på. Vi följde inte 

dessa frågor i någon speciell ordning utan ställde frågorna där de passade in under 

intervjun. Utöver dessa frågor ställde vi följdfrågor på den information som 

informanterna delgav oss.  
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Om informanten upplevde något tema som extra viktigt hade vi med hjälp av dessa 

följdfrågor möjlighet att visa vårt intresse och fördjupa oss ytterligare i informantens 

verklighet. 

Det är önskvärt att intervjuerna rör sig i olika riktningar för att få kunskap om vad som 

informanten tycker är viktigt. Intervjuerna kan variera på så sätt att olika följdfrågor kan 

ställas till olika informanter beroende på hur de svarar på frågorna (Bryman, 2011). 

Vi ställde, enligt Brymans (2011) grundläggande råd, öppna frågor som inte var 

ledande. Frågorna ställdes på ett begripligt språk för att på bästa sätt utesluta 

missförstånd. 

För att kunna fokusera fullt ut på informanterna och på frågorna så bandades 

intervjuerna. Detta för att göra det lättare vid intervjutillfället då vi är oerfarna 

intervjuare samt för att materialet skulle vara så tillförlitligt som möjligt vid 

resultatbearbetningen. Genom att banda intervjuerna kunde vi även i vår resultatdel 

återge citat ordagrant ifrån informanterna. Tveksamhet, tonläge och annat utöver 

informanternas svar finns således med på bandet. Genom bandning kan forskaren inte 

endast få svar på vad informanten säger utan även hur informanten säger det (Bryman, 

2011).  

Våra egna erfarenheter och föreställningar om världen är något som kan påverka oss 

som forskare. Vi har försökt att hålla oss så neutrala som möjligt till våra egna 

uppfattningar om verkligheten och därmed inte påverka informanternas uppfattningar 

om hur de uppfattar sin verklighet efter sina erfarenheter.   

 

6.4 Analysen steg för steg 

 

Att genomföra en kvalitativ analys är enligt Bryman (2011) en utmaning eftersom det 

inte finns några enkla metodregler. Det finns få etablerade och allmänt accepterade 

metoder för att analysera kvalitativ data men däremot finns det finns generella riktlinjer 

som kan vara till hjälp vid den kvalitativa dataanalysen. 

Vi har noggrant bearbetat vårt intervjumaterial som är grunden för vårt resultat av 

studien. Redan under intervjuerna påbörjade vi våra analyser då vi sammanfattade svar 

som vi fick och diskuterade dessa med informanterna. Efter varje intervju har vi sedan, 

både enskilt och gemensamt, lyssnat på intervjuerna ett flertal gånger. Genom att lyssna 

flera gånger säkerställde vi en så exakt återgivning av intervjuerna som möjligt vilket 

var till nytta då vi därefter transkriberade intervjuerna.  
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Vi gjorde också en sammanfattning av den insamlade datan som vi delgav 

informanterna för att säkerställa att våra tolkningar varit korrekta. Genomläsning av det 

nedskrivna materialet har under studiens gång skett kontinuerligt både gemensamt och 

enskilt. För att tematisera datan använde vi oss av markeringar med färgpennor för att 

göra materialet mer hanterbart. Det var uppenbart att vi hade en stor mängd data att 

hantera och det tog stor tid i anspråk att arbeta igenom det material vi erhållit genom 

våra intervjuer. 

Vi kunde sedan gå tillbaka till våra frågeställningar för att placera in de tematiseringar 

som vi gjort inför vår presentering av resultat och analys. Vi kopplade också de 

teoretiska begreppen som vi använt oss av i studien till vårt resultat. Centrala begrepp så 

som samverkan, professionella roller i samverkan, kollaboration och integration har 

använts för att belysa materialet teoretiskt. Resultatet och analys presenteras utifrån våra 

frågeställningar. Citaten vi valt används i exemplifierande och beskrivande syfte för att 

förstärka vårt empiriska material.  

 

6.5 Etiska överväganden 
 

För att i enlighet med studiens syfte få en fullständig bild av hur de professionella 

förhåller sig till samverkan i Barnahuset, ansågs det nödvändigt att intervjua 

representanter ifrån samtliga deltagande aktörer. Syftet med att samtliga aktörer finns 

representerade är inte att ställa professionella ifrån de olika verksamheterna emot 

varandra utan att söka förståelse för samverkan utifrån de olika aktörernas perspektiv. 

Efter överväganden ansågs det finnas endast fördelar med att samtliga aktörer som 

samverkar i Barnahuset finns representerade i studien då deltagandet i studien inte anses 

orsaka informanterna några negativa effekter. Det fanns däremot tidsmässigt ingen 

möjlighet att intervjua samtliga professionella ifrån varje verksamhet. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är 

enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra viktiga etiska krav som finns till skydd för individen. 

Arbetet med studien har skett i enlighet med dessa krav. Enligt samtyckeskravet fick vi 

informanternas godkännande om deltagande i studien. Att tydliggöra informanternas 

självbestämmande angående medverkan i studien är viktigt då det är nödvändigt att 

undvika en beroendeställning mellan forskarna och de som medverkar i studien.  
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I samband med de inledande kontakterna informerades informanterna om syftet med 

studien samt att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst enligt 

informationskravet. 

Vid första kontakten med informanterna gavs information om anonymitet, att de 

intervjuade inte kommer att benämnas vid namn utan som representant för sin 

verksamhet. Även om informanterna inte nödvändigtvis behöver lida någon skada av att 

bli benämnda vid namn i studien, ansågs det med fördel att följa konfidentialitetskravet 

och göra informanterna anonyma. Alla personuppgifter har förvarats och hanterats med 

noggrannhet under studiens gång för att undvika att de når utomstående. Dessutom ses 

inga fördelar med att röja studiens undersökningsenhet- barnahusets geografiska 

tillhörighet. Undersökningsenheten beskrivs endast som ett barnahus i Sverige. 

Respondentvalidering uppnås genom att låta samtliga informanter ta del av materialet 

från intervjun och de ges då möjlighet att påverka materialet och godkänna det innan 

materialet publiceras (Bryman, 2011). Målet med detta är att få bekräftelse på att den 

beskrivning som studien förmedlar är riktig. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

informationen som ovan nämnts är viktig för att undvika eventuella konfliktsituationer 

men att informationen i de flesta fall inte betyder så mycket för deltagarna. 

Information om vem som har tillgång till intervjumaterialet samt forskarnas rätt att 

publicera intervjun skall enligt Kvale och Brinkmann (2009) också lämnas. Uppgifter 

insamlade om enskilda personer kommer endast att användas till denna forskningsstudie 

och inte lämnas vidare för andra ändamål i enlighet med nyttjandekravet. Studien i sin 

helhet kommer dock att offentliggöras vilket samtliga informanter informerades om. 

Genom ljudinspelning av intervjuerna bevarades informanternas exakta ord och inte 

våra egna tolkningar som forskare. Transkriberingen av de inspelade intervjuerna som 

sedan skickats till informanterna är en grund för att de ska känna sig trygga med 

materialet. De hade då möjlighet att i lugn och ro läsa igenom och godkänna datan, 

vilket resulterade i några mindre ändringar. Efter att materialet godkänts kände vi som 

författare oss bekväma med vårt material då vi visste att informanterna inte blivit 

feltolkade och de ändringar som i vissa fall gjordes var så små att de inte torde ha någon 

relevans för studiens resultat. 

Informanterna hade under intervjun möjligheten och friheten att svara vad de vill på de 

frågor som ställdes samt kunnat ta upp saker som de själva ansett som viktiga. Trots 

denna frihet fanns hos oss medvetenheten om vår som forskare eventuella påverkan på 

informanterna. 
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7 Resultat och analys 
 

Studiens alla frågeställningar berör begreppet samverkan som varit vår huvudfokus 

genom hela undersökningen. I studiens tidigare avsnitt har samverkan hanterats i både 

tidigare forskning samt i teoriavsnittet. I studien har vi undersökt hur de deltagande 

aktörerna i Barnahuset upplever och definierar samverkan, vilket redovisas här i 

resultatavsnittet. 

Intervjuer genomfördes med representanter ifrån samtliga deltagande aktörer i 

Barnahuset. Informanterna är: två representanter från socialtjänsten (kommer vidare att 

benämnas som samordnare), en representant från barn- och ungdomskliniken, en 

representant från åklagarkammaren (kommer vidare att benämnas som åklagare), en 

representant från polismyndigheten (kommer vidare att benämnas som polis), samt två 

representanter från barn- och ungdomspsykiatrin (vidare kommer förkortningen BUP att 

användas). 

I avsnittet nedan kommer först en beskrivning av vår undersökningsenhet Barnahuset, 

vars information är hämtad ur empirin. Därefter presenteras resultat och analys utefter 

en rad avgörande faktorer för samverkan. En sammanfattning avslutar avsnittet. 

 

7.1 Barnahuset 
 

Barnahuset som vi har förlagt vår undersökning till är lokaliserat i en medelstor stad i 

Sverige som har bedrivit barnahusverksamhet i cirka ett och ett halvt år, sedan hösten 

2011. Barnahuset har en kommun som sitt upptagningsområde och i länet finns 

ytterligare en barnahusverksamhet. Barnahuset hanterade under det föregående 

verksamhetsåret (2012) ett tjugotal barnärenden. 

Barnahuset tillkom efter ett politiskt beslut om att samordna insatserna för utsatta barn i 

kommunen. Till Barnahuset är polismyndighet, åklagarkammare, socialförvaltning, 

barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsklinik knutna genom ett 

samverkansavtal. Samverkansavtalet innefattar Barnahusverksamhetens syfte och 

målsättningar och är undertecknat av samtliga aktörers sektionschefer, vilka kallas för 

styrgruppen. Hos de olika aktörerna finns utsedda representanter som företräder 

respektive verksamhet i Barnahuset. De representanter som arbetar i 

Barnahusverksamheten kallas således för arbetsgruppen. Barnahuset har ingen 

stationerad personal i lokalen utan de deltagande aktörerna har sina ordinarie 

arbetsplatser på respektive verksamheter.  
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Genom hela studien har vi valt att som samlingsnamn benämna alla de som enligt avtal 

samverkar vid Barnahus som de deltagande aktörerna. Vi har genom uppsatsen valt 

använda oss av stor begynnelsebokstav på Barnahus när vi syftar till vårt 

undersökningsobjekt, i de andra fallen inte då det är ett samlingsnamn för barnahus i 

allmänhet.  

 

Syfte och målsättning med Barnahuset är, enligt samverkansavtalet, att barnen 

inledningsvis inte ska behöva ha kontakt med de deltagande aktörerna på olika platser 

utan endast behöva komma till ett ställe. Barnen ska inte behöva utsättas för upprepade 

förhör och intervjuer i onödan av olika personer och för olika syften, utan de förhör som 

hålls i Barnahuset ska fungera som underlag till flera av aktörernas utredningar och 

insatser. Verksamheten ska utgå ifrån ett barnperspektiv och sätta barnets bästa i fokus 

samt säkra att barnutredningarna genomförs professionellt i samverkan mellan de 

deltagande aktörerna. Vidare är målsättningen att utredningar, som görs i samband med 

misstankar om att ett barn har blivit utsatt för brott, ska förbättras och effektiviseras 

samt vara väl anpassade för barnen. På så sätt kan ett bättre underlag för rättsprocessen 

och de fortsatta insatserna för barnet uppnås. Kvalitén i arbetet höjs genom 

metodutveckling samt snabbare och bättre tillgång till information i varje enskilt ärende, 

men också på en övergripande nivå enligt samverkansavtalet.  

Målgruppen för Barnahuset är enligt samverkansavtalet de barn 0-18 år som misstänks 

vara utsatta för: 

 

 Misshandel eller andra våldsbrott enligt 3 kap. Brottsbalken (brott mot liv och 

hälsa). 

 Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, 

olaga hot, ofredande och andra brott enligt 4 kap. Brottsbalken (brott mot frihet 

och frid) och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala 

myndigheter, åklagare och polis. 

 Våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt tvång, köp av sexuell handling och övriga 

brott enligt 6 kap. Brottsbalken (sexualbrott). 

 Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot 

könsstympning av kvinnor. 

 Samt barn som bevittnat våld. 

 Samtliga brottstyperna inkluderar brott med hedersmotiv. 



  
 

29 

För verksamheten finns en avsedd lokal. Lokalen, i vilken Barnahuset bedriver sin 

verksamhet , är en lägenhet i ett hyreshus i utkanten av centrum. Läget är något avskilt 

och ingången ligger lite dold för allmänheten. På entrédörren sitter en skylt där det står 

“Barnahus” som visar att man kommit rätt. Lägenheten ligger på fjärde våningen och 

för att ta sig upp behöver man åka i en liten hiss eller gå i trappor. Lägenheten är inredd 

med konferensrum, kök, samtalsrum, vardagsrum, förhörsrum och medhörningsrum. 

Lägenheten är välkomnande och till viss del barnanpassad, med exempelvis leksaker 

och väggmålningar. 

 

De deltagande aktörerna i Barnahuset har förutom sina lagstadgade skyldigheter även 

olika ansvarsområden i Barnahuset som i stora drag presenteras nedan. 

Socialförvaltningen ansvarar för hyreskontraktet för en lämplig lokal för Barnahuset 

samt skötsel och underhåll av den. Socialtjänsten deltar i planeringsmöten och samråd 

och är sammankallande myndighet för styrgruppen i Barnahuset. Som regel är 

socialtjänsten även den myndighet som aktualiserar behovet av samråd. När samråd är 

aktuellt är det två samordnare ifrån den sektion av socialtjänsten som utreder 

barnärenden som sammankallar de övriga deltagande aktörerna för konsultation 

huruvida ett ärende skall aktualiseras i Barnahuset eller inte. Socialtjänstens 

handläggare i ärendet ansvarar för den sociala utredningen samt ger barnet och familjen 

de insatser, genom socialtjänsten, som de eventuellt är i behov av i ett längre perspektiv 

utanför Barnahusets verksamhet. 

Polismyndigheten ansvarar för barnförhören samt deltar i planeringsmöten och samråd. 

Polisen ansvarar även för att utrusta förhörsrummet med nödvändig teknisk utrustning 

Åklagarkammaren medverkar i verksamheten och deltar i samråd antingen personligen 

eller via telefon/videolänk. När ett ärende har aktualiserats i Barnahuset blir en åklagare 

förundersökningsledare i ärendet. Åklagaren avgör även vilka som får delta vid 

medhörning av barnförhören. Åklagarens uppgift är att utreda så mycket som möjligt 

för en rättsäker bedömning. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar i planeringsmöten och samråd och ansvarar 

för att barnpsykiatrisk kompetens finns tillgänglig i Barnahuset. De ansvarar även för 

krissamtal med barn och familjer samt ser till att initiera ärendet hos BUP utanför 

Barnahusets verksamhet, vid behov av fortsatt kontakt. 
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Barn- och ungdomskliniken deltar i samråd och planering för barnet om det ur 

bemanningssynpunkt är möjligt. Barnläkarens första möte med barnet sker, om det är 

möjligt och om det av läkaren anses lämpligt, i Barnahuset. I annat fall tas barnet 

omhand på barn- och ungdomskliniken. Barnläkaren ansvarar för barnets eventuella 

fortsatta medicinska omhändertagande. 

Idag finns dock inget undersökningsrum i Barnahuset utan i de fall där 

läkarundersökning eller läkarvård krävs måste barnet transporteras till barn- och 

ungdomskliniken. För att detta skall kunna fungera har man praktiskt löst det genom att 

Barnahuset har en direktkanal genom en jourtelefon till barnhälsovården som garanterar 

förtur för barn aktualiserade hos Barnahus i de fall då ärendet brådskar.  

 

När en anmälan om misstanke om brott mot barn inkommer till polisen eller anmälan 

om att ett barn far illa inkommer till socialtjänsten (vilket är det vanligast 

förekommande) kontaktas samordnarna för ett avgörande om huruvida de deltagande 

aktörerna skall kallas till ett samråd. Samordnarna kallar vidare de deltagande aktörerna 

till samråd, där presenteras ärendet oidentifierat om inte en polisanmälan finns med 

hänsyn till den enskildes skydd och sekretesslagstiftningen. Samråd sker på Barnahuset 

när de professionella samlas för vidare konsultation av ärendet och gör den slutliga 

bedömningen huruvida det är ett ärende för Barnahuset eller inte. För att ett ärende ska 

aktualiseras i Barnahuset krävs misstanke om att barnet blivit utsatt för brott och då 

också en polisanmälan. Finns inte underlag för polisanmälan fortskrider utredning 

istället hos socialtjänsten. I samrådet beslutas även om det finns behov av annan 

utredning såsom av barnets fysiska hälsa. Om flera utredningar bedöms nödvändiga 

sker de parallellt av myndigheterna, var och en inom sin myndighets ramar. Det avgörs 

också i samrådet om barnet är i omedelbart behov av andra insatser utifrån barnets 

behov av skydd och stöd. I de fall där barnet bedöms vara i behov av skydd kan beslut 

om placering av barnet initieras. Vid samråd görs sedan samordning av eventuella 

insatser, planering och kommande arbetsfördelning. Syftet med samrådet är att 

samordna alla de arbetsuppgifter som blir aktuella för de deltagande aktörerna. I 

samrådet ges utrymme och tillfälla att diskutera en prioriteringsordning av vad som ska 

göras och i vilken ordning för att inte försvåra för varandras arbetsuppgifter. 
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När ett ärende aktualiserats i Barnahuset inleds en brottsutredning och förhör med 

barnet kommer att ske i Barnahuset. Barnförhören sker i ett rum utrustat med video- och 

ljudupptagningsutrustning medan de deltagande aktörerna kan följa förhöret från en 

angränsande rum, vilket kallas för medhörning. Medhörning innebär att förhöret av 

barnet kan följas med ljud- och bildupptagning i realtid av de övriga deltagande 

aktörerna utan att de fysiskt deltar i förhöret. Vanligtvis finns representanter från 

socialtjänst, polis, BUP, åklagare samt eventuellt en rättslig företrädare för barnet 

representerade som medhörare. Kommunikation mellan förhörsledare och medlyssnarna 

kan ske och på så vis kan frågor ställas för att underlätta de olika myndigheternas syften 

med utredningen. Barnet behöver då inte upprepa sin berättelse för olika personer vid 

olika tillfällen, vilket skulle kunnat medföra onödigt obehag för barnet. 

Samverkansavtalet verkar som ett kontrakt över vem som ska göra vad men inte hur de 

deltagande aktörerna ska utföra arbetsuppgifterna genom samverkan. Enligt avtalet är 

det arbetsgruppen som ska utarbeta arbetsformer för Barnahuset och det är deras ansvar 

att utvecklingsarbetet sker i nära samverkan mellan de deltagande aktörerna. Enligt 

avtalet ska en årlig uppföljning av Barnahusverksamheten ske samt en utvärdering av 

verksamheten efter två år, år 2013. De deltagande aktörerna åtar sig att fullgöra sina 

åtaganden i alla avseenden enligt samverkansavtalet.  

I samverkansavtalet är det en deltagande aktör som ställer villkor på sitt deltagande i 

Barnahusverksamheten. Barn- och ungdomskliniken har enligt avtal åtagit sig att delta i 

samråd samt genomföra läkarundersökning på Barnahuset om möjligt. 

 

7.2 Vad innebär samverkan för de deltagande aktörerna i Barnahuset? 

 

7.2.1 Definition av samverkan 

 

Under våra intervjuer fick informanterna beskriva vad samverkan innebär för dem. En 

av samordnarna (socialtjänsten) utvecklade direkt frågan genom att förklara vad 

skillnaden mellan samarbete och samverkan hade inneburit för henne: 

 

“Det var en helt annan sak att kliva in i deras arbete. Då är det ännu större skillnader 

än vad jag trodde faktiskt. Vi hade mest samarbetat inte samverkat.” (Samordnare) 
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Samordnaren väljer att definiera samverkan som något mer djupgående och mer 

eftertänksamt än att samarbeta. Vidare beskrivs samverkan som en tätare arbetsform 

mellan olika professionella som behandlar något specifikt. Åklagaren väljer att definiera 

samverkan som ett lärande och utbildande. 

 

“Ett lärande och utbildande om var och ens arbetsområde....vad de olika samverkande 

myndigheterna har för behov, kompetens och vad de kan utföra....för det är ju också vi 

som lär oss av varann.” (Åklagare) 

 

Informanten från polisen definierar samverkan som ett gemensamt arbete mot samma 

mål som beskrivs vara att barn ska få det så bra som möjligt, bli bemötta på rätt sätt och 

att barnen ej ska behöva åka runt. Barnahusets mål finns definierade enligt ett 

samverkansavtal vilket de deltagande aktörerna tagit del av och detta avtal menar 

informanten från barn- och ungdomskliniken är grunden för vad samverkan är. 

Informanten menar att samverkan grundar sig i ett avtal med åtaganden som de 

deltagande aktörerna har förbundit sig till genom en överrenskommelse och alla på så 

vis vet vad de har att förhålla sig till. 

Samverkansavtalet med verksamhetens mål och syfte är något som flera informanter 

uppger vara det som knyter de deltagande aktörerna samman som samverkansparter. 

Flera av de deltagande aktörerna uppfattar således avtalet som en grund för 

verksamhetens mål men när det kommer till att definiera samverkan så skiljer sig 

definitionerna åt.  

 

Danermark (2009) menar att med ett samverkansavtal som grund för 

samverkansprocessen ges således samtliga deltagare möjligheten att vara väl införstådda 

med vad som är var och ens ansvar i verksamheten och ingen kan på så vis frånsäga sig 

det ansvar som de genom avtal har förbundit sig till att uppfylla. Ur intervjuerna kan vi 

urskilja att var och en av de deltagande aktörerna har en god medvetenhet om vad som 

är deras ansvar i Barnahuset. Dock uppfattar vi det som att samverkansprocessen inte är 

det primära utan att de deltagande aktörerna primärt fokuserar på att utföra sina 

yrkesspecifika arbetsuppgifter.  
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7.3 Förutsättningar för samverkan, framgångsfaktorer eller hinder 
 

Vi kan ur Danermark och Kullbergs (1999) teori om samverkan urskilja ett antal 

faktorer som beskrivs som avgörande för samverkan. Dessa faktorer delar in i gynnande 

respektive hindrande för samverkan.  

Genom våra intervjuer har vi fått ta del av ett antal faktorer som de deltagande aktörerna 

upplever som hindrande eller främjande för en god samverkan. Vidare har vi som 

forskare kunnat identifiera ett antal faktorer som vi menar också har betydelse för 

samverkansprocessen trots att de inte påtalats av informanterna. I vår analys kan vi 

identifiera hur tydligt framträdande faktorerna är, men vi menar också att dessa faktorer 

i olika situationer/verksamheter kan ha helt motsatt effekt beroende på hur man förhåller 

sig till dem. Om dessa faktorer blir till hinder eller framgångsfaktorer avgörs alltså av 

hur deltagarna i samverkansprocessen hanterar dem. Informanten från barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) presenterade en liknande beskrivning. 

 

“Om det nu finns hinder så handlar det ju om hur man förhåller sig till de hindren.” 

(BUP) 

 

Vi kommer nedan att presentera resultat och den samlade analysen av ett antal faktorer 

som är avgörande för samverkan utan inbördes ordning av i vilken riktning- eller 

omfattning de påverkar samverkansprocessen. De avgörande faktorerna som kommer 

presenteras är: gemensamma mål, målgrupp, kunskap, roller, resurser, inställning till 

barnahus som verksamhet och lagstiftning. 

 

7.3.1 Gemensamma mål 

 

Vikten av att ha gemensamma mål är något som informanten från barn- och 

ungdomskliniken menar är en förutsättning för samverkan. 

 

“De är en förutsättning. Att man har dem klart för sig, vad vi ska göra tillsammans, vad 

jag ska bidra med och vad du ska bidra med. Finns inte detta blir det flum.”  

(Barn- och ungdomsklinik) 

 



  
 

34 

Flera av informanterna beskriver samverkan som ett gemensamt arbete mot samma mål. 

En samordnare menar att målsättningen “att göra det bästa för barnen” är något som 

uppfattas helt självklart som alla de deltagande aktörerna delar. 

Danermark (2009) menar att gemensamma mål bör vara fastställda enligt ett avtal vilket 

de deltagande aktörerna i samverkan tagit del av och accepterat. Att det är väl förankrat 

hos de professionella i arbetsgruppen beskrivs som avgörande. Han menar vidare att 

samverkan är ett organiserat och strukturerat arbete kring ett väl definierat problem som 

har fått en tydlig målsättning. Vi menar då att om tydliga målsättningar saknas så kan 

det således verka hämmande för samverkansprocessen. 

I Barnahusets samverkansavtal finns en rad punkter (se stycke 7.1.) som fungerar som 

målsättning för verksamheten men vår upplevelse som forskare är att samverkansavtalet 

inte fungerar som ett levande dokument som underlag för diskussioner om hur arbetet i 

Barnahuset bör ordnas för att tillförsäkra sig barnets bästa i praktiken. Endast 

informanterna från barn- och ungdomspsykiatrin uppger att de använder sig av 

samverkansavtalet som ett levande dokument. Trots detta verkar de deltagande 

aktörerna vara eniga i frågan om varför de samverkar och vad målet med verksamheten 

är. Informanterna uttrycker det oftast genom att under intervjuerna flera gånger 

återkomma till att det är “för barnets bästa” som de deltagande aktörerna samverkar. 

Trots att samverkansavtalet, enligt de flesta informanterna, inte diskuteras i gruppen så 

uppger informanterna att de var för sig har målsättningen väl förankrad. Den allmänna 

uppfattningen tycks vara att de kan åstadkomma något positivt tillsammans genom 

samverkan. Vi menar då att verksamhetsmålen får samma innebörd som målen med 

samverkan.   

Samtliga informanter menar att syftet med Barnahuset är att barnen inte ska behöva 

slussas runt mellan olika myndigheter och att barnperspektivet står i centrum. Bättre 

kvalitet i utredningar är något som nämns som ytterligare en positiv effekt av både 

informant från polis och åklagare. 

 

“Sedan tänker man sig att det får positiva effekter även på annat håll....Möjligheten att 

få en bra utredning ökar ju om folk samarbetar.” (Åklagare) 

 

“Utredningarna har nog kvalitativt sett blivit bättre.” (Polis) 
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Som hinder för samverkan nämner både informanten från polis och barn- och 

ungdomskliniken brister i att förankra exempelvis syfte och målsättningar från 

ledningen till arbetsgruppen. En av informanterna menar att det kan bli problematiskt 

när det syfte och målsättningar sätts av en ledning som inte förankrar detta på 

arbetsgruppsnivå. Informanten menar då att de professionella på arbetsgruppsnivå har 

en ovisshet om vad syftet med samverkan är vilket kan ställa till bekymmer.  

Westrin (1986) menar att det i samverkansprojekt är av största vikt att utgångspunkter 

och mål diskuterats noggrant innan verksamheten påbörjas och att detta har betydelse 

för hur processen faller ut. Vi menar att det kan komma att verka negativt för hur 

samverkan faller ut när syfte och målsättningar inte är tydliga eller förankrade från 

ledning till arbetsgrupp, trots att de deltagande aktörerna upplever att det finns en tydlig 

målsättning. Var och en av de deltagande aktörerna kan då på egen hand tolka 

målsättningen och på så vis kan verksamheten styras mot andra håll än vad som 

ursprungligen varit syftet.  

 

7.3.2 Målgruppen för Barnahuset 

 

Flera av informanterna har vid frågan om målgruppen för Barnahusverksamheten 

hänvisat oss till den målgrupp som finns preciserad i samverkansavtalet. Målgruppen i 

samverkansavtalet är baserad på Rädda Barnens föreslagna målgrupp för 

barnahusverksamheterna (se stycke 7.1.). 

Både samordnarna samt informanten från polisen uppger att målgruppen för Barnahuset 

i dagsläget främst är barn 0-18 år som blivit utsatta eller misstänkts har blivit utsatta för 

våld eller övergrepp av nära anhörig och blir ärende för en polisutredning. I 

intervjuerna har det således framkommit att målgruppen i samverkansavtalet är vidare 

än den faktiska målgruppen i Barnahuset. Informanten ifrån polisen hyser dock hopp 

om att målgruppen vidgas efter hand för att inrymma exempelvis barn som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp av annan än anhörig. 

Enligt regeringsuppdraget är målgruppen för barnahus barn under 18 år som misstänks 

vara utsatta för ett allvarligt brott såsom misshandel och sexuella övergrepp (Åström & 

Rejmer, 2008). Åström och Rejmer menar således att det ger ett tolkningsutrymme för 

hur varje barnahus väljer att avgränsa verksamhetens målgrupp.  

Att målgruppen i samverkansavtalet inte verkar utgöra den faktiska målgruppen 

uppfattar vi som oroande. Exempelvis omfattas barn som bevittnat våld målgruppen 

enligt avtalet men inte i praktiken i Barnahuset.  
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Rädda Barnen och Brottsoffermyndigheten (enligt Kjellander, 2009:38) har dessutom 

pekat ut barn som bevittnat våld som en viktig målgrupp, då många av de barnen också 

blivit utsatta för våld eller riskerar att bli det. Vi ställer oss därför frågande till varför det 

ser ut så. Möjliga orsaker kan vara att ärenden gällande barn som bevittnat våld inte 

aktualiseras som Barnahusärenden eller att det inte funnits några sådana ärenden hittills. 

Vi ställer oss dock tveksamma till det sistnämnda alternativet. 

Om vi ser till Åström och Rejmers (2008) påstående ovan, om att barnahusen kan välja 

hur de vill avgränsa sin målgrupp, menar vi att Barnahuset borde ha angett den faktiska 

målgruppen för verksamheten i samverkansavtalet.  

 

7.3.3 Kunskap 

 

Flera av informanterna uttrycker att vid samverkan kommer yrkesgrupperna närmare 

varandra och förståelsen för varandras professioner ökar och att de kan dra stor nytta av 

varandras kompetenser och kunskap. De deltagande aktörernas representanter i 

Barnahuset besitter var och en kunskap och expertis inom sitt eget verksamhetsområde. 

Danermark (2009:29) identifierar kunskap som en avgörande faktor för samverkan då 

han menar att kunskap ger förståelse som leder till respekt. I samverkansprocessen 

handlar det inte enbart om den egna yrkesspecifika kunskapen utan också om att skapa 

en gemensam kunskapsgrund tillsammans med de samverkande aktörerna.   

Informanten från åklagarmyndigheten har en uppfattning om att revirtänkande och 

okunskap skulle kunna vara hinder för en god samverkan. 

 

“Hinder är: revirtänkande, att man bara ser till sitt...och okunskap, att man inte vet hur 

man ska göra." (Åklagare) 

 

En av samordnarna menar att ju mer man samverkar desto mindre fördomar om 

varandras yrken får man. Att okunskap och brist på förståelse för andra professionellas 

yrke kan skapa problem låter självklart, men detta kan också hanteras genom att tillåtas 

dela med sig av sina erfarenheter och kunskap samt att det finns en vilja att ta emot 

densamma. En av samordnarna samt åklagaren uttrycker hur kunskap om varandras 

yrken och arbetsuppgifter har ökat sedan ingången i samverkansprocessen såhär: 

 

“Vi hade inte förståelse för varandras sätt att jobba och vad det innebar.” 

(Samordnare) 
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“Jag tror att man fick upp ögonen på de här olika infallsvinklarna.” (Åklagare)  

 

Åtskillnad av kunskaper hos de deltagande aktörerna vid samverkan är inget ovanligt 

enligt Danermark (2005). Han menar att skillnaderna inte behöver utgöra hinder utan 

kan istället verka stimulerande. För att skillnaderna ska kunna verka i positiv riktning 

för samverkan bör det finnas ett intresse och vilja att lära om/av varandra.   

Flera av informanterna beskriver att deltagandet i samverkansprocessen har ökat deras 

kunskap om varandras professioner på ett positivt sätt och att det gynnar hela 

samverkansprocessen.  

 

“Det är ett lärande...man ökar förståelsen för varandra.” (BUP) 

 

Kunskap om de deltagande aktörernas yrken är en av de faktorer som vi menar är 

avgörande för hur samverkan faller ut. Om de deltagande aktörerna saknar kunskap om 

varandras professioner så är det också tänkbart att förståelsen saknas för varför 

exempelvis ärendegång och arbetsuppgifter fördelas eller prioriteras på ett visst sätt. 

Kunskap kan å andra sidan öka både förståelsen för de andra deltagarnas perspektiv 

såväl som hur arbetet i Barnahuset faller ut.  

Gemensamma utbildningar har inte arrangerats för de deltagande aktörerna i Barnahus. 

Informanterna uppfattar inte avsaknaden av gemensamma utbildningar som en brist och 

en informant menar att det dessutom uppfattas som svårt att hitta utbildningar som 

skulle berika alla i deras yrkesroller då deras arbetsområden skiljer sig mycket åt. 

Gemensamma studiebesök har inte genomförts av arbetsgruppen i Barnahuset men 

enligt samordnarna så finns det en tanke om att bjuda in de deltagande aktörerna till en 

gemensam resa för att besöka ett eller flera andra barnahus med väl etablerade 

verksamheter för att hämta inspiration och kunskap. En av samordnarna har besökt ett 

annat barnahus och även deltagit vid den årliga nätverksträff som ordnas av Rädda 

Barnen för alla barnahusverksamheter vid ett tillfälle. Representanterna från BUP har 

besökt ett par andra barnahus och även haft telefonkontakt med annan BUP-representant 

i ett annat barnahus. 

Informanterna från polis, åklagare och barn- och ungdomskliniken har alla erfarenhet 

från att arbeta aktivt vid annan barnahusverksamhet och flera av dem har även besökt 

ytterligare barnahus. 
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Informanten från barn- och ungdomskliniken har besökt flera barnahus och menar att 

det är av stor vikt för förståelsen av vad ett barnahus kan innebära vid uppbyggnaden av 

en “egen” barnahusverksamhet. Vi anser att gemensamma aktiviteter såsom studiebesök 

i annan barnahusverksamhet eller utbildningar kan bidra till ökad kunskap hos var och 

en av de professionella som i sin tur kan verka utvecklande för samverkan. Med hjälp av 

fortbildning, metodutveckling och konflikthantering menar också Kjellander (2009) att 

samverkan på längre sikt kan gynnas. Kjellander menar därför att om möjlighet finns 

bör gemensam kunskapsinhämtning ske för att utveckla samverkan.  

 

7.3.4 Roller 

 

Danermark och Kullberg (1999) menar att det är viktigt att de som samverkar har en 

uppgiftscentrerad yrkesidentitet och att de känner sig erkända och respekterade av 

övriga medverkande i samverkan. Hjortsjö (2006) menar att om man ser och förstår vad 

de andras arbetsuppgifter är- och består av, så uppfattar man sin egen roll tydligare. 

Samtidigt menar Abbot (enligt Anell & Mattisson, 2009:87-89) att konkurrens är 

vanligare än samverkan i den naturliga relationen mellan professioner. Vid revirstrider 

“vinner” oftast den profession som är bäst organiserad och har den mest utvecklade 

kunskapsmassan. Revirtänkande är något som åklagaren uppger kan verka hindrande för 

samverkan.  

Medvetenheten om att de deltagande aktörerna i Barnahuset har olika huvudansvar och 

perspektiv upplever vi som väldigt tydligt i intervjuerna. Ofta uppgavs det att de olika 

aktörernas främsta uppgift är grundat på vilken professionstillhörighet de har. I 

intervjuerna har vi fått uppfattningen att det finns en god förståelse för varandras roller 

och professionstillhörigheter. Förväntningarna som de deltagande aktörerna har på 

varandra stämmer väl överens med deras egna föreställningar av deras egen roll i 

Barnahuset. Genom att lyfta frågor om vilka förväntningar som finns på varandra i 

arbetsgruppen menar informanterna från BUP är tillfredställande och detta menar vi är 

en tydlig framgångsfaktor för samverkan i Barnahuset. Anell och Mattisson (2009) 

menar att det inte är ovanligt att de samverkande aktörernas förväntningar på varandra 

krockar med den egna uppfattningen om sin egen roll och insats. Om så vore fallet, 

menar vi att de felaktiga förväntningarna skulle kunna bli till hinder för samverkan.  

De professionella som vi har intervjuat har klara uppfattningar om vad deras egen roll i 

Barnahus är och samtliga informanter menar att det i Barnahuset finns en tydlig 

arbetsfördelning.  



  
 

39 

Arbetsfördelning är något som Danermark (2005) beskriver som en faktor i 

samverkansprocessen. Arbetsfördelningen i Barnahuset beskrivs av åklagaren som en 

tågordning, vilken tydliggör vad- och av vem saker ska göras i Barnahusärenden. 

 

“Därför har vi den tågordningen, om vad och av vem saker ska göras, för gör man det i 

fel ordning blir inte utredningen bra, och då tillvaratar man inte heller barnets rätt.” 

(Åklagare) 

 

Ingen av informanterna uttrycker det som något problem att arbeta tvärprofessionellt. 

Det finns enligt informanterna en god förståelse mellan de olika professionerna och 

ingens röst upplevs väga mer än någon annans. De menar att det är tydligt att de olika 

aktörerna har olika perspektiv som tillsammans hjälper till att skapa en mer komplett 

och fullskalig bild av situationen som barnet befinner sig i. Danermark (2009) menar att 

det faktum att olika professioner har olika synsätt, till följd av organisationens uppgift, 

är en av orsakerna till att samverkan behöver ske. Danermark menar vidare att om de 

samverkande aktörerna ges möjlighet att tydliggöra, diskutera, argumentera, visa 

respekt och om det finns en vilja att komma överens så underlättar det för samverkan. 

Danermark framhåller också att det inte handlar om att skapa ett gemensamt synsätt 

utan om att lära sig att förhålla sig till varandra. För att uppnå ömsesidig respekt behövs 

kommunikation, vilket är en faktor som en av informanterna från BUP menar är det 

främsta verktyget för en lyckad samverkan. 

 

“Dialog är a och o tycker jag.” (BUP) 

 

Informanterna menar att om det finns en dialog mellan samverkansparterna så kan det 

som upplevs som svårigheter synliggöras, diskuteras och i bästa fall vändas till något 

positivt.  

Vi menar att den goda förståelse som finns för de deltagande aktörernas skilda synsätt 

gynnar samverkan i Barnahus. Det verkar inte heller råda någon obalans i fråga om att 

någon professions röst väger mer än någon annans. Dock vittnar informanten från barn- 

och ungdomskliniken om en medvetenhet att det finns en nationell oro om att det 

juridiska perspektivet kan ta överhand i Barnahusverksamheter. Om så är fallet kan det 

primära bli att det blir så många fällande domar som möjligt vilket kan betyda att man 

förlorar barnets perspektiv.  
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“Det får inte bli så att det enda man inriktar sig på i Barnahuset är att få så många 

fällande domar som möjligt. Då riskerar man att förlora barnets perspektiv. För barnet 

har inte alltid ett primärt eget intresse för att få förövaren fälld."  

(Barn- och ungdomsklinik) 

 

Informantens påstående stärks utav Fridolf (2000) som beskriver att det vid 

tvärprofessionell samverkan finns en risk att en profession eller ett perspektiv tar 

överhand, exempelvis att det juridiska perspektivet blir dominerande och fällande 

domar blir det primära målet i verksamheten. Vi menar dock att det finns en 

medvetenhet om risken och att så inte blivit fallet i Barnahus. Enligt åklagaren väger 

ingens röst mer än någon annans och informanterna från BUP bekräftar med samma 

ord. Informanten från BUP menar att alla får komma till tals och att dialogerna är öppna 

för alla att delta i. Dock faller det sig naturligt att den myndighet som “äger frågan” i 

vissa fall kan komma att ha den avgörande rösten, men det är något som uppfattas som 

helt självklart. Samordnarna uppger som exempel att när det kommer till det juridiska så 

väger åklagarens röst tyngst i frågan och när det däremot handlar om barnets skydd så 

väger samordnarnas röst tyngst. Den ordningen är således helt överens med den 

ansvarsfördelning som finns för de deltagande aktörerna att följa utifrån respektive 

myndighets uppdrag.  

 

7.3.5 Resurser 

 

De deltagande aktörerna arbetar i olika omfattning med Barnahusverksamheten, men 

ingen har arbetet som enda uppdrag, utan samtliga professionella har arbetsuppgifter att 

utföra i sina ordinarie verksamheter. Enligt samtliga informanter har inga nya tjänster 

tillsatts för att uppfylla sin del av samverkan. Samråden sker enligt fastställt schema och 

det underlättar planeringen menar informanterna. Att närvara (fysiskt eller via telefon) 

vid samråden uppges av samtliga informanter vara prioriterade arbetsuppgifter, utom av 

barn- och ungdomskliniken som inte har någon deltagande representant i Barnahuset. 

Informanten från polisen säger att barnahusärenden alltid prioriteras och att polisen inte 

lider brist på personalresurser för att samverkan ska bli hotad.  

Samordnarna menar att de saknat resurser i form av tid för att effektivt kunna starta upp 

Barnahuset, iordningställa lokalen och ställa samman arbetsgruppen. Samordnarna 

menar att med mer resurser så skulle deras roll som samordnare också kunnat omfattas 

av informationsspridning till exempelvis övriga delar av socialtjänsten och skolor.  
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När vi sökte information om Barnahuset fann vi det häpnadsväckande att Barnahuset i 

vår studie är så osynligt. Vi har sökt information via internet, kommunväxel och tryckta 

källor, utan att ha fått några träffar. Till slut vände vi oss till en personlig kontakt på 

socialtjänsten som kunde bekräfta att ett Barnahus finns i kommunen och av denne fick 

vi också namnuppgifter på samordnarna. Kjellander (2009) menar att information på 

internet samt telefonnummer på Eniro för professionella och familjer är något som 

efterfrågas och bör därför finnas. Kjellander menar vidare att det bör finnas broschyrer 

för barn och tonåringar som beskriver vad som händer när de kommer till Barnahuset, 

gärna på flera språk. Vi menar att de deltagande aktörerna bör börja med att sprida 

kunskap och information om Barnahus inom sina egna verksamheter likväl som att 

kontaktinformation och information om verksamheten bör finnas lättillgänglig för andra 

verksamheter samt privatpersoner.  

Angående informationsspridning är det något som åklagaren poängterar som viktigt. 

Informanten menar att det är av stor vikt att skolor och förskolor får information om vad 

en anmälan till socialtjänsten innebär och att de får kunskap om hur myndigheterna 

handlar i dessa ärenden. Åklagaren har enligt uppgift själv deltagit i informationsmöten 

för rektorer för att sprida information om vilka konsekvenser skolpersonalens handlande 

kan ge vid en brottsutredning. Vi menar, att om det finns en allmän kunskap om 

Barnahus så har de deltagande aktörerna en bättre utgångspunkt för att göra ett bra 

arbete i Barnahuset.  

Vi tänker oss att samordnarna även skulle kunna fungera som rådgivare för 

socialsekreterare, personal vid övriga verksamheter samt privatpersoner när det finns 

misstanke om brott mot barn. Rådgivning i ärendet skulle på så vis kunna innebära 

konsultation och vägledning eller i andra fall att ärendet leder till en anmälan hos 

socialtjänsten. Förutsättningar för att en sådan roll skulle vara aktuell för samordnarna 

menar vi dock skulle kräva ytterligare resurser. 

Flera av informanterna beskriver resursbrist som ett hinder för samverkan och att detta 

upplevts i Barnahus. De menar att mycket små ekonomiska medel har tillsatts för 

verksamheten och att det har varit märkbart.  

 

“Efter de förutsättningar som fanns så startades samarbetet här.” (Polis) 

 

Kritiken har exempelvis kommit att handla om en dåligt barnanpassad lokal samt 

avsaknad av samverkansaktör tillgänglig i Barnahuset.  
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Barnahuset saknar en representant från barn- och ungdomskliniken som inte anser sig 

ha resurser för att tillsätta en sådan, då kliniken sedan tidigare bemannar ett annat 

Barnahus inom samma region med en läkare. Informanten från barn- och 

ungdomskliniken menar dock att det faktum att det inte finns någon barnläkare praktiskt 

i Barnahuset är en “förlust” för barnen eftersom att man går miste om en professionell 

som representerar perspektivet barnets hälsa. Även informanten från polisen ser 

avsaknaden av en barnläkare i Barnahuset som en förlust eftersom att man förlorar 

läkarens värdefulla synpunkter i samråden. Samtidigt nämns inte avsaknaden av läkare i 

Barnahuset som ett hinder för samverkan av informanterna.  

Danermark och Kullberg (1999) menar dock att när alla aktivt deltar i 

samverkansprocessen kan det ses som en gynnande faktor för samverkan. Vidare 

beskriver Danermark (2009) att det är viktigt att de deltagande aktörerna fördelar sina 

resurser så att målen med verksamheten kan nås. Vi menar att avsaknaden av tillgänglig 

läkare i Barnahuset till viss mån har kommit att handla om en sekundär lösning för att 

komma till rätta med ett problem som inte kan hanteras på annat sätt för närvarande. 

När en profession inte är delaktig i det praktiska arbetet vid Barnahus så har de gått 

miste om ett viktigt perspektiv om man ser till att barnet ska få ett samlat professionellt 

stöd. Ett av målen med Barnahuset är trots allt att barnet skall erbjudas ett samlat 

professionellt stöd på ett ställe, vilket inte sker idag.  

 

Det är enligt samverkansavtalet socialförvaltningen som ansvarar för lokalen och 

behövlig inredning medan det är polismyndigheten som bekostar den tekniska 

utrustningen som är nödvändig vid barnförhör. Barnahus huserar i en lokal som sedan 

start fått utstå samlad kritik från flera av de deltagande aktörerna (åklagare, polis, barn- 

och ungdomsklinik). Kritiken mot lokalen handlar i huvudsak om den icke-

välkomnande entrén och det utvändiga intrycket som beskrivs som bedrövlig sett ur ett 

barnperspektiv. Kritik har också framförts om att det kan medföra obehag för ett barn 

att ta sig upp till lägenheten som ligger på fjärde våningen genom en trång 

trappuppgång eller med hjälp av en mycket liten hiss. Lägenheten är ej heller lämpad att 

ta sig till som rullstolsbunden. Väl inne i lägenheten menar informanterna att lokalen är 

anpassad för sitt syfte och att den inrymmer alla de kriterier som kan behövas för att 

tillförsäkra barnet en god miljö.  
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Barnahus bör, enligt Kjellander (2009), vara beläget på ett neutralt läge med en 

välkomnande lokal för både mindre barn och tonåringar. Med bakgrund mot den 

information som vi fått från våra informanter angående lokalen ställer vi oss mycket 

frågande till varför kritiken inte fått gehör.  

 

Danermark och Kullberg (1999) menar att samverkan ställer nya krav och de inblandade 

är inte alltid rustade för dessa. Fridolf (2000) menar att det är ledarna som ska skapa 

förutsättningar och undanröja hinder för att god samverkan ska uppnås. Landberg 

(2009) poängterar också att resursbrist eller bristande prioriteringar hos någon 

deltagande aktör försvårar för alla inblandade, såväl barnen, deras familjer som för de 

samverkande professionella. Samordnarnas uppfattning är att de har kommit långt med 

verksamheten, trots bristande resurser. Vi menar dock att med ytterligare resurser för 

Barnahus hade förutsättningarna för god samverkan ökat och att etableringen av 

verksamheten hade kunnat vara betydligt effektivare. Exempelvis hade en annan lokal 

varit att föredra, kunskapen om Barnahuset kunde varit större och alla deltagande 

aktörer hade funnits representerade vid samråden.  

 

7.3.6 Inställning till Barnahuset som verksamhet 

 

Samtliga informanter säger sig ha en positiv inställning till barnahusverksamheter i 

allmänhet. Vi fick genom våra intervjuer uppfattningen av att de deltagande aktörerna 

tveklöst vill göra det bästa för barnen, men att de har begränsats av små resurser. Vi 

uppfattar informanterna genomgående positiva till själva samverkansformen och att de 

ser många fördelar med att arbeta tvärprofessionellt. Informanten från barn- och 

ungdomskliniken menar att sättet att arbeta på “ligger i tiden” och att det gagnar de 

utsatta barnen. Samordnarna uppger att de redan från start kände ett stort hopp för själva 

samverkansformen. Informanten från polisen uppger att de professionella i Barnahuset 

är motiverade till att samverka och har en vilja att skapa en hållbar verksamhet som är 

fördelaktig för barnen. Åklagaren menar att hon är positiv till verksamhetsformen. 

Informanterna från BUP tyckte att satsningen kändes positiv då det skulle gynna barnen.  

Den positiva inställningen som de deltagande aktörerna delar härleder vi till vad 

Hjortsjö (2006) och Danermark (2005) beskriver som ett okritisk tänkande och positiv 

laddning till samverkan som kan verka positivt för hela samverkansprocessen. 

Johansson (2008) menar också att samverkan ofta förenas med en uppfattning om att 

helhetssynen och kompetensen ökar.  
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Vi menar att de deltagande aktörernas positiva inställning fungerar som en motivation 

till att förbättra samverkansformen. Danermark (2005) har också pekat på den andra 

sidan av mottagandet, nämligen det att aktörerna inte alltid är lika positivt inställda till 

att samverka och att det väcker känslor av oro och olust. Under våra intervjuer delgavs 

vi information om att det funnits ett samlat motstånd från åklagarkammaren, barn- och 

ungdomskliniken samt polismyndigheten, till att verksamheten skulle startas. Till viss 

del lever motståndet fortfarande kvar. Motståndet grundades mestadels i att det ansågs 

övertaligt då det redan innan fanns ett annat barnahus inom samma län vilket 

kommunen kunde valt att ansluta sig till istället för att starta en egen 

barnahusverksamhet.  

 

“Vi är kritiska från barnmedicinkliniken...vi ifrågasatte detta och tycker nog allihopa 

att det hade varit bättre med ETT barnahus.” (Barn- och ungdomsklinik)  

 

Informanten från barn- och ungdomskliniken menar att ett andra barnahus inte är till 

gagn för barnen utan att det hade varit bättre om kommunen hade valt att ansluta sig till 

den befintliga barnahusverksamheten inom länet. Informanten menar att det geografiska 

avståndet till det andra redan befintliga barnahuset är inom all rimlighet för barnen att 

åka till. I det andra barnahuset finns det dessutom resurser avsatta för en läkare som 

deltar vid samråd samt utför läkarundersökningar på plats i det av barn- och 

ungdomskliniken utrustade undersökningsrummet på barnahuset. Informanten menar att 

det för barnens skull hade varit klokast med ett barnahus i länet.    

Informanten från barn- och ungdomskliniken menar också att det krävs volym för att en 

verksamhet ska kunna få in rutiner och bygga upp en bra verksamhet. Omfattningen av 

ärenden i Barnahuset har under det första verksamhetsåret varit ett tjugotal enligt 

uppgift från samordnarna. Flera av informanterna instämmer i att antal ärenden i 

Barnahuset är lågt, men menar att det kan ha flera orsaker. Flera av informanterna delar 

dock uppfattningen om att ett högre antal barnahusärenden skulle kunna skapa bättre 

rutiner och andra förutsättningar för samverkan. 

 

“Man måste få in rutiner också, det får man ju inte om man inte jobbar med det.” 

(Samordnare)   
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“Om man inte känner sig bekväm med vad man har för rutiner, vad man ska göra eller i 

vilken ordning, då kan det klart bli sämre...både ur utredningens perspektiv och ur 

barnets perspektiv." (Åklagare) 

 

Åklagaren menar att ett lågt flöde av ärenden i Barnahuset kan påverka negativt 

eftersom rutiner riskerar att bli sämre förankrade vilket kan leda till osäkerhet hos de 

professionella om vad- och när saker ska göras i Barnahusärenden. Det finns enligt 

informanterna från åklagarkammaren och barn- och ungdomskliniken ett nationellt 

förslag om att i närtid kvalitetssäkra barnahusverksamheterna vilket skulle innebära att 

vissa kriterier om volym, säkerhet och kvalitet skulle införas. Både Landberg (2009) 

och Rejmer (2009) skriver om hur barnahusverksamheter påverkas av de lokala 

förutsättningar som finns och att omsättning av ärenden är en av de faktorer som 

påverkar. De menar att omfattningen av verksamheten kan komma att påverka det stöd 

och vilka insatser som kan komma att erbjudas barnet i barnahuset.   

 

7.3.7 Lagstiftning 

 

Genom att i ett tidigt skede av en samverkansprocess klargöra vilka lagar och regler 

som styr arbetet, och på vilket sätt de gör det, kan man enligt Danermark (2005) 

förebygga många missförstånd och problem. Vissa av lagarna kan uppfattas som hinder 

när samverkan ska till men är trots detta svåra att kringgå. Det handlar i det långa loppet 

om rättsäkerhet. Om det inte finns förståelse och kunskap om att de olika deltagande 

aktörerna styrs av skilda lagstiftningar, regler och traditioner så kan det ställa till med 

mycket större bekymmer än om man är medveten om dem, har diskuterat dem och hittat 

rutiner för att hantera detta (Danermark, 2005).  

Åklagaren menar att de deltagande aktörernas lagstiftningar inte krockar på ett sätt som 

blir bekymmersamt utan att hänsyn har tagits till det som respektive myndighet har som 

krav på agerandet för att samverkan ska fungera i Barnahuset. Övriga informanter 

uppger även de att Barnahus bedriver en verksamhet som innefattas av förståelse och 

respekt för varandras lagstiftning, och med dem också en skyldighet att följa dem. 

Åklagaren menar att med hänsyn till de skilda lagstiftningarna som de olika aktörerna i 

Barnahus har att följa så har man kommit fram till en viss tågordning för att hantera 

ärendegången i ett Barnahusärende. Informanten från socialtjänsten menar att de 

professionella har förståelse för varandras sekretesslagstiftning och att detta oftast inte 

är något problem.  
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Samtliga informanter menar att det finns en förståelse för varandras skilda lagstiftning 

och inga av informanterna uppfattar deras skilda lagstiftning som ett hinder för 

samverkan. Vår uppfattning är att de deltagande aktörerna har en god medvetenhet om 

den rådande lagstiftningen och diskussioner förs i det dagliga arbetet då oklarheter 

uppkommer. I Barnahuset finns inga gemensamma tolkningsramar utan varje 

samverkande aktör ansvarar för att följa sin egen lagstiftning. Dock fanns det hos flera 

av informanterna en medvetenhet om att sekretessen ibland kan innebära svårigheter 

vilket de även tog upp i intervjuerna.  

De ärenden som nämns kunna innebära vissa problem med hur mycket information som 

omfattas av sekretessen är omedelbara omhändertagande enligt Lagen om vård av unga. 

De omfattas av problem som enligt åklagare och polis kan vara speciellt svåra att 

värdera. Det är här, enligt åklagaren, viktigt att man har en diskussion mellan åklagare 

och socialtjänst i varje enskilt fall. Om detta behövs en ständig dialog eftersom 

ärendena alltid är olika menar informanten.  

Enligt Christensen och Hildingson Boqvist (2009) är sekretessen något som ofta nämns 

som ett hinder för samverkan. I Barnahuset menar informanterna dock att sekretess eller 

lagstiftning inte verkar hindrande för samverkansprocessen. Vi menar att genom att 

kommunicera med varandra, uppmärksamma och föra dialog kring eventuella 

svårigheter så kan förståelse och respekt läggas till grund för en bra samverkansprocess. 

I det fallet blir det då tydligt att ett uttalat hinder kan hanteras med medvetenhet och på 

så vis inte utgöra ett hinder i slutändan.  

 

7.4 Hur fungerar samverkan i Barnahuset? 
 

Att arbeta gemensamt med barn som misstänks vara utsatta för brott är en synnerligen 

viktig uppgift. Att etablera Barnahus är ett steg i rätt riktning menar Landberg (2009). 

Hon menar också att det är mycket viktigt att anpassa barnahusverksamheter utefter de 

förutsättningarna som finns och att vara lyhörd för de röster som har erfarenhet av god 

samverkan. Vi kommer här nedan att presentera vår analys av hur samverkan i 

Barnahuset kan förstås. 
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7.4.1 Finns det samverkan i Barnahuset?  

 

En av samordnarna uttrycker sig på ett sätt som många troligtvis kan känna igen sig i 

när hon menar att samverkan låter väldigt positivt men att det i verkligheten inte är så 

enkelt att samverka!  

 

“Samverkan, det är ett fint ord, men att få till det är inte alltid så lätt!” (Samordnare)  

 

Att samverkan inte är helt enkelt råder det inga tvivel om. Vi har under studiens gång 

vid flera tillfällen återkommit till betydelsen av ett avtal som grund för 

samverkansprocessen. Danermark (2009) menar att organiseringen av samverkan är av 

stor vikt för hur samverkan faller ut och att samverkansavtalet är en avgörande faktor. 

Vi har därför valt att fördjupa oss i samverkansavtalet gällande Barnahuset. Vid en 

analys av samverkansavtalet uppfattar vi flera brister som vi menar kan innebära 

konsekvenser för hur samverkan fungerar i Barnahuset.  

Barn- och ungdomskliniken har villkorat sitt deltagande genom att åta sig deltagande 

vid samråd om möjligt. I praktiken har hittills ingen representerat den aktören i något 

samråd. Åtagande för samtliga deltagande aktörerna om att ställa sin personal till 

förfogande saknas således. På det viset går Barnahuset miste om att samtliga 

professionella samlas kring barnet vilket är verksamhetens syfte.  

Målgruppen för verksamheten är specifikt beskriven i samverkansavtalet. Därmed 

utelämnas tolkningsutrymme för de deltagande aktörerna att avgöra vilka ärenden som 

ska initieras i Barnahuset. Trots det menar vi att det i praktiken skett en avgränsning av 

den presenterade målgruppen i fråga om vilka ärenden som initieras i Barnahuset och 

således följs inte samverkansavtalet i fråga om målgruppen. Här menar vi att 

samordnarna har ett stort ansvar och på så vis även ett visst tolkningsföreträde då det är 

samordnarna som initierar samråd. 

 

Informanterna menar att samverkan mellan de deltagande aktörerna i Barnahuset i 

huvudsak är välfungerande och sker i ett gott klimat. Flera informanter menar att om de 

upplevt något hinder för samverkan har de kunnat förmedla detta, diskutera det och 

hittat ett sätt att förhålla sig till det. Barnahuset uppges motsvara de förväntningar som 

de deltagande aktörerna i huvudsak haft på verksamheten och de flesta informanterna 

menar att samverkansprocessen har inneburit ett lärande och utvecklande även i sin 

egen roll som professionell.  



  
 

48 

Den samlade uppfattningen som vi har fått från våra informanter är att Barnahus har 

inneburit möjligheter att möta utsatta barn på ett bättre sätt än tidigare och att 

utredningarna har möjlighet att på detta sätt bli bättre med tiden.  

 

7.4.2 En analys av arbetet i Barnahuset med utgångspunkt ur de teoretiska 

begreppen samverkan och samverkansmodeller.  

 

Samverkan kan definieras olika och vi har i studien valt att använda oss av Danermarks 

(2005) definition som menar att samverkan är medvetna och målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en avgränsad grupp gällande ett definierat problem 

och syfte. Utifrån den definitionen av samverkan har vi analyserat arbetet i Barnahuset. 

Medvetna och målinriktade handlingar utförs av de deltagande aktörerna i Barnahuset 

främst i syfte att utföra uppdraget som följer av deras professionstillhörighet. 

Handlingarna utförs delvis tillsammans med de andra deltagande aktörerna, främst i 

samråd, men i övrigt arbetar de deltagande aktörerna inte tillsammans utan de utför var 

och en sina arbetsuppgifter på skilda håll. Arbetet i Barnahuset omfattas av en 

avgränsad grupp som finns representerade i ett avtal vilket ligger till grund för 

deltagandet. Huruvida samverkan kretsar runt ett definierat problem och syfte verkar 

vara tydligt för de deltagande aktörerna. Vi menar dock att det finns ett bekymmer då de 

deltagande aktörerna inte uppger att målgruppen enligt gällande samverkansavtal är den 

verkliga. På så vis kan det uppkomma oklarheter kring vilka barn som omfattas av 

insatserna för samverkan. Arbetet i Barnahuset kan således kopplas till samverkan 

främst under samråd då de deltagande aktörerna faktiskt samverkar.  

 

Med utgångspunkt i den tidigare empiriska datan kommer vi nu att kategorisera 

samverkan i Barnahuset utefter samverkansmodeller. Arbetet i Barnahuset är 

organiserat på liknande vis som i den samverkansmodell St. Joan (2001) beskriver som 

side-by-side. Barnahuset saknar en gemensam finansiering då de deltagande aktörerna 

istället har olika ekonomiska ansvarsområden, vilket tyder på att de deltagande 

aktörerna arbetar side-by-side. Vidare arbetar de professionella i Barnahuset åtskilda 

och varje myndighet ansvarar för frågorna inom sitt område samt att de deltagande 

aktörerna har egna åtaganden enligt ett samverkansavtal. Huvudsakligen är deras 

yrkesspecifika roll avgörande för vilka uppgifter de utför.  
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När de deltagande aktörerna arbetar gemensamt med samråd och barnförhör arbetar de 

dock gemensamt och samordnat. För att vara en typisk side-by-side modell avviker 

arbetet i Barnahuset till viss del då den typen av gemensamt arbete avviker från den 

typiska side-by-side modellen. Barnahusets modell för samverkan överensstämmer 

bättre med Westrins (1986) begrepp kollaboration. Vid kollaboration har varje 

deltagande aktör sitt eget ansvarsområde men ett närmare samarbete förekommer i vissa 

ärenden eller klienter. Vidare menar Johansson (2008) att i kollaboration ansvarar varje 

myndighet för att tillföra sina specifika kompetenser och perspektiv.  

 

7.5 Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Då vi genomfört vår studie har vi fått ett resultat som visar på att de deltagande 

aktörerna vid Barnahuset har varierande definitioner av vad samverkan är. Det innebär 

att när informanterna uppger att de uppfattar samverkan som god i Barnahuset så kan 

det ha varierande innebörd av vad det innebär för dem. Vi har använt oss av 

Danermarks (2005) definition av samverkan som menar att samverkan är medvetna och 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en avgränsad grupp 

gällande ett definierat problem och syfte. Då vi använder den definitionen av samverkan 

mot vårt undersökningsobjekt så påstår vi att samverkan sker, men endast delvis. 

Samverkan i Barnahuset utövas då de deltagande aktörerna arbetar tillsammans i samråd 

eller vid barnförhören. Då använder de deltagande aktörerna sig av en effektiv metod av 

samverkan för att tillsammans göra upp en handlingsplan och planering av insatser runt 

ett specifikt ärende. Utöver samråd och barnförhör så sker dock arbetet med de 

utredningar som görs på respektive myndighet. Av de deltagande aktörerna har ingen 

stationerad tjänst på Barnahuset utan alla har sina ordinarie arbetsplatser i respektive 

myndighet. Då arbete sker på det här sättet som beskrivits så kan det kopplas till vad 

Johansson (2008) och Westrin (1986) menar är kollaboration, vilket betyder att 

deltagarna tillför sina yrkesspecifika kunskaper och perspektiv för att verka mot ett 

gemensamt mål.  

Informanterna har genom intervjuerna ofta återkommit till varför de samverkar vilket är 

att “göra det bästa för barnet”. Vi menar att de deltagande aktörerna har verksamhetens 

syfte och mål mycket tydligt för sig men att samverkansprocessen har fått en sekundär 

betydelse. De deltagande aktörerna har tveklöst en stark tilltro till barnahus som 

verksamhet men de är inte eniga om huruvida kommunen bör ha ett eget Barnahus eller 

inte.  
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Kritiken som framförts mot Barnahuset handlar framförallt om dess bristande 

ekonomiska resurser och att det anses vara till fördel för barnen om kommunen istället 

ansluter till det andra barnahuset i länet. Vi menar att denna diskussion är mycket viktig 

att föra efter den kommande utvärdering som ska genomföras under 2013.  

 

Vi har genom vårt resultat- och analysavsnitt presenterat ett antal faktorer som vi menar 

ligger till grund för hur samverkan i Barnahuset faller ut.  

I Barnahuset kan vi identifiera följande faktorer som främjande för samverkan: 

 

 De professionella är trygga i sina roller och visar på autonomi. 

 De deltagande aktörerna är engagerade och hyser tilltro till Barnahus som 

verksamhet. 

 De deltagande aktörerna är intresserade och positiva till att samverka. 

 De deltagande aktörerna har samma mål med verksamheten, vilket är att göra 

det bästa för barnen. 

 De deltagande aktörerna visar på respekt och förståelse gentemot varandra.  

 Det finns en vilja hos de deltagande aktörerna att lära av varandra. 

 De deltagande aktörerna har hittat ett bra sätt att hantera lagstiftningen på. 

 

I Barnahuset kan vi identifiera följande faktorer som hindrande för samverkan:  

 

 De deltagande aktörerna uppger skilda definitioner av vad samverkan är. 

 Målgruppen för Barnahuset enligt samverkansavtalet är inte förankrad hos de 

deltagande aktörerna. 

 Beslutet att starta upp Barnahusverksamheten togs emot med kritik från flera av 

de deltagande aktörerna. 

 Bristfälligt samverkansavtal.  

 Barnahuset saknar gemensamma resurser. 

 Avsaknad av gemensam kunskapsinhämtning för de deltagande aktörerna. 

 En av de deltagande aktörerna har inte avsatt någon personal för arbete i 

Barnahuset.  
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Danermark (2009) och Fridolf (2000) menar att det är ledarna för verksamheten som 

ska skapa förutsättningarna för samverkan. Barnahuset som är underlag för studien 

uppkom ur ett politiskt beslut om att samordna insatser för barn som misstänks vara 

utsatta för brott. Vi ställer oss frågande till om syftet med att utveckla Barnahus kom ur 

önskan om att “göra det bästa för barnen” eller om det kan vara så att det symboliska 

värdet av att ha ett Barnahus i kommunen har haft den avgörande rollen. Vi uppfattar 

dessutom samverkansavtalet som en kopia av ett tidigare redan existerande avtal om 

barnahus i länet, då samverkansparternas åtaganden under en rubrik sägs gälla ett annat 

barnahus.  

 

Christensen och Hildingson Boqvist (2009) pekar på kraven om att samordna insatser 

för barn som befinner sig i utsatta situationer men menar samtidigt att 

förändringsarbetet går långsamt. Danermark (2009) menar här att det också kräver 

resurser exempelvis i form av tid och pengar för att målen med samverkan ska nås, det 

räcker inte med ett socialt erkännande av verksamheten för att samverkan ska fungera.  

Lagar, regler och anvisningar om vilket uppdrag olika myndigheter har att utföra ligger 

till grund för hur organiseringen av insatser ser ut. Samverkan skall ske då ärenden om 

barn som far illa eller riskerar att fara illa inkommer till socialtjänsten. Om sedan den 

samverkan sker i ett barnahus eller inte menar Kjellander (2009) har mindre betydelse, 

huvudsaken är att det finns rutiner och verksamheter som fångar upp dessa barn. Vi vill 

med bakgrund av att se till socialnämndens uppdrag underbygga vår tes. Vi menar att 

det symboliska värdet har varit avgörande då nämnden enligt avtalet skapat en 

verksamhet helt i enlighet med de krav om att samverka som ställs på myndigheten. 

Kan det vara så att kommunen försökt skapa ett “luftslott”, en Barnahusverksamhet på 

pappret, som sägs vara något annat än vad det är i verkligheten? 
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8 Slutord 
 

När det talas om samverkan lyfts vanligtvis de positiva sidorna fram. En tanke med 

samverkan är att arbetet ska bli effektivare och smidigare inte bara för de som 

samverkar utan även för de som samverkan sker för, vilket i Barnahuset är barnen. Det 

betyder inte att samverkan är något enkelt som går att skapa i en handvändning. 

Tidigare forskning på ämnet har belyst framgångsfaktorer och hinder för samverkan. 

Aktörerna måste våga och vilja samverka och både vara gränsöverskridande samtidigt 

som de måste hålla på sina yrkesgränser. Samtidigt säger denna kunskap inte speciellt 

mycket om hur samverkan går till och vad det innebär för de deltagande aktörerna. Mot 

bakgrund av det har vi undersökt hur samverkan gestaltas i Barnahuset.  

 

Genomförandet av studien har väckt många frågor och vårt intresse för samverkan är 

större nu än när vi påbörjade uppsatsen. Vår tidsbegränsning har för oss inneburit att vi 

varit tvungna att begränsa oss i vår datainsamling och vi vill därför komma med ett par 

förslag om fortsatt forskning inom området samverkan och barn. Hur sker samverkan 

runt de barn som misstänks vara utsatta för brott eller som har bevittnat våld i de fall 

ärendet inte initieras i Barnahuset? Vidare kan samverkan studeras utifrån olika nivåer; 

politisk-, lednings- samt på operativ nivå vilket vi menar kunde utöka förståelsen för 

hur samverkan i barnahus gestaltas. Därför föreslår vi intervjuer med representanter från 

lednings- och politikernivå för att få ett vidgat perspektiv på samverkan. 
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Bilagor 

Bilaga A Arbetsfördelning 

 

Studien har författats gemensamt av Evelina och Veronica med ett lika stort ansvar av 

dess innehåll och sammanställning. Under arbetets gång har vi alternerat självständigt 

arbete med gemensamt författande. Till vår hjälp har vi använt oss av googles dokument 

som varit till stor nytta då vi kunnat skriva i arbetsmaterialet på samma gång och 

omedelbart haft tillgång till varandras justeringar. Som ytterligare hjälpmedel har vi 

spenderat åtskilliga timmar i samtal över Skype. Inledande diskussioner om uppsatsens 

upplägg och inriktning skedde baserat på respekt och hänsyn till den andres åsikter och 

tankar, vilket också har präglat hela uppsatsprocessen. Alla uppsatsens delar är har 

diskuterats noggrant och många delar är gemensamt författade. 

Alla intervjuer har genomförts gemensamt och vi har alternerat mellan att vara den som 

har varit huvudansvarig för frågorna i intervjun med att anteckna och stötta upp. 

Transkribering av intervjuerna har gjorts både enskilt till en början, men sedan även 

gemensamma genomgångar av materialet för att undvika att vi gjort egna antaganden. 

Resultat och analysdelen har varit en tid som fyllts av mängder av diskussioner och 

under denna delen av uppsatsförfattandet har vi bokstavligen författat texterna 

tillsammans och fyllt på varandras meningar. Vi kan inte särskilja några delar som vi 

som författare haft ensamt ansvar och vi anser oss lika delaktiga i det slutliga materialet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

1)      Vilken myndighet representerar du?  

2)      Vad har du för utbildning och erfarenhet?  

3)      Hur rekryterades du till Barnahuset? (Har du varit med från uppstarten?) (Varit 

med i organiseringen?) 

4)      Vilken är din sysselsättningsgrad i Barnahuset? (Kombinerat med andra 

arbetsuppgifter, i så fall, hur sker fördelningen?)  

5)      Vad har/hade du för förväntningar med att arbeta i Barnahusverksamheten?  

6)      Vad har/hade du för förväntningar på de övriga deltagande aktörerna? (Har du 

arbetat med samverkan förut: liknande/annorlunda?)  

7)      Har den myndighet som du representerar ingått i samverkansavtal? Beskriv detta! 

(Hur kom det till? Vilka var delaktiga i upprättandet av det?)  

8)      Hur definierar du samverkan? 

9)      Finns det en gemensam målsättning med verksamheten? (I så fall vilken, 

skriftlig?) (Påverkar det verksamheten?)  

10)     Hur är det att arbeta tillsammans med andra professionella från myndigheter med 

andra traditioner, ärendesystem, arbetsmetoder och ansvarsfördelning?  

11)     Vad skulle du säga är nycklarna för en lyckad samverkan? Finns de i Barnahuset? 

12)     Hur hanteras de olika lagarna och riktlinjerna som gäller för respektive 

myndighet? 

13)     Hur hanteras sekretessen i Barnahuset? Vilka lagar har ni att följa, beskriv! Hur 

tolkas lagarna i Barnahuset?  

14)      Vad menar du är försvårande faktorer för samverkan? Finns de i Barnahuset?  

 15)     Vill du beskriva ärendegången för ett typiskt fall i Barnahuset? 

16)     Vilka får tillgång till materialet från barnförhören? 

17)     Har arbetet i Barnahuset inneburit att ni anammat nya arbetsmetoder? (Tvunget 

eller för att ni hittat nya arbetssätt?) (Gemensamma utbildningar?) 

18)     Har deltagandet i Barnahuset inneburit något för din egen professionella roll?  

19)     Har din syn på de deltagande aktörernas verksamheter förändrats genom 

deltagande i Barnahuset? 

20)     Upplever du att någon aktör har mer att säga till om än de andra deltagande 

aktörerna? (Väger någons röst mer eller mindre? Vad beror det på?) (Finns det några 

nyckelpersoner i Barnahuset? I så fall vilka?) 



  
 

III 

21)     Har balansen mellan er som deltar förändrats i och med Barnahuset? (Vad beror 

det på?)  (samsyn, förståelse, kunskap, gemensamma utbildningar, krockande 

värderingar) 

 22)     Vad tror du att Barnahuset inneburit för barnen sett ur deras perspektiv? 

 

 


