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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka synen på ett eventuellt behov av ett 

barnahus i Östersund hos representanter som skulle komma att beröras av barnahus. Utifrån 

ett målstyrt urval genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter från 

socialtjänsten, polis, åklagarmyndigheten, barnmedicinska kliniken, barn-och 

ungdomspsykiatrin och ett målsägandebiträde/särskild företrädare. Resultatet pekar entydigt 

på att respondenterna anser att ett barnahus i Östersund skulle vara positivt både utifrån ett 

barnperspektiv och när det gäller samverkan mellan de berörda myndigheterna. 

Undersökningen visar även att respondenter anser att ett barnahus skulle innebära fördelar för 

de enskilda professionella så som en känsla av gemenskap och möjlighet till briefing. Då 

flertalet av respondenterna framhävt vikten av politiska beslut anses det nödvändigt att 

inkludera politiker på kommunal och regional nivå. 
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Inledning 

    United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2007) menar att våld mot barn både är ett 

globalt folkhälsoproblem och ett människorättsproblem. World Health Organization (WHO, 

2002) uppskattar i sin rapport ”World Report on Violence and Health” att minst åtta procent 

av alla pojkar och 25 procent av alla flickor under 18 år har blivit utsatta för någon form av 

sexuella övergrepp. Enligt Jackson, Newall och Backett-Milburn (2015) är det svårt att 

uppskatta den faktiska omfattningen av våld och sexuella övergrepp mot barn då mörkertalen 

är stora. 

   Garrido, Heyman, Jouiles, McDonald och Smith Slep (2008) beskriver att hälsan och 

välbefinnandet påverkas drastiskt hos de barn som utsätts för våld. Dessa barn riskerar att 

utveckla depressiva symtom, sociala problem, ångest och kognitiva svårigheter. Jackson et al. 

(2015) beskriver liknande symtom för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Fysiska, 

psykologiska och sociala effekter beskrivs och inkluderar bland annat smärta, depression, 

ätstörningar, låg självkänsla och relationsproblem. Självskadebeteende, självmordstankar och 

självmordsförsök visade sig också vara vanligt förekommande hos dem som utsatts för våld 

och övergrepp. 

   Det är svårt för barn att tala om det våld och övergrepp som de är eller har varit utsatta för, 

speciellt i de fall där förövaren är en familjemedlem eller en bekant. Även i de fall där 

övergreppen redan är avslöjade visar sig barn vara motvilliga att prata om sina erfarenheter. 

När barn avslöjar sexuella övergrepp tvingas de till att konfrontera sitt känslomässiga lidande 

på ett sätt som de kanske inte tidigare har gjort. Detta lidande kan lindras avsevärt i ett öppet 

och mottagligt sammanhang (ibid.). 

   Children´s Advocacy Center utvecklades i USA 1985 som en reaktion på att barn som 

misstänktes vara utsatta för sexuella övergrepp fick genomlida påfrestande utredningar där 

varken bemötandet eller lokalerna var anpassade för barn och där barn riskerades att utsättas 

för sekundär traumatisering (Rädda barnen, 2013). 

   En liknande verksamhet, barnahus, startade som försöksverksamhet i Sverige 2005. I ett 

barnahus samverkar bland annat socialtjänst, polis, åklagare och barn- och ungdomspsykiatri 

(BUP) kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Syftet med barnahus är att dessa barn 

skall vara i centrum för utredningsprocessen i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet skall 

slippa att slussas runt mellan olika myndigheter och inte i onödan behöva upprepa sin historia 

för flera personer (ibid). 
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   Forskning påvisar bland annat att kvaliteten på utredningarna kring barn som misstänks 

vara utsatta för brott var högre när de genomfördes i ett barnahus (Johansson, 2008). 

Forskning visar även att den samlade kunskapsbasen inom barnahus bidrar till ett helhetstänk 

kring barnets behov (Kaldal, Diesen, Beije och Diesen, 2010). 

   Det finns i dagsläget 28 barnahus i Sverige. Av Sveriges 290 kommuner täcks 164 

kommuner inte av de befintliga barnahusen och Östersund är en av dessa kommuner. Med 

jämna mellanrum diskuteras dock om ett barnahus i Östersund bör startas (U. Eriksson, 

personlig kommunikation, 3 oktober, 2016). Våld och övergrepp mot barn berör det sociala 

arbetet på flera sätt och därför anses diskussionen om ett eventuellt barnahus i Östersund 

relevant. 

Problemformulering 

   Svenska myndigheter skall jobba efter uppsatta nationella riktlinjer när det gäller 

samverkan vid arbete med våldsutsatta barn. Bemötandet av våldsutsatta barn skiljer sig dock 

beroende på var barnet är bosatt någonstans. I de flesta kommuner i Sverige sker en 

samverkan mellan inblandade myndigheter då ett brott mot barn aktualiseras. Det finns dock 

en stor risk för att processen sker på myndigheternas villkor och inte på barnets (Rädda 

barnen, 2013). 

   Myndigheter i kommuner utan barnahus bedriver ofta utredningar på varsitt håll vilket 

utsätter barnet för ytterligare påfrestningar. Barnet slussas ofta mellan polis, socialtjänst, 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och sjukhus, och miljöerna är ofta skrämmande för 

barnet. Dessutom är det inte säkert att barnet får möta personal som är utbildad att möta just 

barn. Det saknas alltså ett barnperspektiv i många kommuner. Rättsprocessen behöver 

förändras så att det blir en hjälpprocess för alla barn, oavsett om åtal väcks eller inte och 

oavsett om åtalet leder till en fällande dom eller inte (Landgren, 2009). 

   Förhindrandet av våld och övergrepp mot barn bör alltid vara av högsta prioritet. Utsatta 

barn har rätt till skydd, stöd och rehabilitering. I dagens samhälle finns dock stora brister i 

bemötandet av våldsutsatta barn (ibid.). Barn bör bemötas likvärdigt utifrån de nationella 

riktlinjerna oavsett var i Sverige de bor. I dagsläget finns det risk för att bemötandet och 

utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott skiljer sig åt beroende på om de 

bor på en ort med barnahus eller inte. 
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Syfte 

   Syftet med undersökningen är att undersöka synen på ett eventuellt behov av ett barnahus i 

Östersund hos representanter som skulle komma att beröras av barnahus. 

Frågeställningar 

- Hur sker samverkan idag mellan myndigheter i Östersund som arbetar med barn som 

misstänks vara utsatta för brott? 

- Vilket eventuellt behov anser representanter från berörda myndigheter att det finns av ett 

barnahus i Östersund? 

- Vilka eventuella fördelar och nackdelar ser representanter från berörda myndigheter med ett 

barnahus i Östersund? 

Avgränsningar 

   Trots att undersökningen har ett visst fokus på barnperspektivet har en medveten 

avgränsning gjorts så att det huvudsakliga fokuset skall ligga på de professionellas syn på ett 

eventuellt behov av barnahus i Östersund. Vad gäller barnperspektivet är det viktigt att vara 

medveten om att det är respondenternas tolkning av begreppet. 

   Det skulle vara av stort intresse att undersöka barns och anhörigas syn på behovet av ett 

barnahus. På grund av uppsatsskrivandets begränsade tidsåtgång och etiska överväganden 

avgränsas dock undersökningen till professionellas syn. CODEX (2016) redogör för olika 

etiska svårigheter att ta hänsyn till vid intervjuer med barn. Barns förmåga att bedöma risker 

och att förstå eventuella konsekvenser är begränsad. Det kan därför vara svårt att erhålla ett 

adekvat informerat samtycke från barn. 

Begrepp och teoretiska utgångspunkter 

   Nedan presenteras relevanta begrepp och teoretiska utgångspunkter. Undersökningen 

kommer inte att bygga på några teoretiska perspektiv då undersökningens frågeställningar 

inriktar sig på att belysa professionellas syn på behovet av ett barnahus i Östersund. 

Frågeställningarna kommer istället att besvaras utifrån olika begrepp och tidigare forskning 

om barnahus. Begreppen “samverkan” och “barnperspektiv” utgör viktiga delar i 

barnahustanken men även i arbetet med brottsutsatta barn där barnahus saknas. Begreppen 

kommer att användas för att analysera hur arbetet med barn som misstänks vara utsatta för 

brott i Östersund ter sig och om ett barnahus eventuellt skulle påverka det arbetet. 
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De nationella riktlinjerna 

   2008 gav regeringen i uppdrag till Rikspolisstyrelsen, att i samverkan med Socialstyrelsen, 

Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket, ta fram gemensamma nationella riktlinjer för 

samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Målet med samverkan är att dessa 

barn skall få stöd, ett gott bemötande och rättstrygghet. Det skall även finnas möjlighet till 

omgående kris- och behandlingsinsats vid eventuellt behov. Den övergripande målsättningen 

för samverkan är att barnet skall få skydd och stöd utifrån en helhetssyn. Samverkan skall 

präglas av ett konsekvent barnperspektiv, inte ett verksamhetsperspektiv, och barnets bästa 

skall alltid vara i fokus. Barnet skall alltid informeras om de åtgärder som berör barnet. 

Barnet skall också ges möjlighet att få uttrycka sina åsikter i den utsträckning som barnets 

mognad medger detta (Rikspolisstyrelsen, 2009). 

   De gemensamma riktlinjerna kring samverkan anses vara en förutsättning för att de barn 

som misstänks vara utsatta för brott skall få samma möjlighet till gott omhändertagande 

under tiden som polis, åklagare och sociala myndigheter samtidigt genomför parallella 

utredningar. De parallella utredningarna skall inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som 

möjligt (ibid.). 

   De gemensamma riktlinjerna berör bland annat samordnarfunktioner där det bör framgå 

vilka som har ansvar för samordning i ärenden. Samråd mellan myndigheter bör hållas inför 

eller i direkt anslutning till polisanmälan. Polis, åklagare och socialtjänst bör delta i samrådet. 

En planering och arbetsfördelning av samordningen mellan myndigheternas olika åtgärder 

skall upprättas. Riktlinjerna redogör även för att de inblandade myndigheterna behöver öka 

samsynen för att övervinna hinder i form av olika ideologier och kunskapsgrunder mellan 

myndigheterna (ibid.). 

   Riktlinjerna berör även att barnet, och eventuell medföljande vårdnadshavare, bör erbjudas 

krisstöd och bedömning av fortsatt behandling, vid första insatsen. Det är viktigt att avtala 

vilken part som ansvarar för krisstödet. Riktlinjerna redogör även för att samverkande 

myndigheter skall säkerställa att de personer som arbetar med ärendet har hög kompetens och 

god erfarenhet på området. Kompetensbehovet bör tillgodoses genom bland annat utbildning 

som respektive myndighet ansvarar för (ibid.). 

   Riktlinjerna berör både samverkan som sker i gemensamma lokaler, i så kallade barnahus, 

och samverkan där gemensamma lokaler saknas. Utvärdering av försöksverksamheterna 

barnahus visade att det fanns stora skillnader mellan barnahusverksamheterna och av 

kvalitetsskäl beslutades att grundläggande krav för samverkan var nödvändigt. Riktlinjerna 
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skall därför fungera som skall-kriterier för att få kalla verksamheten barnahus. På orter där 

gemensamma lokaler saknas skall riktlinjerna däremot ses som rekommendationer för 

samverkan och benämns som bör-kriterier (ibid.). 

Barnahus 

   Under 1980-talet utvecklades en barnahusmodell, Children Advocacy Center i USA, som 

en reaktion på att barn som utsattes för våld eller övergrepp inte möttes av ett barnanpassat 

rättsväsende. Det visade sig att barn for illa vid utredningar då de slussades mellan olika 

myndigheter för att berätta sin historia flertalet gånger för olika professionella. Varken miljön 

eller bemötandet var anpassat för barn (Rädda barnen, 2013) 

   1998 startade en liknande verksamhet, Barnahus, i Reykjavik på Island. Detta barnahus har 

fungerat som en förebild för bland annat svenska myndigheter vad gäller bemötandet av 

sexuellt utnyttjade barn (ibid.). I Sverige arbetade samtidigt flertalet aktörer, bland annat 

Rädda barnen, för att sprida kunskap om barnahus och för att övertyga politiker om de 

fördelar som ett uppstartande av barnahus skulle medföra. Det dröjde till 2005 innan 

regeringen gav Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och 

Socialstyrelsen i uppdrag att starta sex försöksverksamheter med barnahus i Sverige. Syftet 

med uppdraget var att barnanpassa utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för 

brott. Tanken var även att barnet och de inblandade myndigheterna skulle träffas på samma 

ställe för att barnet skulle slippa åka runt till olika myndigheter. Barnet utsätts på så sätt inte 

heller i onödan för flertalet förhör och samtal med olika personer. Lokalerna skulle vara 

utformade efter barns behov. Uppdraget hade även som syfte att höja kvaliteten i 

barnutredningar, vilket möjliggörs genom nära samverkan mellan de myndigheter som verkar 

i ett barnahus (Landgren, 2009). 

   Barnahus beskrivs vanligtvis som bestående av fyra rum där respektive rum rymmer en 

verksamhet. Rummen sägs utgöras av brottsutredning, fysisk hälsa, psykisk hälsa och skydd. 

I Sverige ansvarar olika myndigheter för de olika rummen i ett barnahus. Samverkan måste 

dock ske mellan de olika rummen och gränsdragningen är inte alltid särskilt tydlig (Rädda 

barnen, 2013). 

   Ett av rummen består av polis och åklagare som ansvarar för brottsutredningen. På uppdrag 

av polis eller åklagare skall rättsmedicin eller barnläkare säkra bevis. Hälso- och sjukvården 

ansvarar även för att bedöma barnets fysiska hälsa och att erbjuda den vård och behandling 

som det finns behov av. Den psykiska hälsan är det däremot BUP som ansvarar för. Det 
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uppstår vanligtvis ett gränsdragningsproblem vid till exempel det första krisstödet eftersom 

även socialtjänsten har ett ansvar för den psykiska hälsan. Socialtjänsten huvudansvar är dock 

att se till att barnet är skyddat. Socialtjänsten har även det huvudsakliga ansvaret för att ge 

barn adekvat information om det som berör dem (ibid.). 

   Barnahus huvudsakliga syfte kretsar kring två specifika moment, barnförhöret och 

samrådet. Under samrådet är syftet att samordna de olika myndigheternas arbetsuppgifter. 

Det sker en gemensam ärendegenomgång och därefter planeras barnförhöret. Vanligtvis 

upprättas en prioritetsordning för de olika insatserna, dels för att det berörda barnets 

kontakter med de olika aktörerna skall ske så smidigt som möjligt, dels för att inte försvåra 

varandras arbetsuppgifter (Dahlström Enyck, 2009). På barnahus finns en anställd 

samordnare som fungerar som en kontaktperson mellan myndigheterna och är den som 

initierar koordinering och planering av myndigheternas olika åtgärder (Rädda barnen, 2013). 

   Barnförhöret utgör en central roll i barnahusverksamheter då tanken är att det är här som 

barnet först skall komma till tals. Specialutbildad polis håller i barnförhöret samtidigt som det 

finns möjlighet för de andra aktörerna, till exempel åklagare, socialsekreterare och BUP, att 

närvara i ett medhörningsrum. Förhöret förmedlas där genom en videolänk och aktörerna ges 

möjligheten att ställa kompletterande frågor till barnet via den förhörande polisen (Back, 

2009). 

   Det ingår vanligtvis flera kommuner i ett barnahus. Det huvudsakliga ansvaret för 

verksamheten ligger då på en av de större kommunerna. De ansvarar exempelvis för personal 

och lokaler medan de andra kommunerna betalar utifrån storlek. För en fungerande 

verksamhet och samverkan krävs styrning på alla ledningsnivåer, inte minst på den 

övergripande politiska nivån (Rädda barnen, 2013). 

Samverkan 

   Axelsson och Bihari Axelsson (2013) definierar begreppet samverkan genom att vända på 

ordet samverkan. Ordet handlar då om att verka tillsammans, det vill säga att uträtta eller 

åstadkomma något gemensamt. För att uppnå samverkan inom välfärdssystemet krävs ett 

överskridande av olika gränser. Det kan till exempel handla om organisatoriska eller 

professionella gränser. 

   Integration är ett begrepp som vanligtvis används i relation till begreppet samverkan. 

Integration handlar om att sammanföra olika delar, till exempel olika aktörer, till en större 

helhet och innebär en hög grad av samverkan. Offentliga myndigheter och andra inblandade 
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instanser kritiseras ofta för en bristande helhetssyn. Kritiker betonar därför vikten av att 

utveckla samverkan mellan organisationer och professioner som arbetar inom välfärden. När 

det gäller omsorg, vård och stöd till utsatta barn och ungdomar är behovet av samverkan 

särskilt tydligt (ibid.). 

   Samverkan är idag föreskrivet i lagstiftningen på flera olika välfärdsområden och ett 

utvecklingsarbete vad gäller samverkan kring bland annat stöd för utsatta barn och ungdomar 

har förekommit (ibid.). Socialstyrelsen (2015) redogör för lagstiftning om samverkan kring 

barn och unga. Där berörs bland annat att hälso- och sjukvården, på socialnämndens initiativ, 

skall samverka med andra berörda samhällsorgan och organisationer när ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa. 

   Larsson-Swärd (2001) menar att barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn är en typ 

av ärenden som en myndighet inte klarar av ensam. Samordning av utredningsarbetet mellan 

flera olika myndigheter betonas därför. Det är nödvändigt att myndigheterna anpassar arbetet 

efter varandra även om det huvudsakliga arbetet sker självständigt inom de olika 

myndigheterna. Utan ett fungerande samarbete mellan myndigheter finns risk för att arbetet 

försvåras eller till och med omöjliggörs. 

Barnperspektivet 

   De senaste decennierna har studier om barns rättigheter ökat avsevärt, främst på grund av 

antagandet av Förenta nationernas konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 1989 

(Bouverne-Di Bie, Reynaert och Vandevelde, 2009). Barnkonventionen är ett rättsligt 

bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig vilket innebär att de åtagit sig att 

göra sitt yttersta för att barns rättigheter skall respekteras. Barnkonventionen innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och utgörs av fyra grundläggande principer 

som alltid skall beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 

- alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

- barnets bästa skall beaktas vid alla beslut. 

- alla barn har rätt till liv och utveckling. 

- alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (UNICEF, 2009). 

   Ratificeringen av barnkonventionen innebär att alla barn i Sverige skall få sina ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda. Sedan ratificeringen 1990 har flera nationella 

lagar, som berör barn, kompletterats med ett barnperspektiv. Den svenska riksdagen antog en 

strategi att vuxna som arbetar med barn skall ha kunskap om barnkonventionen. Strategin har 
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dock inte fått genomslag då det finns bristande kunskap om barnkonventionen inom bland 

annat kommuner och landsting (Allmänna barnhuset, 2010). I Statens offentliga utredningar 

(SOU, 2016) lämnas förslag om en inkorporering av barnkonventionen i den svenska 

lagstiftningen för att stärka barns rättigheter. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 

2018.  

   Begrepp som “barns perspektiv” och “barnperspektiv” används ofta synonymt och 

förutsätts utgå från barnens värld. Det är dock viktigt att skilja på om det är barnet själv som 

utifrån sitt perspektiv ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och önskningar, eller om det 

är ansvariga vuxna som utifrån ett barnperspektiv vill se till barnets bästa. Det handlar alltså 

om barnets perspektiv och dess rätt att göra sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade 

respektive barnets bästa utifrån en vuxens perspektiv (Allmänna barnhuset, 2010). 

  Det krävs kunskap och reflektion för att tolka de generella formuleringarna i konventionen 

och tillämpa dem i det specifika barnets situation (ibid.). Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide (2010) definierar barnperspektivet som det perspektiv som professionella försöker 

förstå och bemöta barnet utifrån. Det handlar om professionellas försök att förstå hur barn 

uppfattar och förstår en situation och hur de agerar i olika sammanhang. Att ha ett 

barnperspektiv innebär också att ta tillvara barns erfarenheter. Barnperspektivet handlar 

således om en verksamhets försök att tillvarata barns villkor och hur professionella arbetar 

utifrån barns intresse och för barnets bästa. Att ha ett barnperspektiv handlar även om att göra 

barnet delaktig i sin egen situation. Graden av delaktighet skall ske utifrån barnets mognad, 

individuella behov och kompetens. För att delaktigheten skall vara av betydelse har 

verksamheten en skyldighet att kontinuerligt informera barnet om vad som sker. 

Förberedande information utgör nämligen en av de grundläggande rättigheterna för barn. 

   Bouverne-Di Bie et al., (2009) menar att rättigheter kring barns medbestämmande och 

delaktighet dominerar det akademiska arbetet kring barnkonventionen. Sedan antagandet av 

barnkonventionen har diskussionen om det ”kompetenta barnet” varit i fokus. Dahlstrand 

(2004) beskriver att barn kan tilldelas tre olika roller när det gäller den rättsliga processen, 

nämligen; informant, medaktör eller aktör. Som informant har barnet ett visst inflytande då 

barnet ges möjlighet att berätta sin historia och att uttrycka åsikter och önskningar. Som 

medaktör har barnet ett visst medbestämmande då de vuxna lyssnar på barnet och barnet ges 

möjlighet att diskutera olika lösningar och åtgärder. När det gäller rollen aktör ses barnet som 

kompetent nog att ta egna beslut om sin situation. Sinclair (2004) menar att barns delaktighet 

i praktiken vanligtvis innebär att barnet blir ”lyssnat på” eller ”tillfrågat”. I denna mening 

upplevs barns deltagande som passivt deltagande. 
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   Sinclair (2004) diskuterar att acceptansen för barns delaktighet har ökat men att det 

fortfarande råder osäkerhet på hur barn faktiskt skall involveras i sin egen situation. Det finns 

mycket som vuxna måste reflektera över för att barns deltagande skall bli mer betydelsefullt. 

Det är viktigt att den vuxne utgår från barnets position, oberoende av ålder och förmåga. 

Begreppet barn utgörs nämligen av en heterogen grupp där personliga omständigheter (ålder, 

kön, etnicitet, funktionsförmåga, osv) kan påverka graden av delaktighet. 

   Dahlstrand (2004) betonar vikten av att lyssna på den information som barnet ger. Barnet är 

trots allt expert på sin egen livssituation och det bör professionella ta med i sin bedömning av 

vad som är barnets bästa. Professionella bör inta ställningen att barnet inte är ett objekt utan 

ett subjekt, som är expert på att vara just det barnet. Vidare diskuterar Dahlstrand att det i 

slutändan är den professionella, utifrån ett vuxet perspektiv, med kunskap och erfarenhet som 

måste fatta ett beslut och ta ansvar för det beslutet. 

   Rasmusson (2010) menar att barn, som deltar i brottsutredningar, måste tolerera att vara 

föremål för olika typer av utredningar och insatser. Samtidigt innebär det att barn kan befrias 

från allt ansvar och har rätt till det skydd som barnkonventionen fastslår. 

Tidigare forskning om barnahus 

   Lunds universitet fick i uppdrag av bland annat Socialstyrelsen att utvärdera 

försöksverksamheterna med barnahus. Utvärderingen visade övervägande positiva resultat 

utifrån barnperspektivet (Rejmer & Åström, 2008). Den visade att barn bemöttes på ett 

genomtänkt och positivt sätt på barnahus. Utvärderingen påvisade även att kvaliteten på 

utredningarna var högre, att fler barn hade tilldelats en särskild företrädare, att fler 

läkarundersökningar hade genomförts och att fler barn fick tillgång till någon form av 

krisstöd (Johansson, 2008). 

   Rejmer och Åström (2008) påpekar att den generella kvalitetshöjningen som påvisats i 

rapporten inte nödvändigtvis är en följd av barnahusverksamheterna. En mängd 

kvalitetshöjande aspekter har pågått samtidigt vid sidan av försöksverksamheterna och en 

eventuell synergieffekt kan därför inte helt uteslutas. Rejmer (2009) menar dock att det finns 

en tydlig skillnad på orter med försöksverksamheten barnahus jämfört med jämförelseorter 

som saknade en sådan verksamhet. Antalet anmälningar som läggs ner utan en 

förundersökning och antalet förundersökningar som läggs ner är färre på de orter där en 

försöksverksamhet fanns. Detta tyder på en ökad medvetenhet om barn som far illa och att 
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orter med barnahusverksamhet lägger mer resurser på utredningar där barn misstänks fara 

illa. 

   Utvärderingen visade även att samverkan mellan myndigheter hade utvecklats och 

effektiviserats. Kontakten mellan de olika myndigheterna hade ökat och på så sätt hade även 

en förståelse och kunskap om varandras arbete ökat. Barnahus hade även inneburit att 

samråden kring ärenden hade fått en fastare struktur (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

   Kaldal et al., (2010) genomförde en jämförelsestudie av orter där ett etablerat barnahus 

fanns med orter där barnahus saknades. Syftet med studien var att undersöka om utredningar 

på barnahus anpassas till barnet. Författarna ville även undersöka om barnahus leder till att 

underlaget för rättsprocessen och samhällets fortsatta insatser för barnet förbättras. 

   Studien visade att ett fungerande barnahus är att föredra framför polisens ordinära 

barnutredningsprocesser i åtminstone två avseenden. För det första är det bättre för barnet att 

slippa slussas mellan olika myndigheter. När samhällsstödet tillsammans med barnet är 

samlade i en barnvänlig miljö ökar barnets trygghet, och därmed även barnets tillit till de 

professionella vuxna. För det andra leder det ökade samarbetet mellan olika professioner 

inom barnahus till en bredare kunskapsbas för utredningarna, vilket även möjliggör att de 

professionella kan se barnets problematik ur olika synvinklar (Kaldal et al., 2010). 

   Johansson (2012) redogör i sin artikel för att det kan uppstå en maktbalans mellan 

myndigheter som verkar inom ett barnahus på grund av att de har olika målsättningar med 

sina undersökningar och insatser. Det har visat sig att det straffrättsliga perspektivet tenderar 

att dominera samverkan på bekostnad av behandlingsperspektivet. Kaldal et al., (2010) 

diskuterar att ett fungerande samarbete mellan myndigheterna förutsätter att inblandade parter 

har en samsyn vad gäller inriktning och metodik. 

   Rasmusson (2010) baserade sin studie på en publicerad utvärdering av de sex 

försöksverksamheterna av barnahus. För att även få fram barn och föräldrars erfarenheter i 

studien genomfördes kvalitativa intervjuer med barn och föräldrar som varit i kontakt med 

barnahus. Barn och föräldrar fick svara på frågor angående bland annat lokalerna, bemötande, 

tidigare erfarenheter av professionella, information och tillgång till behandling och stöd. 

   Studien visade att både barn och föräldrar uppskattade den trygga och barnanpassade 

miljön och det vänliga bemötandet av personalen på barnahus. Föräldrar, som även hade 

erfarenhet av liknande situation utanför ett barnahus, vittnade om att det hade varit bättre för 

deras barn att komma till barnahus i jämförelse med tidigare erfarenheter av polisförhör på 

polisstationen och läkarundersökning på sjukhuset (ibid.). 
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   I studien framkom det att information från de professionella var av avgörande betydelse. De 

olika processer som äger rum i anslutning till förhör och bedömningar kunde i stunder vara 

svåra att förstå, både för barn och föräldrar (ibid.). 

   Rädda barnen (2013) genomförde en kvalitetsgranskning av 23 svenska 

barnahusverksamheter. Där framkom att de flesta etablerade barnahusen ligger centralt i 

huvudorten i upptagningsområdet. Det kan innebära långa avstånd för barn, föräldrar och 

professionella. Det är dock värt att notera att avstånden blir långa hur som helst för de som 

bor på glesbygden. De måste ta sig till polis, åklagare och sjukhus som vanligtvis ligger i en 

centralort. I kvalitetsgranskningen framkom det att personal som arbetar på barnahus 

beskriver att det är värt att resa in till barnahuset trots långa sträckor. På centralorten finns 

vanligtvis mer sakkunskap än lokalt. I glesbygdsområden och på mindre orter där alla känner 

varandra upplevs det dessutom som mer anonymt att åka till en centralort. 

   Under åren 2005–2007 då försöksverksamheterna med barnahus pågick fanns en 

myndighetssamverkan på central nivå. De fyra samverkande myndigheterna hade mycket 

kontakt med varandra och de sex försöksverksamheterna. Myndighetssamverkan på central 

nivå upphörde i och med att försöksverksamheterna upphörde i mars 2008. Behovet av 

fortsatt myndighetssamverkan och nationell samordning har lyfts från olika håll (ibid.). 

Metod 

Val av metod 

   Undersökningen syftar till att undersöka berörda yrkesverksamma parters syn på ett 

eventuellt behov av ett barnahus i Östersund. De representanter som ansågs vara relevanta för 

att besvara uppsatsens frågeställningar var ett fåtal representanter från olika myndigheter som 

arbetar med barn som misstänks vara utsatta för brott. Ett kvalitativt angreppssätt valdes 

därför för att besvara undersökningens frågeställningar. Bryman (2011) redogör för att 

kvalitativ forskning handlar om att beskriva, förklara och att tolka. Kvalitativ forskning syftar 

vanligtvis till att undersöka människors syn på verkligheten och deras upplevelser av 

specifika fenomen. Kvalitativa undersökningar utgörs vanligtvis av ett få antal människor och 

resultatet är därför inte generaliserbart. Fokus ligger istället på att få en förståelse för det 

undersökta området. 
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Urval 

   Valet av Östersunds kommun gjordes med ett bekvämlighetsurval. Dels på grund av att det 

uppmärksammats att det saknas ett barnahus i Östersund och dels för att det är den mest 

lättillgängliga kommunen geografiskt sett. Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurval 

består av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. 

Bekvämlighetsurval används i stor utsträckning när det gäller undersökningar som riktas mot 

organisationer. 

   Ett målstyrt urval har gjorts för att finna respondenter till denna undersökning. Valet av 

urvalsmetod baserades på relevansen för undersökningen och syftade till att finna 

respondenter som besitter stor kunskap om det berörda ämnet, inte att uppnå ett 

generaliserbart resultat. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa forskare främst använder sig 

av målstyrda urval. Det målstyrda urvalet innebär ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

forskaren inte syftar till att välja respondenter på ett slumpmässigt sätt. Målet är istället att 

välja ut individer/organisationer på ett strategiskt vis så att respondenterna är relevanta för 

studiens syfte. Vid ett målstyrt urval är den så kallade snöbollseffekten vanligt 

förekommande. Det innebär att respondenter ger tips om andra lämpliga respondenter (ibid.). 

Vid denna undersökning aktualiserades respondenter genom samtal med redan befintliga 

respondenter. 

   För att få svar kring hur arbetet går till i Östersunds kommun har urvalet bestått av 

representanter från myndigheter som vanligtvis verkar i ett barnahus, med undantag av en 

barnläkare. En barnläkare i Östersund kunde inte medverka inom den uppsatta tidsfristen. En 

kurator på barn- och ungdomsmedicinska kliniken fick istället representera den medicinska 

sidan. I övrigt har urvalet bestått av en barnutredande polis, en socialsekreterare på barn- och 

ungdomsenheten på socialtjänsten, en psykoterapeut på BUP, en åklagare och ett 

målsägandebiträde/särskild företrädare för barn. Vissa av respondenterna hade tidigare 

erfarenhet av barnahus och ansågs därför vara särskilt intressanta för undersökningen. Dessa 

respondenter kan nämligen uttala sig om skillnader mellan orter där barnahus finns och där 

barnahus saknas. 

   Urvalet innefattande även en socionom som arbetar på barnahus i Linköping, som är ett av 

de barnahus som funnits längst och utvärderats flest gånger. Denna intervju genomfördes 

främst för att samla in sekundära data kring barnahus och dess verksamhet. 

   Kontakt med respondenten på BUP förmedlades via en kontakt i verksamheten. De andra 
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respondenterna kontaktades genom ett telefonsamtal utan en redan befintlig kontakt i 

verksamheten. 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

   När en forskningsfråga formulerats är det viktigt att söka relevant litteratur och att göra en 

litteraturgenomgång av redan existerande forskning. En litteraturgenomgång kan förse 

forskaren med argument för varför den valda forskningsfrågan är relevant. En tydlig och 

strukturerad litteraturgenomgång stärker även forskarens trovärdighet som någon som är 

insatt i det utforskade ämnet (Bryman, 2011). Inledningsvis söktes relevant litteratur för att få 

en djupare förståelse av barnahus. Bland annat användes databasen ProQuest Social Science 

för att finna vetenskapliga artiklar. Sökordet “barnahus”, med peer reviewed, gav endast tre 

träffar. Två artiklar, Johansson (2012) och Rasmusson (2011), ansågs relevanta för 

undersökningen då de undersökte barns och familjers erfarenheter av barnahus respektive hur 

spänningar kan uppstå mellan barnahus inblandade aktörer i och med samverkan. Vidare 

söktes litteratur på Mittuniversitetets bibliotek. Sökordet “barnahus” fick där 25 träffar varav 

två artiklar och tre rapporter/böcker ansågs relevanta för undersökningens syfte. Kaldal et al., 

(2010) utvärdering ansågs särskilt relevant för undersökningen då de genomförde en 

jämförelsestudie av orter där ett etablerat barnahus fanns med orter där barnahus saknades. 

Det få antal träffar som sökordet ”barnahus” gav tyder på att det inte finns särskilt mycket 

forskning om barnahus i Sverige.  

   Semistrukturerade intervjuer är en av de vanligaste intervjuformerna inom kvalitativ 

forskning. I de fall där forskaren har en relativt tydlig bild av undersökningens fokus brukar 

semistrukturerade intervjuer användas för att forskaren skall kunna utgå från specifika 

frågeställningar. Det krävs även en viss struktur i undersökningar som berör flera olika 

organisationer och semistrukturerade intervjuer lämpar sig därför bäst i sådana fall (ibid.).  

Denna undersökning har ett tydligt fokus på att belysa respondenters åsikter och riktar sig till 

olika organisationer varför semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl.  

   Under en semistrukturerad intervju utgår forskaren vanligtvis från en så kallad 

intervjuguide. Intervjuguiden utgörs av relativt specifika frågor men lämnar fortfarande 

utrymme för respondenterna att själva formulera svaren. En semistrukturerad intervjuprocess 

utgörs av flexibilitet och fokus skall ligga på hur respondenten uppfattar och tolkar frågor och 

händelser (ibid.). Denna undersökning syftade till att få fram respondenternas egna tankar och 
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åsikter. En intervjuguide med relativt specifika frågeställningar utformades för att hålla fokus 

på det berörda ämnet samtidigt som respondenterna gavs frihet att berätta fritt. 

   Ett informationsbrev angående undersökningen och intervjun skickades till respondenterna 

innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 1). Under intervjuerna användes två olika 

intervjuguider som formulerats i förväg (se bilaga 2 och 3). En intervjuguide användes för 

intervjuerna i Östersund och en intervjuguide användes vid intervjun på barnahus i 

Linköping. Intervjuerna pågick i 30–55 minuter och utfördes i de lokaler där respondenterna 

arbetade. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Bryman (2011) menar att 

forskare bör spela in intervjuer för att få med all relevant information samtidigt som fokus 

kan ligga på vad respondenten säger. 

Dataanalys 

   Efter de genomförda intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen 

resulterade i cirka 40 sidor text. Bryman (2011) redogör för att transkribering är ett 

tidskrävande arbete. Ett transkriberat material underlättar dock analysen då forskaren kan gå 

igenom materialet flertalet gånger. Det är även av stor betydelse för forskaren att ha kvar 

respondentens egna ordval och uttryck. 

   Tematisk analys anses som en av de vanligaste strategierna för att analysera kvalitativa 

data. Strategin innebär en strukturering av viktiga teman och subteman. Efter denna 

strukturering kan forskaren identifiera olika återkommande teman som kategoriseras i olika 

kärnteman (ibid.).  

   Det finns vissa punkter som är viktiga att uppmärksamma i kategorisering av teman. Det 

handlar bland annat om att söka efter teman som repeteras. Av vikt är även att hitta teman 

som visar på likheter och skillnader mellan intervjuutskrifter. Det är också viktigt att fråga sig 

själv vilka data som saknas genom att reflektera över vilken information respondenterna inte 

tagit med i sitt svar (ibid.). Denna undersöknings insamlade data analyserades utifrån en 

tematisk analys. Två huvudsakliga teman valdes ut, samverkan och barnperspektivet. Efter att 

dessa teman valts ut lades fokus på att hitta likheter och skillnader mellan intervjuerna. 

Kvalitetskriterier 

   Validitet och reliabilitet brukar benämnas som de viktigaste kriterierna för att kunna 

bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011). Validitet handlar om att 

bedöma om en undersökning verkligen mäter det som den utger sig för att mäta. Validitet 
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handlar alltså om giltigheten i det vi mäter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

   Reliabilitet handlar snarare om hur vi mäter och ser på tillförlitligheten i en undersökning 

(ibid.). Det handlar till exempel om att bedöma om en undersökning påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser eller om undersökningen skulle leda till samma 

slutsats om den replikerades (Bryman, 2011). 

   Det pågår en diskussion bland kvalitativa forskare om hur relevanta begreppen reliabilitet 

och validitet är inom kvalitativa undersökningar. Validitet handlar till stor del om att mäta 

saker och mätning är inte den kvalitativa forskningens huvudsakliga syfte (ibid.). Detta stärks 

av (Widerberg, 2011) som lyfter att det inom kvalitativ forskning inte på förhand bestämts 

vad som skall mätas och att validitet därför inte är ett användbart begrepp. Widerberg ställer 

sig också frågande till begreppet reliabilitet då syftet med kvalitativ forskning inte bör vara 

att forskaren skall kunna vara utbytbar. 

   Däremot skall det självklart ställas krav på att även den kvalitativa forskningen är både 

saklig och tillförlitlig. Forskaren bör kontinuerligt dokumentera och reflektera över de val 

och tolkningar som gjorts under forskningsprocessen. Genom att noggrant motivera och 

redogöra för tillvägagångssätt i processen finns möjlighet för läsaren att värdera både 

forskningen och dess kunskapsanspråk (ibid.). 

   Kritiker till begreppen validitet och reliabilitet menar att dessa kriterier syftar till att komma 

fram till en absolut bild av den sociala verkligheten. Kritiker menar att det kan finnas fler än 

en beskrivning av den sociala verkligheten och det är därför nödvändigt att kvalitativa 

undersökningar bedöms utifrån andra kriterier. Kvalitativa undersökningar kan bland annat 

bedömas utifrån kriteriet tillförlitlighet. Kriteriet innehåller fyra delkriterier nämligen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). 

Trovärdighet 

   Då det finns flera tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten handlar kriteriet 

trovärdighet om hur acceptabel forskarens beskrivning av den sociala verkligheten är enligt 

andra människor. Ett trovärdigt resultat inbegriper att forskaren använt sig av de regler som 

finns och att forskaren rapporterat sina resultat till de som berörts av undersökningen. Dessa 

personer skall ges möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat den sociala verkligheten på 

rätt sätt, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). 
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   De respondenter som önskade att få ta del av resultatet innan den slutgiltiga inlämningen av 

uppsatsen fick möjlighet att göra det. Endast en respondent önskade detta. De andra 

respondenterna får ta del av den slutgiltiga uppsatsen i efterhand. 

Överförbarhet 

   Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning en undersöknings resultat kan överföras till 

en annan miljö. Kvalitativ forskning fokuserar vanligtvis på det kontextuellt unika i den 

studerade sociala verkligheten. En tydlig beskrivning av den rådande kulturen kan dock förse 

andra personer med möjligheten att bedöma i vilken utsträckning resultatet är överförbart till 

en annan miljö (Bryman, 2011). 

   Syftet med undersökningen är inte att uppnå överförbarhet till andra miljöer. Flertalet av 

respondenterna utgick dock i sina svar från andra miljöer än den som undersöktes. Detta 

beror på att flertalet av respondenterna tidigare arbetat på andra orter och på så sätt utgick 

från även dessa miljöer i sina svar. 

Pålitlighet 

   Kriteriet pålitlighet handlar om att tydligt redogöra för hela forskningsprocessen för att 

andra skall kunna granska och bedöma de val och tillvägagångssätt som använts i en 

undersökning (Bryman, 2011). 

   Undersökningens urval, datainsamling och analysmetod har noggrant beskrivits för att 

andra skall kunna bedöma pålitligheten i denna undersökning. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

   Att kunna styrka och konfirmera handlar om att forskaren skall vara så objektiv som 

möjligt i sin forskning. Forskaren skall inte medvetet ha låtit personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar påverka undersökningens tillvägagångssätt eller slutsatser (Bryman, 

2011). 

   Den intervjuguide som ligger till grund för undersökningens intervjuer gav respondenterna 

möjlighet att själva tolka och formulera sina svar. Frågor formulerades för att lyfta både 

positiva och negativa aspekter av ett eventuellt barnahus i Östersund. 

Etiska överväganden 

   Inom svensk forskning finns det fyra grundläggande etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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- Informationskravet handlar bland annat om att respondenten skall få information om 

syftet med undersökningen. Respondenten skall också informeras om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta deltagandet när som 

helst om så önskas.  

- Samtyckeskravet rör respondentens rätt att bestämma över sin egen medverkan i 

undersökningen.  

- Konfidentialitetskravet syftar till att forskaren skall hantera personuppgifter med 

största möjliga konfidentialitet.  

- Nyttjandekravet handlar om att undersökningens insamlade uppgifter endast skall 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

   Respondenterna i denna undersökning informerades om undersökningens syfte och om 

samtyckeskravet i det utskickade informationsmailet (se bilaga 1). Respondenternas 

personuppgifter hanterades med stor försiktighet och den insamlade datan kommer endast att 

användas i denna undersökning. Efter undersökningens avslut kommer det insamlade 

materialet, både ljudfiler och transkriberingar, att raderas för att säkerställa att materialet inte 

kan användas vidare. 

   Forskning som baseras på intervjumetoder genomsyras av etiska dilemman. Den sociala 

relationen mellan forskare och respondent påverkar den kunskap som framkommer i en 

intervju. Forskaren bör skapa en miljö där respondenten känner sig bekväm nog att berätta 

om privata händelser trots att informationen möjligtvis kommer att användas i offentliga 

sammanhang. Forskaren syftar till att få tillgång till viktig kunskap samtidigt som 

respondentens integritet skall värnas. Detta kan i många fall innebära en svår balansgång för 

forskaren som kan behöva avstå mer djupgående frågor av respekt för respondentens 

integritet. Forskning inom samhällsvetenskapen bör alltså gynna både vetenskapliga och 

mänskliga intressen (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna undersökning syftar till att 

uppmärksamma ett eventuellt behov som kommer att gynna mänskliga intressen i form av 

bättre vård för utsatta barn. Då undersökningen inte vänder sig direkt till barn, utan till 

professionella som arbetar med barn, är de etiska svårigheterna inte lika påtagliga. Även om 

sexuella övergrepp och andra brott mot barn är av extra känslig karaktär är respondenterna 

inte de som är de utsatta och risken för att kränka respondenternas integritet anses därför inte 

lika stor. 

   Bryman (2011) menar att forskare bör vara medvetna om att det under intervjuer finns en 

risk för att respondenter berättar saker som de i efterhand ångrar. Det är därför viktigt att 

reflektera över vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av en undersökning. Detta stärks 
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av Kvale och Brinkmann (2014) som menar att konsekvenserna för respondenten alltid måste 

vägas i förhållande till vikten av informationen i undersökningen.  

   Ett antal frågor som ställdes under intervjuerna berörde respondenternas syn på den egna 

verksamheten och om de anser att verksamheten behöver utvecklas på olika plan. Denna typ 

av frågor skulle eventuellt kunna leda till konsekvenser på arbetsplatsen om kritiken mot den 

egna arbetsplatsen är stor. Av hänsyn till respondenterna togs vissa bitar bort i intervjun när 

så önskades. 

Resultat 

Intervju 1. Socialtjänsten 

    På Socialtjänsten i Östersund intervjuades en socialsekreterare som arbetar på barn- och 

ungdomsenheten. Respondenten har tidigare arbetat på en ort där barnahus finns och där 

fördragit ärenden i form av socialsekreterare för barn som misstänktes vara utsatta för brott. 

Socialtjänstens funktion 

   Socialtjänsten tar emot orosanmälningar kring barn som eventuellt far illa. De måste sedan 

göra ett ställningstagande om en polisanmälan bör göras. Detta sker vanligtvis med hjälp av 

en konsultation med polisen då den inkomna informationen ofta är vag. Respondenten menar 

att konsultationen med polisen är av stor betydelse då konsekvensen av en polisanmälan kan 

ha stora effekter på familjen och socialsekreterarens relation till den berörda familjen.  

   Socialtjänstens främsta uppgift är att skydda barnet. Under en skyddsbedömning tas det 

ställning till om barnet behöver placeras utanför hemmet eller på annat sätt är i behov av 

skydd. Socialtjänsten utför även en utredning som ligger till grund för bedömningen kring 

barnets och familjens framtida behov. 

Samverkan 

   Respondenten förklarar att socialsekreteraren vanligtvis är den som försöker sköta 

samordningen kring vissa moment genom att exempelvis boka tid för läkarundersökning och 

prata med polis angående förhörstider och liknade. Respondenten förklarar att själva 

samordningen tar mycket tid av arbetet då många samtal till olika myndigheter är 

tidskrävande. Respondenten anser därför att en anställd samordnare, som har som 

arbetsuppgift att samordna de olika myndigheterna, skulle vara av stor betydelse. 

   Respondenten förklarar att socialsekreterare alltså står för en del av samordningen kring de 



 

19 

 

insatser som sker med barn som misstänks vara utsatta för brott i Östersund. Det sker dock 

inget fysiskt samråd mellan iblandade myndigheter kring varje enskilt ärende. 

   Respondenten anser att samordningen fungerar relativt bra i Östersund men att processen 

kan dra ut på tiden. Socialtjänstens utredning kan inte starta förrän polisens brottsutredning 

inletts då det finns risk för att socialsekreteraren kan påverka det barnet berättar under ett 

förhör. I väntan på att polisen skall inleda en brottsutredning kan socialtjänsten alltså inte 

fortsätta sitt arbete med det berörda barnet och dennes familj. 

   Respondenten berättar om tidigare arbete på socialtjänsten på en ort där barnahus finns. 

Respondenten menar att själva brottsprocessen gick snabbare där då förhör bokades in redan 

dagen efter eller i alla fall samma vecka som ett samråd kring ärendet skett. Socialtjänsten 

kunde då också inleda sin utredning kring barnets och familjens framtida behov mer 

skyndsamt. 

   Respondenten är inte säker på vilka riktlinjer som finns i Östersund när det gäller erbjudan 

om krisstöd för barn och familjer. Respondenten antar att det beror på situationen men kan 

inte svara på hur det verkligen ter sig i praktiken. Respondenten förklarar att socialtjänsten 

kan erbjuda samtalskontakt under en kort period men att BUP eller liknande insats skall 

kopplas in om det är en långvarig samtalskontakt som behövs. 

   Respondenten anser inte att det är socialtjänstens ansvar att hämta barn till förhör. 

Vanligtvis deltar inte ens socialsekreterare vid förhör med barnet. Respondenten anser att det 

är särskild företrädares ansvar att hämta barn till förhör när vårdnadshavare inte kan delta. 

   Respondenten anser att det finns stora fördelar kring samverkan om barnahus i Östersund 

skulle finnas. Respondenten menar bland annat att ett samråd skulle bidra till att processen 

kommer i gång snabbare då representanter från inblandade myndigheter närvarar. På så sätt 

kan tider snabbt bokas in och insatser samordnas så att processen inte blir lika spretig som när 

representanter sitter utspridda. Respondenten lyfter också att ett samråd minskar risken för att 

en viktig del i processen glöms bort. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle kunna fungera som en plattform för 

utbyte av kunskap mellan olika professioner. Denna plattform skulle även kunna bidra till en 

samsyn mellan de inblandade myndigheterna vilket respondenten ser betydelse av i arbetet 

med utsatta barn. Respondenten har svårt att se några nackdelar med ett barnahus i Östersund. 

Barnperspektiv 

   Respondenten menar att barnperspektivet handlar om att utgå från barns rättigheter, genom 

att alltid lyssna på barnen och att låta dem vara delaktiga utifrån sin möjlighet. Barn skall inte 
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vara delaktiga på så sätt att de själva är ansvariga för beslut men de ska kunna uttrycka sin 

syn på saken och bli lyssnad på. Respondenten betonar att professionella måste våga fatta 

beslut och att se långsiktiga mål för barnet, och inte bara utifrån vad barnet tycker just vid 

tillfället. Professionella måste alltså kunna stå för det de tror är det bästa för barnet. 

   Respondenten beskriver svårigheter med att göra en skyddsbedömning när det gäller risk 

och skydd för barnet. Varje ärende ter sig olika och därför måste en bedömning ske vid varje 

enskilt ärende. I vissa fall krävs en placering utanför hemmet för att skydda barnet. 

Respondenten förklarar dock att socialtjänsten alltid strävar efter att barn skall kunna vara 

tillsammans med sina föräldrar. Respondenten beskriver att det inte finns några rutiner i 

Östersund kring barns återförening med familjen efter förhör. Respondenten förklarar att det 

ser olika ut beroende på ärende. 

   Respondenten anser att det är målsägandebiträde/särskild företrädares uppgift att informera 

barnet om varför barnet skall förhöras och även att informera om den efterföljande processen. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle kunna bidra till bättre rutiner så att 

färre barn ”faller mellan stolarna”. Respondenten tror även att hela processen skulle bli mer 

skonsam för barnen då socialtjänstens och polisens separata utredningar skulle kunna 

bedrivas samtidigt och mer effektivt. 

Intervju 2. Polis 

   På polismyndigheten i Östersund intervjuades en barnutredande polis som arbetat med 

barnutredningar sedan 2010. Respondenten har inte erfarenhet av barnahus. 

Polisens funktion 

   Vanligtvis kommer ärenden in till polisen från socialtjänsten eller från föräldrar till utsatta 

barn. Polisens arbete går inledningsvis ut på att samla in information från vittnen angående 

det eventuella brottet. När tillräcklig information finns beslutar åklagaren om att barnet skall 

höras. Det är sedan barnutredarens uppgift att förhöra barnet. Inför ett barnförhör tar 

barnutredaren kontakt med barnets vårdnadshavare för att få information om barnet har några 

särskilda behov eller liknande. 

   Barnförhöret sker på polisstationen i Östersund. Förhörsrummet har ett angränsande 

medhörningsrum där berörda myndigheter kan ta del av förhöret. Efter genomfört förhör tas 

beslut om ett nytt förhör är nödvändigt och åklagaren beslutar även om förundersökning skall 

inledas. 
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Samverkan 

   Respondenten anser att kontakten med socialtjänstens handläggare fungerar relativt bra. 

Barnutredare och ansvarig handläggare diskuterar vanligtvis frågor som rör deltagande vid 

förhör och eventuella åtgärder. Från polisens håll sker kontakt med BUP och läkare sällan. 

   Respondenten förklarar att det inte finns några rutiner i Östersund kring att krisstöd för barn 

och anhöriga skall finnas i anslutning till polisförhör med barnet. Respondenten anser att det 

är socialtjänsten som ansvarar för krisstöd då polisen inte är en behandlande instans. 

   Respondenten anser att det är den särskilda företrädaren som ansvarar för hämtning av 

barnet till förhöret. Däremot bör inte ansvaret helt vila på den särskilda företrädaren utan 

samverkan med socialtjänst eller förskola/skola bör ske för att barnet skall känna sig så trygg 

som möjligt i situationen. Respondenten anser dock att det är den särskilda företrädaren som 

ansvarar för uppdraget att samordna hämtningen av barnet. 

   Respondenten beskriver att det i dagsläget uppstår en del frustration mellan de inblandade 

myndigheterna eftersom de har svårt att få tag på varandra. Respondenten beskriver att det är 

lättare att ta kontakt med de personer som det redan finns en uppbyggd relation till och att 

kontakten kan utebli i de fall där den andra aktören är främmande. Respondenten anser att en 

samordnare skulle underlätta samverkan mellan myndigheter. En samordnare med en 

personkännedom kring representanter från berörda myndigheterna skulle kunna minska den 

frustration som i dagsläget uppstår mellan aktörerna. Respondenten tror även att en 

samordnare skulle kunna leda till minskad arbetsbelastning för myndigheterna och öka 

effektivitet i utredningsprocessen. 

   Respondenten ser socialtjänstens personalomsättning och anställandet av kortvariga 

konsulter som ett problem i arbetet med barn som misstänks fara illa. Respondenten menar att 

det leder till dåliga kontakter mellan socialtjänsten och andra myndigheter. Respondenten tror 

att personalomsättningen beror på en överbelastning inom socialtjänsten. Vidare menar 

respondenten att alla berörda myndigheter är överbelastade. Respondenten anser att det är 

dags för chefer och politiker att inse att arbetsförhållandena inte är hållbara och att det i 

slutändan handlar om att det är barn som blir lidande av en haltande process. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle innebära stora förbättringar vad gäller 

samverkan mellan de myndigheter som arbetar med barn som misstänks vara utsatta för brott. 

Framförallt skulle det bidra till en ökad förståelse för myndigheternas olika uppdrag. 

Respondenten menar även att samverkansprocessen skulle bli tydligare och utgöras av ett 

helhetstänk istället för, som i dagsläget, att olika myndigheter står för enskilda insatser. 
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Respondenten anser att förbättrad samverkan och ett helhetstänk också skulle kunna innebära 

en mer effektiv utredningsprocess. 

   Respondenten beskriver att det med jämna mellanrum uppstår diskussioner, framförallt 

mellan politiker, om att de stora avstånden i Jämtland innebär att ett uppstartande av barnahus 

inte är möjligt. Respondenten menar dock att det är just de stora avstånden som gör att ett 

barnahus faktiskt behövs i Östersund. I dagsläget måste vissa barn och anhöriga åka långa 

sträckor till olika myndigheter vid olika tillfällen. Respondenten ser att det då finns en risk 

för att familjen avstår från att åka till exempelvis BUP den tredje dagen. Om barnhus fanns 

skulle samordning kring de olika insatserna kunna ske och familjer skulle på så sätt slippa 

åka långa sträckor vid olika tillfällen. Respondenten anser inte att de stora avstånden i 

Jämtland kan användas som argument för att inte starta ett barnahus i Östersund. 

Respondenten menar att det finns exempel från andra orter, som geografiskt sett är ganska 

lika Jämtland, där barnahus startats. 

   Respondenten har svårt att se några nackdelar med ett barnahus i Östersund men menar att 

statusen kring brott mot barn är låg politiskt sett och att det bidragit till att ett barnahus inte 

startats. 

Barnperspektiv 

   Respondenten förklarar sitt barnperspektiv utifrån ett rättsperspektiv och att det då handlar 

om att göra det så bra som möjligt för barnet i utredningsprocessen. Det är viktigt att vid 

varje beslut reflektera över vad som är det bästa för just det barnet. 

   Respondenten beskriver att det finns mycket att utveckla när det gäller barns 

medbestämmande och delaktighet. Barnet bör få information om att den har rätt att bestämma 

över sin utredning och att ta del av information under pågående process. 

Däremot vet inte respondenten om det är polisens uppdrag att involvera barnen mer eller om 

ansvaret bör ligga hos målsägandebiträdet/den särskilda företrädaren. 

   Respondenten lyfter att åldern på barnet är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller 

medbestämmande och delaktighet. Oavsett ålder på barnet anser respondenten dock att det är 

viktigt att alla barn som kallas till förhör faktiskt kommer även om de egentligen inte vill. 

Även om de väljer att inte delta när de väl är där har barnet fått möjligheten att göra sin röst 

hörd. 

   Respondenten upplever att de barn som misstänks vara utsatta för brott har ett behov av att 

bli lyssnade på och att känna sig trygga. De flesta barn har även ett stort behov av att få veta 

vad som händer. Många barn är oroliga för att de är ansvariga för att någon skall hamna i 
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fängelse eller liknande. Respondenten menar därför att det är av stor vikt att vara tydlig med 

vad som kommer att hända. I praktiken ser dock respondenten brister vad gäller den 

information barn och anhöriga får under utredningsprocessen. Respondenten anser att det 

saknas riktlinjer i Östersund för vilken information som skall ges av de olika myndigheterna. 

Därför får familjer vanligtvis ingen heltäckande information. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle innebära att barn i Jämtland skulle få 

samma möjlighet till hjälp och stöd som barn i resten av Sverige. Respondenten är nöjd med 

de barnutredningar som sker i Östersund men tror ändå att de skulle kunna bli bättre. 

Framförallt skulle ett barnahus leda till att hela utredningsprocessen förkortas. En utdragen 

process riskerar att barnet blir påverkat av den misstänkte. Det är viktigt att påminna sig om 

barns lojalitet till den misstänkte förövaren. 

Intervju 3. Åklagare 

   På Åklagarkammaren i Östersund intervjuades en åklagare som tidigare har arbetat som 

åklagare på barnahus på annan ort. 

Åklagarens funktion 

   I barnärenden är det alltid en åklagare som fungerar som förundersökningsledare i 

brottsutredningen. Åklagaren kopplas därför in så fort en polisanmälan om brott mot barn 

kommit in. Det är förundersökningsledaren som beslutar om ett förhör med barn skall hållas. 

Det är även förundersökningsledaren som beslutar om vilka som får delta i 

medhörningsrummet under förhöret med barnet. Vidare är det förundersökningsledaren som 

beslutar om åtal skall väckas eller inte. 

Samverkan 

   Respondenten anser att kontakten med andra myndigheter, framförallt socialtjänsten, är 

betydligt lägre i Östersund än på de orter där barnahus finns. Respondenten beskriver att det 

beror på att det saknas ett fast forum för samverkan mellan myndigheter i Östersund. 

Respondenten beskriver tidigare erfarenheter från samråd på barnahus på annan ort.    

Respondenten förklarar att myndigheter under samråd diskuterar information och behovet av 

att skydda barnet, vilket kan ge nya perspektiv. Även om det i slutändan är socialtjänstens 

ansvar att göra en skyddsbedömning, kan en diskussion med andra myndigheter bidra till mer 

information och ett mer genomtänkt beslut. 
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   Respondenten uttrycker att det är ”klart sämre beredskap för krisstöd för barn och anhöriga 

i Jämtland jämfört med orter där barnahus finns”. I Östersund saknas tydliga riktlinjer kring 

frågan om krisstöd. Respondenten anser även att det saknas tydliga riktlinjer kring hämtning 

av barn till förhör. Respondenten anser att det är den särskilda företrädarens ansvar att hämta 

barn men tror inte att det finns några riktlinjer för hur dessa hämtningar skall gå till. 

   Respondenten menar att det finns risk för intressekonflikter mellan myndigheter i 

Östersund då samråd i enskilda ärenden saknas. Respondenten anser att en samordnare som 

är insatt i de olika myndigheternas skilda riktlinjer och lagstiftningar utgör en viktig del i 

arbetet på barnahus. Samordnaren kan medla mellan olika myndigheter då eventuella 

problem uppstår. Samråd och samverkan mellan myndigheter kan även leda till ökad 

förståelse för varandras arbete. Respondenten betonar att just i ärenden med barn är denna 

förståelse av extra stor vikt. 

   Respondenten uttrycker att frågor kring barn som far illa prioriteras i högre utsträckning än 

tidigare. Dock bör mer resurser tillsättas för att utveckla arbetet med barn som far illa. 

Respondenten anser att den personalomsättning och arbetsmiljö som råder på socialtjänsten 

för tillfället innebär svårigheter för att bygga upp ett förtroende mellan myndigheterna. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle innebära en kvalitetshöjning vad 

gäller brottsprocessen och även att processen skulle gå snabbare i och med att det skulle 

stärka samarbetet mellan de berörda myndigheterna. Respondenten betonar dock vikten av att 

varje profession har olika ansvarsområden och att det är viktigt att de inblandade står upp för 

sin egen profession och vad de anser är det viktigaste i ärendet. 

   Respondenten ser vissa fördelar med barnahus även för enskilda professionella. 

Respondenten beskriver att arbetet med barn som far illa är utmanande och att det skapar stor 

frustration kring att så få ärenden leder till åtal. Vid ett samråd kring ett ärende kan utrymme 

ges för så kallad briefing för de professionella. Detta är viktigt för att professionella skall 

fortsätta orka arbeta med dessa känsliga frågor. 

   Respondenten kan inte se några nackdelar med ett barnahus i Östersund men ser däremot 

svårigheter med att få till ett barnahus i Östersund med tanke på de stora avstånden i 

Jämtland. Respondenten syftar framförallt på att vissa kommuner inte kommer att vilja 

finansiera en byggnad i Östersund. Respondenten anser dock att just den formella byggnaden 

för barnahus inte är särskilt viktig. Andra sorters lösningar måste till men grundtanken om 

barnahus bör behållas. Ny teknik innebär inte längre att de fysiska träffarna behöver vara lika 

viktiga som de tidigare varit. Respondenten tror på någon form av central ledning där en 

samordnare finns anställd.  
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Barnperspektiv 

   Respondenten uttrycker att det är svårt att definiera begreppet barnperspektivet men att det 

handlar om att se barnet som en individ. Det handlar även om att få en slags holistisk syn. 

Respondenten menat att inblandade myndigheter måste se hela barnet och dess behov, inte 

bara barnet och barnets behov utifrån den egna professionen. Respondenten anser att det är 

viktigt att påminna sig om att barnet är något mer än en målsägande, en patient, en klient och 

så vidare. Barn som utsätts för våld och övergrepp är i behov av att synas och att bli bemött 

som en fullvärdig människa. Respondenten anser att det professionella bemötandet utifrån det 

helhetstänk som finns inom barnahus är något som gynnar barnet. Respondenten anser att det 

saknas ett helhetstänk i arbetet med dessa barn i Östersund. 

   Respondenten tror inte att det finns några rutiner vad gäller den information som ges till 

barnet inför ett förhör. Särskilda företrädare för barn ges ingen särskild utbildning och den 

information som ges är alltså beroende på den enskilda särskilda företrädaren. 

   Respondenten förklarar att barns delaktighet och medbestämmande i utredningsprocessen 

beror på bland annat ålder och mognad. Respondenten uttrycker att frågan om barns 

medbestämmande är ett evigt bekymmer när det gäller brottsutredningar. Barn tillfrågas 

sällan om de vill delta i förhör så det handlar snarare om att tolka vad barnet vill. Det finns 

risk för att hamna i etiska dilemman när barn luras till att berätta mer än de egentligen vill. 

Respondenten redogör för att ”varenda sak vi gör är ett fortsatt övergrepp, det handlar bara 

om att försöka begränsa ett ännu större övergrepp”. Respondenten menar därför att det är 

viktigt att ständigt påminna sig om barnperspektivet och vad som kan vara det bästa för 

barnet. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle leda till att färre barn far illa av 

rättsprocessen. Där barnahus saknas finns en större risk för en utdragen process och att olika 

myndigheter kan fatta motstridiga beslut. Den största skillnaden för barnet ur ett 

barnperspektiv handlar om den stärkta rättssäkerheten på ett barnahus. Respondenten 

förklarar att rättssäkerhet inte bara handlar om den straffrättsliga säkerheten utan om hela 

skyddslagstiftningen.  

Intervju 4. Målsägandebiträde/Särskild företrädare 

Målsägandebiträdes funktion 

   Ett målsägandebiträde för barn förordnas av tingsrätten då det finns misstankar om att ett 

brott mot barn begåtts. Målsägandebiträde kontaktar då polis eller åklagare för att få 
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bakgrundsinformation om ärendet och deltar sedan vanligtvis i medhörningsrummet vid ett 

barnförhör. 

Särskild företrädares funktion 

   Särskild företrädare för barn förordnas av tingsrätten när en förundersökning har inletts 

angående ett brott mot barn där vårdnadshavaren är misstänkt för brottet eller där 

vårdnadshavaren, på grund av sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer att ta tillvara 

på barnets rätt. Särskild företrädare har som ställföreträdande i uppgift att ta tillvara barnets 

rätt under förundersökningen och en eventuell rättegång. 

Samverkan 

   Respondenten förklarar att målsägandebiträde/särskild företrädare inte ingår i de 

samverkansprojekt som finns mellan myndigheter i Östersund. Respondenten anser att det 

skulle vara en fördel att få delta i samverkansprojekt med tanke på att alla inblandade skall 

arbeta utifrån de gemensamma nationella riktlinjerna. Ökad samverkan skulle kunna innebära 

bättre kommunikation mellan myndigheterna, vilket i sin tur skulle kunna bidra till bättre 

förståelse för varandras arbete. 

   Respondenten förklarar att det med jämna mellanrum sker diskussioner om vem som 

ansvarar för att ett barn skall komma till polisstationen på förhör. Respondenten menar att 

polis och åklagare gärna ser att det är den särskilda företrädaren som gör det. Respondenten 

anser dock att det bör vara en trygg person som barnet redan träffat, exempelvis någon från 

förskola/skola eller socialtjänsten. 

   Respondenten tror inte att det finns några rutiner kring krisstöd för barn och anhöriga. 

Respondenten brukar fråga familjerna om de fått erbjudan om krisstöd. Socialtjänsten och 

barnkliniken har vanligtvis erbjudit detta i efterhand. Respondenten anser dock att det skulle 

vara bra om krisstödet erbjöds i anslutning till barnförhöret. Respondenten beskriver att det 

nämligen brukar vara väldigt turbulent kring förhöret, både för barn och anhöriga. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle ge bättre förutsättningar för 

samverkan mellan inblandade myndigheter. Respondenten förklarar att det i nuläget är svårt 

att få tag på de ansvariga socialsekreterarna och att arbetsbelastningen på socialtjänsten 

försvårar samverkan mellan myndigheter. Respondenten tror att ett barnahus bland annat 

skulle underlätta kontakten med de som är ansvariga på respektive myndighet i och med att 

en samordnare finns tillgänglig. 
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   Respondenten ser även fördelar med barnahus för de enskilda professionella som arbetar 

inom ett barnahus. Respondenten syftar då på känslan av gemenskap jämfört med i dagsläget 

i Östersund, då alla inblandade är enskilda individer som bedriver en enskild utredning. 

   Respondenten har svårt att se några nackdelar med ett uppstartande av barnahus men 

nämner att det eventuellt skulle kunna vara att myndigheter börjar blanda ihop sina 

arbetsuppgifter med varandra. Respondenter lyfter vikten av att alla inblandade parter håller 

hårt på sina respektive delar även när ett nära samarbete sker. 

Barnperspektiv 

   Respondenten anser att barnperspektivet handlar om att se till att barnet blir sett, lyssnat på 

och trott på. Barnet skall bli omhändertaget på ett bra sätt och ärenden skall inte bli liggandes 

för länge. Det är även viktigt att barn får svar på de frågor de har. Respondenten beskriver att 

många barn är oroliga för att de är ansvariga för att någon kommer att hamna i fängelse eller 

liknande. Det är viktigt att vara tydlig kring sådan information och vad som kommer att 

hända framöver i processen. 

   Respondenten beskriver att barn får vara delaktiga och medbestämmande till en viss grad. I 

den mån det går att lyssna på och tillmötesgå barn skall det göras. Vissa frågor är dock 

”vuxenfrågor”. 

   Respondenten förklarar att det är den särskilda företrädaren som informerar barnet om det 

kommande förhöret. Respondenten menar att det är viktigt att tydligt förklara de inblandade 

professionernas roll i hela processen och att informera barnet om att det kommer ställas 

jobbiga och intima frågor under förhöret. Informationen är väldigt viktig för barnen då det 

ofta är många nya ansikten och väldigt rörigt kring dem i rättsprocessen. 

   Respondenten beskriver att särskilda företrädare för barn i Östersund inte genomgår någon 

gemensam utbildning. Det finns inga riktlinjer för vilken information ett barn skall få när de 

hämtas på förhör och liknande. 

   Respondenten ställer sig kritisk till hur domstolar förordnar målsägandebiträden och 

särskilda företrädare till barn i Östersund. Respondenten förklarar att vilken biträdande jurist 

som helst i Östersund kan få förordnande då det inte ställs några krav på varken utbildning 

eller erfarenhet av att arbeta med barn. På andra platser i Sverige ställs krav på bland annat ett 

visst antal års erfarenhet. Respondenten anser att detta krav bör gälla även i Östersund då det 

är viktigt med erfarenhet och att den förordnade känner sig säker i sin roll. 
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Intervju 5. Barnmedicinska kliniken 

   På Barnmedicinska kliniken på Östersunds sjukhus intervjuades en kurator som arbetat på 

Barnkliniken ett antal år. Respondenten har tidigare varit med och startat ett barnahus på 

annan ort. 

Barnmedicinska klinikens funktion 

   Det sker vanligtvis en läkarundersökning av de barn som misstänks vara utsatta för brott 

och det är då Barnmedicinska klinikens uppgift att genomföra dessa läkarundersökningar. Det 

händer även att barn blir inneliggande på Barnmedicinska kliniken på grund av de skador 

som uppstått vid våld och övergrepp. 

   Barnmedicinska klinikens uppgifter beror på vilket uppdrag de får från till exempel 

socialtjänsten. Om det finns en ansvarig socialsekreterare med i ärendet är det inte självklart 

att kuratorerna blir inkopplade i ärendet. I de ärenden där socialsekreterarna inte är särskilt 

delaktiga kan kuratorerna kopplas in som ett kortvarigt stöd för familjen just när de befinner 

sig på Barnmedicinska kliniken. Kuratorerna vill hitta långsiktiga lösningar för familjerna 

och försöker därför att koppla dessa till BUP eller andra behandlingsinstanser. 

Samverkan 

   Respondenten anser att den samrådsgrupp som finns i Östersund vad gäller våld och 

övergrepp mot barn bidrar till bättre kommunikation mellan BUP, socialtjänsten, polisen och 

barnmedicinska kliniken. Respondenten anser däremot att det finns mycket mer att göra för 

att utveckla samverkan mellan myndigheterna.  

   Respondenten anser att en samordnare är en förutsättning för att samverkan skall fungera, 

framförallt på grund av att alla myndigheter har så hög arbetsbelastning. En samordnare 

skulle kunna fungera avlastande för framförallt socialtjänsten. Respondenten känner sig 

oroad över att många kommuner saknar socialsekreterare då socialtjänsten är en av de 

viktigaste pusselbitarna i arbetet med barn som utsatts för våld och övergrepp. 

   Respondenten beskriver att det krisstöd som barn och anhöriga har rätt till skiljer sig 

beroende på vilken kommun ärendet tillhör. Respondenten ser kritiskt på att barn och 

anhöriga inte erbjuds samma hjälp. De stora geografiska avstånden spelar en avgörande roll i 

Jämtland. Ett barnahus i Östersund skulle kunna erbjuda familjer samma rätt till krisstöd 

oberoende av var de bor. Respondenten tror även att det skulle bli ett bättre flyt i hela 

processen kring barn om ett barnahus fanns. 
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   Respondenten har svårt att se några nackdelar med ett barnahus i Östersund. Respondenten 

lyfter de geografiska svårigheterna som brukar diskuteras men menar att andra län lyckats 

trots stora geografiska avstånd. Dessutom trotsar familjer inom Jämtlands län redan de långa 

avstånden för att få hjälp. Respondenten tror att ett barnahus skulle innebära att insatser 

kunde samordnas och att familjer på så sätt slapp ta sig in till Östersund vid flera tillfällen. 

Barnperspektiv 

   Respondenten berättar om en föreläsning där föreläsaren talade om de tre olika 

barnperspektiven som finns; barnets perspektiv, samhällets barnperspektiv och det egna 

barnperspektivet. Respondenten anser att det är viktigt att reflektera över vilket perspektiv 

som dominerar vid olika tillfällen. 

   Respondenten anser att barn skall få vara så delaktiga och medbestämmande i sin egen 

situation som möjligt. Respondenten menar att barn som utsatts för våld och övergrepp ofta 

är i behov av någon form av trygghet. Respondenten anser att tydliga vuxna kan bidra till 

detta. 

   På barnmedicinska kliniken används olika metoder vid undersökningar för att minimera ett 

eventuellt trauma för barnet. Att undersöka ett barn som varit utsatt för våld och övergrepp är 

ett stort ingrepp. Det är därför av stor vikt att noggrant informera barnet om vad som kommer 

att hända och varför. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle innebära att fler familjer får ett 

professionellt bemötande i den svåra situation som en brottsutredning innebär. Tanken om att 

professionella kommer till barnet, istället för tvärtom, är något som respondenten ser positivt 

på. Respondenten tror eventuellt att ett barnahus kan leda till att fler ärenden kring brott mot 

barn uppdagas i och med att frågan lyfts upp och diskuteras. 

Intervju 6. Barn- och ungdomspsykiatrin 

   På BUP intervjuades en psykoterapeut som i många år varit aktiv i den samrådsgrupp som 

finns i Östersund kring våld och sexuella övergrepp mot barn. 

BUP:s funktion 

   Arbetet med barn som misstänks vara utsatta för brott ter sig väldigt olika beroende på typ 

av ärende och i vilken tidpunkt BUP blir inblandade. Arbetet kan ske på två olika sätt. BUP 

kan dels arbeta med krisstöd, i den kris som uppstår precis när det sker, och dels kan de 

arbeta med behandling med barn och familj i ett längre perspektiv.  
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Samverkan 

   Ett visst samråd mellan myndigheter sker då representanter från BUP, barnmedicin, 

socialtjänst och polis ses en gång i månaden. Däremot sker inget samråd kring varje enskilt 

ärende och respondenten anser att samverkan mellan de berörda myndigheterna är alldeles för 

bristfällig. 

   Respondenten anser att det saknas tydliga riktlinjer när det gäller krisstöd för barn och 

anhöriga. Respondenten förklarar att BUP alltid haft en önskan om att bli delaktiga i ett så 

tidigt skede som möjligt i brottsprocessen. Respondenten anser att BUP vanligtvis kommer in 

i ett alldeles för sent skede och därav missar det viktiga krisstöd som många barn och familjer 

behöver. Respondenten uttrycker att BUP har en önskan om att kunna erbjuda krisstöd i 

anslutning till förhör. 

   Respondenten anser att det är socialtjänstens ansvar att hämta barn inför polisförhör 

eftersom att det är socialtjänsten som ”äger” ärendet. Däremot anser respondenten att 

hämtning av barn kan ske utifrån vem som tidigare träffat barnet. I fall där särskild 

företrädare eller en BUP-kontakt redan varit i kontakt med barnet skulle de kunna ansvara för 

hämtandet. 

   Respondenten anser att myndigheters höga arbetsbelastning försvårar samverkan och kan 

bidra till att barn och familjer inte får den hjälp de har rätt till. Respondenten tror att ett 

uppstartande av barnahus i Östersund skulle bidra till bättre samverkan mellan inblandande 

myndigheter. Respondenten anser att en samordnare utgör en viktig del i barnahustanken. En 

samordnare kan ansvara för att samordna de inblandade aktörerna och även förbereda vissa 

delar inför det kommande samrådet kring ett ärende. 

   Respondenten beskriver att den samrådsgrupp som finns i Östersund kring våld och 

övergrepp mot barn startades utan ett politiskt beslut. På ett sätt startades gruppen ideellt för 

att personer från olika myndigheter såg brister i arbetet med barn som utsätts för våld och 

övergrepp. Samrådsgruppen har drivit frågan om ett uppstartande av barnahus i Östersund i 

flera år. Från politiskt håll har samrådsgruppen varit uppskattad men respondenten anser att 

avsaknaden av ett politiskt beslut och ett politiskt uppdrag bidragit till att ett barnahus inte 

startats i Östersund. 

   Respondenten har svårt att se några nackdelar med ett barnahus i Östersund. Respondenten 

anser att nackdelarna av att inte ha ett barnahus definitivt är större än de eventuella nackdelar 

som finns med ett barnahus. 
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Barnperspektiv 

   Respondenten beskriver att barnperspektivet handlar om att utgå från barnets 

förutsättningar, ålder och att möta barnet där de befinner sig just vid tillfället. Respondenten 

betonar även hur viktigt det är att ha med barnets familj i det behandlande arbetet, speciellt 

när det gäller yngre barn. 

   Respondenten uttrycker att de flesta barn som utsatts för våld och övergrepp har ett behov 

av att bli avlastade från skuld- och skamkänslor. Många barn upplever att de berättat saker 

som de inte borde och att de på så sätt ställt till det för föräldrar och andra personer. 

Respondenten betonar därför vikten av att göra övergreppen pratbara. Barn skall ges 

möjlighet att prata om det de varit utsatta för men samtidigt ges möjlighet att avstå om de inte 

vill prata om det. Respondenten beskriver att det är väldigt viktigt att respektera ett nej då 

barn som varit utsatta för våld och övergrepp sällan getts möjlighet att säga nej tidigare. 

   Respondenten tror att barn och familjer i Östersund blir lämnade med mycket eget ansvar 

när det gäller rättsprocessen. Då det saknas riktlinjer kring vilken information som skall ges 

finns det risk för att barn och familjer får för lite information, alternativt att de får samma 

information från flera olika myndigheter. Respondenten anser att det är socialtjänsten som 

ansvarar för att informera barnet eftersom att de ”äger” ärendet. 

   Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle bidra till ett helhetstänk kring barnet 

och familjen. På ett barnahus finns tydliga rutiner kring vilken information som skall ges, 

vilken aktör som skall göra vad och framförallt erbjuds ett bra omhändertagande av familjen. 

Resultatanalys 

Samverkan 

   Målet med samverkan, enligt de nationella riktlinjerna för samverkan kring barn som 

misstänks vara utsatta för brott, är att dessa barn skall få stöd, ett gott bemötande och 

rättstrygghet (Rikspolisstyrelsen, 2009). Axelsson och Bihari Axelsson (2013) betonar vikten 

av att utveckla samverkan mellan organisationer och professioner som arbetar inom 

välfärden. När det gäller till exempel omsorg, vård och stöd till utsatta barn och ungdomar är 

behovet av samverkan särskilt tydligt. För att uppnå samverkan inom välfärdssystemet krävs 

ett överskridande av olika gränser. Det kan till exempel handla om organisatoriska eller 

professionella gränser. Rikspolisstyrelsens (2008) utvärdering av försöksverksamheterna 

visar att samverkan mellan myndigheter hade utvecklats och effektiviserats inom barnahus. 
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   Resultatet från denna undersökning är enhälligt då samtliga respondenter anser att 

samverkan mellan inblandade myndigheter i Östersund behöver utvecklas. Vissa 

respondenter uttrycker att samverkan fungerar relativt bra men att det vore önskvärt med 

ökad samverkan. Andra respondenter uttrycker att samverkan i Östersund är alldeles för 

bristfällig. Alla respondenter uttrycker på något sätt att ett barnahus i Östersund skulle bidra 

till bättre samverkan mellan de inblandade myndigheterna.  

   De gemensamma riktlinjerna kring samverkan anses vara en förutsättning för att de barn 

som misstänks vara utsatta för brott skall få samma möjlighet till gott omhändertagande 

under tiden som polis, åklagare och sociala myndigheter samtidigt genomför parallella 

utredningar. De parallella utredningarna skall inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som 

möjligt (Rikspolisstyrelsen, 2009). 

   Resultatet från denna undersökning påvisar att flertalet av respondenterna tror att ett 

barnahus i Östersund skulle innebära en snabbare och mer effektiv process då de parallella 

utredningarna skulle kunna bedrivas samtidigt. En respondent med tidigare erfarenhet av 

barnahus beskriver att hela utredningsprocessen kring barnet gick snabbare i ett barnahus då 

förhör och andra insatser bokas in direkt under samrådet. Respondenten beskriver utifrån sina 

erfarenheter att socialtjänsten kunde inleda sin utredning mer skyndsamt då polisen startade 

sin utredning snabbt. Respondenten menar att många ärenden i Östersund drar ut på tiden då 

socialtjänsten måste vänta på att polisen skall inleda en brottsutredning. 

Helhetssyn 

   Axelsson och Bihari Axelsson (2013) beskriver att myndigheter inom välfärden ofta 

kritiseras för en bristande helhetssyn. Rikspolisstyrelsen (2009) redogör för att den 

övergripande målsättningen för samverkan enligt de nationella riktlinjerna är att barnet skall 

få skydd och stöd utifrån en helhetssyn. Kaldal et al., (2010) menar att det ökade samarbetet 

mellan olika professioner inom barnahus leder till en bredare kunskapsbas, vilket även 

möjliggör att de professionella kan se barnets problematik ur olika synvinklar. 

   Vissa respondenter uttrycker att det saknas ett helhetstänk i Östersund kring arbetet med 

barn som misstänks vara utsatta för brott. En respondent med tidigare erfarenhet från 

barnahus uttrycker att barnahus erbjuder ett professionellt bemötande utifrån en helhetssyn, 

något som respondenten anser saknas i arbetet i Östersund. 

   De nationella riktlinjerna redogör för att de inblandade myndigheterna behöver öka 

samsynen för att övervinna olika former av hinder mellan myndigheterna (Rikspolisstyrelsen, 

2009). Ett fungerande samarbete mellan myndigheter förutsätter att inblandade parter har en 
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samsyn vad gäller inriktning och metodik (Kaldal et al., 2010). Utvärdering av 

försöksverksamheterna visade att barnahus inneburit att kontakten mellan de olika 

myndigheterna hade ökat. På så sätt hade även en förståelse och kunskap om varandras arbete 

ökat (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

   Resultatet från denna undersökning tyder på att respondenter efterfrågar en närmre kontakt 

med övriga myndigheter. Respondenter uttrycker bland annat att ett barnahus skulle kunna 

fungera som en plattform för utbyte av kunskap och att denna plattform skulle kunna bidra 

till en samsyn mellan myndigheter. En respondent med tidigare erfarenhet av barnahus 

uttrycker att samverkan på barnahus leder till ökad förståelse för de andra myndigheterna. 

Samråd och samordning 

   Resultatet från denna undersökning visar att respondenter anser att ett barnahus i Östersund 

skulle bidra till bättre samverkan mellan de inblandade myndigheterna. Framförallt visar 

resultatet att samtliga respondenter anser att samråd utgör en viktig del i arbetet på barnahus, 

något som de upplever saknas i Östersund. 

   Dahlström Enyck (2009) beskriver att samrådet utgör en central roll i arbetet på barnahus. 

Samrådet utgörs av en gemensam ärendegenomgång och vanligtvis upprättas en planering av 

de olika myndigheternas insatser. Rikspolisstyrelsen (2009) redogör i de gemensamma 

nationella riktlinjerna för att samråd mellan myndigheter bör hållas inför eller i direkt 

anslutning till polisanmälan. Polis, åklagare och socialtjänst bör delta i samrådet. En 

planering och arbetsfördelning av samordningen mellan myndigheternas olika åtgärder skall 

upprättas. 

   Resultat från denna undersökning tyder på att det i Östersund inte sker några samråd inför 

eller i anslutning till polisförhör med barn. Socialtjänsten närvarar vanligtvis inte ens vid 

förhör. I och med att samråd saknas sker heller ingen organiserad samordning kring 

myndigheternas olika arbetsuppgifter. Resultatet tyder på att respondenternas åsikter om 

myndigheters ansvarsområden skiljer sig åt. Exempelvis anser respondenten på 

socialtjänsten, hos polisen och åklagaren att det är målsägandebiträdet/den särskilda 

företrädaren som ansvarar för att hämta barn till förhör. Respondenten på BUP och den 

tillfrågade målsägandebiträdet/särskilda företrädaren anser däremot att det är socialtjänstens 

ansvar då socialtjänsten vanligtvis redan är inkopplad i ärendet. 

   Resultatet tyder även på att det inte finns tydliga riktlinjer i Östersund för vilken myndighet 

som ansvarar för att erbjuda barnet och eventuella anhöriga krisstöd. Rikspolisstyrelsen 

(2009) redogör i de gemensamma nationella riktlinjerna för att barnet, och eventuell 
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medföljande vårdnadshavare, bör erbjudas krisstöd och bedömning av fortsatt behandling, vid 

första insatsen. Det är viktigt att avtala vilken part som ansvarar för krisstödet 

(Rikspolisstyrelsen, 2009). 

   En respondent med tidigare erfarenhet från barnahus uttrycker att ”det är klart sämre 

beredskap för krisstöd för barn och anhöriga i Jämtland jämfört med orter där barnahus 

finns”. Respondenten anser att det saknas tydliga riktlinjer kring frågan om krisstöd. Detta 

stärks av de andra respondenterna som alla på något sätt uttrycker att riktlinjer och rutiner 

kring krisstöd saknas i Östersund. En respondent menar att erbjudan om krisstöd beror på 

vilken kommun barnet är bosatt i. Respondenten tror att ett barnahus i Östersund skulle 

innebära att barn erbjuds samma hjälp oberoende av var de bor. Tre respondenter uttrycker att 

krisstöd bör erbjudas i anslutning till förhöret. Respondenterna anser att många barn och 

familjer är i behov av det då det brukar vara väldigt turbulent kring ett förhör. Johansson 

(2008) redogör för att utvärderingar påvisar att fler barn får tillgång till någon form av 

krisstöd på barnahus. 

      På barnahus finns en anställd samordnare som fungerar som en kontaktperson mellan 

myndigheter och är den som initierar koordinering och planering av myndigheternas olika 

åtgärder (Rädda barnen, 2013). 

   Resultatet från denna undersökning påvisar att samtliga respondenter på något sätt anser att 

en samordnare i Östersund skulle vara av stor betydelse. En samordnare skulle kunna 

organisera de olika myndigheternas arbete och på så sätt kunna minska frustration mellan 

myndigheterna. Fem av sex respondenter uttrycker att arbetsbelastningen för myndigheterna 

är hög. Flertalet av respondenterna ser socialtjänstens höga arbetsbelastning och 

personalomsättning som ett problem i arbetet med barn som misstänks fara illa. Två 

respondenter anser att socialtjänstens överbelastning leder till dåliga kontakter mellan 

socialtjänsten och de andra myndigheterna. Respondenterna uttrycker att en samordnare 

skulle kunna fungera avlastande för myndigheterna i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet. 

   En respondent uttrycker att det är dags för chefer och politiker att inse att myndigheternas 

arbetsförhållanden inte är hållbara och att det i slutändan handlar om att det är barn som blir 

lidande av en haltande process. 

Politik 

   För en fungerande verksamhet och samverkan krävs styrning på alla ledningsnivåer, inte 

minst på den övergripande politiska nivån (Rädda barnen, 2013). 
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   En respondent beskriver att statusen kring brott mot barn är låg politiskt sett och att det 

bidragit till att ett barnahus inte startats i Östersund. Detta stärks av en annan respondent som 

uttrycker att det bör tillsättas mer resurser för att utveckla arbetet med barn som far illa. En 

tredje respondent beskriver att den samrådsgrupp som finns i Östersund kring våld och 

övergrepp mot barn startades utan ett politiskt beslut. Respondenten beskriver att 

samrådsgruppen har varit uppskattad från politiskt håll men att avsaknaden av ett politiskt 

beslut och ett politiskt uppdrag bidragit till att ett barnahus inte startats i Östersund. 

Geografi 

   En respondent beskriver svårigheter med att starta ett barnahus i Östersund på grund av de 

stora avstånden i Jämtland. Respondenten syftar på att vissa kommuner inte kommer att vilja 

finansiera en byggnad i Östersund. Respondenten anser dock inte att just den formella 

byggnaden för barnahus är särskilt viktig. Respondenten tror på någon form av central 

ledning där en samordnare finns anställd. 

   Två andra respondenter anser däremot att det är just de stora avstånden i Jämtland som 

bidrar till att ett barnahus i Östersund behövs. Respondenterna menar att familjer redan 

trotsar de långa avstånden och i dagsläget innebär det att barn och familjer får ta sig in till 

Östersund vid flera tillfällen. Respondenterna anser att ett barnahus i Östersund skulle kunna 

innebära att insatserna istället kunde samordnas till ett tillfälle. I dagsläget finns det risk för 

att familjer avstår att åka vid flertalet tillfällen. Båda respondenterna nämner att barnahus 

startats på orter med liknande geografiska förutsättningar som Jämtland och anser därför att 

avstånden inte kan användas som ett argument för att inte starta ett barnahus i Östersund. 

   I Rädda barnens (2013) kvalitetsgranskning beskriver personal som arbetar på barnahus att 

det är värt att resa in till barnahus trots långa sträckor. Kvalitetsgranskningen påvisar även att 

avstånden för barn och familjer som bor på glesbygden blir långa även om barnahus inte 

finns eftersom de måste ta sig till polis, åklagare och sjukhus som vanligtvis ligger i en 

centralort. 

Eventuella nackdelar 

   Resultatet från denna undersökning påvisar att samtliga respondenter har svårt att se 

eventuella nackdelar med ett barnahus i Östersund. Två respondenter beskriver att ett 

barnahus eventuellt skulle kunna innebära att myndigheter börjar blanda ihop sina 

arbetsuppgifter. En respondent med tidigare erfarenheter av att arbeta på barnahus betonar 
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vikten av att alla inblandade står upp för sin egen profession och vad de anser är det 

viktigaste i ärendet. 

   En respondent uttrycker att nackdelarna av att inte ha ett barnahus definitivt är större än de 

eventuella nackdelar som finns med ett barnahus. 

Barnperspektivet 

   Begrepp som “barns perspektiv” och “barnperspektiv” används ofta synonymt och 

förutsätts utgå från barnens värld. Det är dock viktigt att skilja på om det är barnet själv som 

utifrån sitt perspektiv ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och önskningar, eller om det 

är ansvariga vuxna som utifrån ett barnperspektiv vill se till barnets bästa (Allmänna 

barnhuset, 2010). Enligt de nationella riktlinjerna skall samverkan präglas av ett konsekvent 

barnperspektiv och barnets bästa skall alltid vara i fokus (Rikspolisstyrelsen, 2009). UNICEF 

(2009) redogör för att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut. Rejmer och Åström (2008) 

pekar på att en utvärdering av försöksverksamheterna visade övervägande positiva resultat 

utifrån ett barnperspektiv. Rasmusson (2010) redogör för att föräldrar, som även hade 

erfarenhet av liknande situation utanför ett barnahus, vittnade om att det hade varit bättre för 

deras barn att komma till barnahus i jämförelse med tidigare erfarenheter av polisförhör på 

polisstation och läkarundersökning på sjukhus. 

   En respondent beskriver att ”varenda sak vi gör är ett fortsatt övergrepp, det handlar bara 

om att försöka begränsa ett ännu större övergrepp”. Respondenten betonar därför vikten av att 

ständigt påminna sig om barnperspektivet och vad som kan vara det bästa för barnet. 

Information 

   Enligt de nationella riktlinjerna skall barn alltid informeras om de åtgärder som berör dem 

(Rikspolisstyrelsen, 2009). I Rasmussons (2010) studie om barnahus framkom det att 

information från de professionella var av avgörande betydelse då både barn och föräldrar kan 

ha svårt att förstå de olika processer som pågår i anslutning till bland annat förhör. Sommer et 

al., (2010) diskuterar verksamheters skyldighet att kontinuerligt informera barnet om vad som 

sker. Förberedande information utgör nämligen en av de grundläggande rättigheterna för 

barn. 

   Resultatet från denna undersökning tyder på att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner i 

Östersund kring vilken myndighet som skall informera barnet om den pågående processen. 

Vissa respondenter anser att det är den särskilda företrädarens ansvar medan andra 

respondenter anser att det är socialtjänstens ansvar. Majoriteten av de tillfrågade 
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respondenterna anser att barn får bristfällig information under den tid som de utreds. Vissa 

respondenter nämner att barn och familjer inte får en heltäckande information om processen 

och andra menar att det finns risk för att de får samma information flertalet gånger från olika 

myndigheter. 

Delaktighet och medbestämmande 

   Enligt de nationella riktlinjerna skall barnet ges möjlighet att få uttrycka sina åsikter i den 

utsträckning som barnets mognad medger (Rikspolisstyrelsen, 2009). Sinclair (2004) menar 

att det är viktigt att den vuxne alltid utgår från barnets position, oberoende av ålder och 

förmåga. 

   Resultatet från denna undersökning tyder på att respondenterna reflekterar över och anser 

att det är viktigt att ta hänsyn till bland annat barnets ålder och mognad när det gäller 

delaktighet och medbestämmande. 

   Sinclair (2004) diskuterar att acceptansen för barns delaktighet har ökat men att det 

fortfarande råder osäkerhet på hur barn faktiskt skall involveras i sin egen situation. 

Resultatet från denna undersökning tyder på att respondenterna aktivt och medvetet 

reflekterar över barns rätt till medbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen. 

Flertalet respondenter uttrycker dock att det finns mycket som behöver utvecklas när det 

gäller barns deltagande i brottsprocessen. Exempelvis tillfrågas barn sällan om de vill delta i 

förhör. En respondent anser att barn bör få information om att de själva har rätt att bestämma 

över sin utredning. 

   Resultatet tyder även på att delaktighet i många ärenden i Östersund handlar om att barnet 

blir lyssnat på och till viss del tillfrågat men att det är svårt för professionella att få till ett 

aktivt deltagande från barn i brottsprocessen. Sinclair (2004) stärker detta genom att diskutera 

att barns delaktighet i praktiken vanligtvis innebär att barnet blir ”lyssnat på” eller 

”tillfrågat”. Enligt Dahlstrand (2004) kan dessa barn kategoriseras som informanter då de ges 

möjlighet att berätta sin historia och att uttrycka åsikter och önskningar. Vidare menar 

Dahlstrand att det är viktigt att lyssna på den information som barnet ger. Barnet är trots allt 

expert på sin egen livssituation och det bör professionella ta med i sin bedömning när de 

funderar över vad som är barnets bästa. 

   En respondent med erfarenhet av barnahus tror att ett barnahus i Östersund skulle bidra till 

bättre rutiner och att färre barn på så sätt ”faller mellan stolarna”. Respondenten tror även att 

ett barnahus skulle innebära en skonsammare process för barnen då socialtjänsten och 

polisens separata utredningar skulle kunna bedrivas samtidigt. 
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   En annan respondent med tidigare erfarenhet av att arbeta på barnahus tror att ett barnahus i 

Östersund skulle leda till att färre barn far illa av rättsprocessen då barnahus innebär en stärkt 

rättssäkerhet. Respondenten syftar då inte bara på den straffrättsliga säkerheten utan på hela 

skyddslagstiftningen för barnet. 

Diskussion 

   Denna studie syftade till att undersöka synen på ett eventuellt behov av barnahus i 

Östersund hos representanter som skulle komma att beröras av barnahus. Tre frågeställningar 

låg till grund för undersökningen och de anses ha blivit besvarade. Frågeställningarna löd; 

Hur sker samverkan idag mellan myndigheter i Östersund som arbetar med barn som 

misstänks vara utsatta för brott? Vilket eventuellt behov anser representanter från berörda 

myndigheter att det finns av ett barnahus i Östersund? Vilka eventuella fördelar och 

nackdelar ser representanter från berörda myndigheter med ett barnahus i Östersund? 

   Då syftet med undersökningen var att belysa professionellas egna åsikter och erfarenheter 

synes den valda datainsamlingsmetoden, semistrukturerade intervjuer, ha varit relevant. Det 

är dock viktigt att reflektera över sådant som eventuellt kan ha påverkat resultatet. I denna 

undersökning fick en kurator företräda barnmedicinska kliniken. I ett barnahus företräds 

vanligtvis barnmedicinska kliniken av en läkare. Avsaknaden av en läkare kan eventuellt ha 

påverkat resultatet. 

   Hälften av respondenterna har tidigare arbetat i eller i anslutning till ett barnahus på annan 

ort. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om denna erfarenhet hade saknats hos 

dessa respondenter. Det faktum att alla respondenter, inte bara de med erfarenhet, ställde sig 

positiva till ett barnahus i Östersund tyder dock på att en positiv inställning till barnahus inte 

är beroende av tidigare erfarenhet av barnahus. Det har istället varit av stor vikt att en del 

respondenter haft denna erfarenhet då det ger en bredare bild av arbetet med barn som 

misstänks vara utsatta för brott. Dessa respondenter kunde utifrån sina egna erfarenheter 

reflektera över för- och nackdelar med ett barnahus. 

   Resultatet visar att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner kring arbetsuppgifter och 

samverkan mellan de inblandade myndigheterna i Östersund. Det råder exempelvis inte en 

samsyn för vilken myndighet som ansvarar för att hämta ett barn till förhör. Det råder också 

olika åsikter om vilken myndighet som ansvarar för att informera barnet och vem som skall 

erbjuda krisstöd. Samtliga respondenter anser att samråd och samordnare utgör viktiga delar i 

barnahustanken och efterfrågar dessa funktioner i Östersund. Detta talar för att ett barnahus 
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skulle tydliggöra rutiner och stärka samarbetet mellan de inblandade myndigheterna i 

Östersund. 

   Resultatet pekar entydigt på att samtliga respondenterna anser att ett barnahus i Östersund 

skulle vara positivt både utifrån ett barnperspektiv och när det gäller samverkan mellan de 

berörda myndigheterna. En del respondenter uttrycker även att barnahus skulle innebära vissa 

fördelar för de enskilda professionella. Ett barnahus skulle kunna innebära någon form av 

gemenskap mellan de berörda myndigheterna i jämförelse med i dagsläget då de inblandade 

arbetar enskilt. Detta anses vara viktigt för att professionella skall fortsätta orka arbeta med 

dessa känsliga frågor. 

   Respondenterna har svårt att se eventuella nackdelar med ett barnahus i Östersund. Det 

framkommer dock att de geografiska förutsättningarna i Jämtland ibland pekas ut som en 

svårighet för att starta barnahus i Östersund. En del respondenter anser å andra sidan att det är 

just de stora avstånden som gör att ett barnahus i Östersund behövs. Flera respondenter menar 

att barn och familjer redan nu trotsar avstånden eftersom de flesta myndigheter är 

centraliserade till Östersund. 

   Flertalet respondenter uttrycker att statusen kring brott mot barn är låg politiskt sett och att 

avsaknaden av ett politiskt uppdrag och beslut bidragit till att barnahus inte startats i 

Östersund. Undersökningen visar på nödvändigheten av en mer genomgripande utredning om 

behovet av barnahus i Östersund. Då flertalet av respondenterna framhävt vikten av politiska 

beslut anses det nödvändigt att inkludera politiker på kommunal och regional nivå. Det synes 

även vara viktigt att inkludera chefer från de berörda myndigheterna. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka vad en mindre kommun i Jämtland skulle anse om det eventuella 

behovet av barnahus i Östersund. 

   Det saknas tidigare forskning om professionellas syn på behovet av barnahus i Östersund. 

Delar av resultatet går dock att jämföra med tidigare forskning om barnahus. Forskningsläget 

kring barnahus i Sverige är inte särskilt omfattande vilket motiverar såväl denna 

undersökning som fortsatt forskning. 

   De nationella riktlinjerna för samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för brott är 

olika beroende på om en ort har barnahus eller inte. Detta innebär en uppenbar risk att barn 

får olika hjälp beroende på var de är bosatta någonstans. Gemensamma skall-kriterier bör 

gälla nationellt för att bemötandet av barn som misstänks vara utsatta för brott skall bli så 

likvärdigt som möjligt. Det synes därför nödvändigt att utforma sådana riktlinjer. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej, mitt namn är Elin Husén. Jag skriver för närvarande mitt självständiga arbete på 

Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med uppsatsen är att undersöka synen på ett eventuellt 

behov av ett barnahus i Jämtlands län hos representanter från berörda verksamheter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske via semistrukturerade intervjuer som kommer att pågå i 

ungefär en och en halv timme. Intervjuerna kommer, vid samtycke, att spelas in och 

transkriberas. 

Respondenterna i undersökningen har valts ut genom ett målstyrt urval och innefattar sju 

stycken personer. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om 

det eventuellt framkommer känslig information som du önskar inte ska utgöra en del av 

undersökningen kommer detta självklart att respekteras. 

Deltagandet i undersökningen sker anonymt och informationen som framkommer i 

intervjuerna kommer endast att hanteras av mig. Undersökningen kommer sedan att 

presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet i Östersund. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Student: Elin Husén, 073-6738390, elhu0900@student.miun.se. 

Drejargatan 1, 113 42, Stockholm. 

 

Handledare: Ulf Engqvist, 010-1428075, ulf.engqvist@miun.se. 

 

Östersund, 11/11-16  
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Bilaga 2. Intervjuguide Östersund 

Inledning: 

-    Spelas in och transkriberas. 

-    Två huvudteman i intervjun, samverkan och barnperspektivet. 

-     Yrke, antal år inom myndigheten/verksamheten? Erfarenhet av barnahus? 

 

Samverkan:  

-     Kan du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter kring barn som misstänks vara utsatta 

för våld och/eller sexuella övergrepp? 

-    Hur går ett förhör/samtal/undersökning med ett barn till? Vilka eventuella metoder 

används för att underlätta för barnet? 

-        Känner du till de nationella riktlinjerna om samverkan kring barn som misstänks vara 

utsatta för brott? I så fall, hur arbetar ni efter dem? Sker det t ex någon samordning 

mellan inblandade myndigheter i Östersund? Sker förhör/samtal utspritt eller finns det 

samordning kring dem? 

- Enligt de nationella riktlinjerna skall krisstöd erbjudas i anslutning till den första 

insatsen. Vem har ansvaret för det? 

-    Hur ser din förståelse ut för de andra myndigheternas interna riktlinjer och arbetssätt? 

-    Hur hanteras de olika lagar och riktlinjer som gäller för respektive myndighet? Vad 

gäller till exempel angående sekretess mellan myndigheter och vilken myndighet har 

företräde då olika lagstiftningar krockar? 

- Det visar sig att det straffrättsliga perspektivet tenderar att dominera samverkan i 

arbetet med barn som misstänks vara utsatta för brott. Vad tänker du om detta? 

-    Har ni någon form av gemensamma möten eller utbildningar med inblandade 

myndigheter? Hur går det i så fall till? 

-    Vad ser du som eventuellt behöver förändras/utvecklas vad gäller samverkan mellan 

olika myndigheter? 

-    Vad tror du att ett uppstartande av barnahus i Östersund skulle innebära vad gäller 

samverkan mellan inblandade myndigheter? Eventuella fördelar och nackdelar? 
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Barnperspektivet: 

-    Hur skulle du definiera begreppet ”barnperspektiv”? 

-    Kan du berätta, utifrån din upplevelse, hur barnperspektivet speglas i ditt arbetet. 

-    Utifrån din yrkesroll, vad skulle du säga är det svåraste i arbetet med barn som 

misstänks vara utsatt för brott? 

-    Utifrån ditt arbete, vad är din erfarenhet och uppfattning om vad barnet är i behov av 

när det kommer till er? 

-    Vilken eventuell information får barnet innan det kommer hit för 

samtal/förhör/undersökning? 

- Vilka effekter tror du att ett barninrett samtalsrum/förhörsrum/undersökningsrum kan 

ha för barnets öppenhet och förmåga att kunna genomföra ett samtal? 

-    I vilken utsträckning får barn vara delaktiga och medbestämmande i sin egen situation 

hos er? 

-    Hur arbetar ni eventuellt med barnets anhöriga? 

-    Vad ser ni som eventuellt behöver förändras/utvecklas vad gäller arbetet med barn 

som misstänks vara utsatta för brott? 

-    Vad tror du att ett uppstartande av barnahus i Östersund skulle innebära ur ett 

barnperspektiv? Eventuella fördelar och nackdelar? 

  

Avslut: 

-    Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Barnahus 

Inledning: 

- Spelas in och transkriberas. 

- Två huvudteman i intervjun, samverkan och barnperspektivet. 

- Yrke, antal år inom verksamheten? 

 

Samverkan: 

- Kan ni kortfattat beskriva hur samverkan på barnahus ser ut (t ex vilka är inblandade). 

- Hur påverkas arbetet på barnahus av att ni är flera samverkande professioner? 

- Hur hanteras de olika lagar och riktlinjer som gäller för respektive myndighet? Vad 

gäller till exempel angående sekretess mellan myndigheter och vilken myndighet har 

företräde då olika lagstiftningar krockar? 

- Barnahus saknar ett övergripande ansvarsorgan. Vems ansvar är det då egentligen när 

ett barn “faller mellan stolarna” eller när ett barnahus får kritik? 

- Vad ser ni som eventuellt behöver förändras/utvecklas inom barnahus vad gäller 

samverkan? 

- Hur har samverkan på barnahus eventuellt förändrat din syn på de andra 

myndigheternas arbetsmetoder? 

- Hur har samverkan med olika professioner inom barnahus eventuellt påverkat det sätt 

du bemöter barnet på? 

- Har representanter på barnahus gemensam utbildning eller sker fortbildning inom de 

enskilda myndigheterna? 

- På vilka sätt skiljer sig nuvarande samverkan från den som var innan barnahus fanns? 

 

Barnperspektiv: 

- Kan du berätta, utifrån din upplevelse, hur barnperspektivet speglas i arbetet på 

barnahus. 

- Utifrån ditt arbete, vad är din erfarenhet och uppfattning om vad barnet är i behov av 

när de kommer till barnahus? 

- Hur arbetar ni efter barnets bästa då olika professioner har sina egna mål att arbeta 

efter? 

- Utvärderingar visar på att det straffrättsliga perspektivet tenderar att dominera 

samverkan. Vad tänker du om detta? 
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- Utvärderingar visar att barnet möter fler professionella inom barnahus än innan 

barnahus startades. Vad beror det på? Vad tror du att det innebär för barnet? 

- I vilken utsträckning får barn vara delaktiga och medbestämmande i sin egen situation 

på barnahus? 

- Sker det någon utvärdering med barnet och/eller dess anhöriga efter avslutad 

utredning/undersökning på barnahus? I så fall, hur? 

- Vilka tror ni är de största skillnaderna, ur ett barnperspektiv, mellan kommuner där 

barnahus finns och där ett barnahus saknas? 

- Vad ser ni som eventuellt behöver förändras/utvecklas inom barnahus vad gäller 

barnets bästa? 

 

Avslut: 

- Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

 


