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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga 

och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är 

i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. Denna 

studie undersöker hur samverkan mellan dessa myndigheter ser ut i de 

samrådsmöten de har varje vecka, där de lyfter svåra fall av barnmisshandel, 

övergrepp eller misstanke om detta, samt underlättar för barnet genom 

rättsprocessen och säkerställer barnperspektivet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en samrådsgrupp bestående av polis, 

åklagare, barn- och ungdomspsykiatri samt socialtjänst i ett Barnahus, ser på 

samverkan i samråd. 

Metod: Studiens empiri baseras på fyra semistrukturerade intervjuer samt två 

deltagande observationer. Den första av intervjuerna hölls som en pilotundersökning 

av vilka områden som skulle utforskas mer detaljerat, i de resterande intervjuerna. 

Informanterna har valts utifrån sin professionstillhörighet och deltagande i ett 

Barnahus samråd och analysen av intervjuerna har kodats och tematiserats utifrån 

vad informanterna framhöll som viktigt i samverkan.  

Resultat: Resultatet visar på faktorer i samverkan som förutom sina egenskaper som 

hindrande eller gynnande även visar på skapandet av handlingsutrymme och 

gemensam jurisdiktion. Även en skyddande funktion för socialsekreterare kunde 

identifieras och diskuteras i slutdiskussionen. Vidare forskning föreslås gällande 

socialsekreterares upplevelse av användning av Barnahus som skyddande och 

rådgivande funktion avseende trygghet och coping genom delat ansvar. 

Nyckelord: Barnahus, samråd, myndighetssamverkan, teamframträdande, 

samverkansfaktorer, handlingsutrymme, jurisdiktion, barnmisshandel, övergrepp. 
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Inledning 
Då och då uppmärksammar media tragiska fall där barn tvingats utstå upprepad 

misshandel och/eller sexuellt våld, ibland så brutalt att det fått dödlig utgång. Fallen Bobby 

och Yara är två av dessa. 

”Det har gått drygt elva år sedan Eddy Larsson, 51, och Nina Äikiä, 42, på grymmast 

tänkbara sätt torterade Ninas son Bobby till döds på en gård utanför Nässjö i Småland. Bobby 

var bara tio år när de sänkte kroppen, invirad i kedjor, i en sjö. Då hade han under flera veckor 

systematiskt torterats med bland annat elchocker i underlivet.” (Aftonbladet, 2017) 

”Drygt ett år efter att åttaåriga Yara Alnajjar kom till Sverige hittades hon död i sina 

förmyndares hem i Karlskrona. Flickan hade misshandlats svårt och vård och socialtjänst har 

beskrivit det som det värsta de sett.” (Svt Nyheter, 2015) 

  Förutom det stora lidandet detta skapar för de utsatta barnen innebär detta också ett 

ordentligt misslyckande för samhället. För att undvika sådana här händelser finns lagstiftning 

som möjliggör, men också kräver att myndigheter samarbetar över sina professionsgränser i 

fall som rör akuta lägen med barn och unga inblandade. Med ”akut läge” avses här alla lägen 

då barn eller ungdom är, eller misstänks vara utsatt för psykiskt eller fysiskt våld, omsorgssvikt 

eller annan fara enligt SoL, Kap. 5, 1§ (SFS 2001:453).  

 SoL, Kap. 5, 1a§ reglerar socialnämndens skyldighet att samverka med andra 

myndigheter för barns bästa. Liknande paragrafer finns bland annat i Förvaltningslagen (SFS 

1986:223), Polislagen (SFS1984:387) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Ett 

exempel på samverkan mellan myndigheter kan vara Barnahus.  

I Barnahus arbetar flera olika myndigheter, exempelvis socialtjänst, polis, åklageri och 

hälso- och sjukvård/barn- och ungdomspsykiatri (Bup), med att bevaka så att barnets behov 

och intressen tas omhand och sätts i centrum. Samverkan kan dock vara svår och trög i och 

med de olika lagar och riktlinjer de har men också då de tillhör just olika professioner och har 

olika infallvinklar i en samverkan av detta slag (Johansson, 2012). Studiens relevans för det 

socialpedagogiska fältet anses välmotiverad då den undersöker och fokuserar på en verksamhet 

som har till uppgift att värna utsatta barn och ungas perspektiv. Det är vad socialt arbete handlar 

om i sin helhet, att värna den som själv inte kan. Denna studie undersöker hur samverkan 

mellan dessa myndigheter ser ut i de samrådsmöten de har varje vecka, där de lyfter svåra fall 

för diskussion och kommer till beslut om rekommenderad åtgärd utifrån de olika deltagande 

professionerna. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10765721.ab
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Bakgrund 
Företeelsen Barnahus, är en samverkansmodell som först dök upp i Alabama, USA i 

mitten på 80-talet, där verksamheten kallas Children Advocacy Centres (CAC) (Olsson, 2017). 

Det uppmärksammades att barn for mycket illa då de slussades mellan de olika myndigheterna 

vars förhörsrum inte var anpassade för barn. Om vuxna ibland far illa av upprepade förhör och 

undersökningar, är barn ännu mer utsatta, då de har mycket begränsad möjlighet till 

självbestämmande och förståelse för vad som sker runt dem (Landberg & Svedin, 2013). Denna 

modell kom att bli förebild när Island startade sin motsvarighet, Barnahús 1998. Inspirerade av 

både den isländska och amerikanska modellen (Olsson, 2017) startades de första barnahusen i 

Sverige 2006, som projekt initierade av regeringen och sedan dess har antalet Barnahus vuxit 

till att numera ha ett bestånd på cirka 30 enheter runt om i landet (Landberg & Svedin, 2013).  

Tanken med Barnahus är att barnet endast ska behöva berätta sin historia en gång, i en 

miljö som är anpassad för barn. Detta dels för att inte spä på den utsatthet barnet befinner sig 

i, en så kallad andra viktimisering, och dels för att skapa en så god möjlighet för samverkan 

mellan berörda myndigheter som möjligt. Denna samverkan är viktig för att inte  betydelsefull 

information eller sammanhanget i berättelsen ska gå förlorad på vägen genom rättsprocessen 

(ibid).  

Ett Barnahus kan beskrivas stå på fyra ben, eller innefatta fyra rum (Landberg & 

Svedin, 2013) . Ett av benen innebär brottsutredning genom polis och åklagarmyndigheten, det 

andra benet är socialtjänstens och innebär samverkan och skyddsbedömning. Tredje och fjärde 

benen består av att erbjuda åtgärder eller bedömningar för att säkerställa fysisk eller psykisk 

hälsa, vilket ges från hälso- och sjukvården respektive Bup. Alla Barnhus står dock inte på alla 

de fyra benen runt om i Sverige idag, utan de får ibland klara sig på bara två, vilket oftast är 

polis och socialtjänst, eller tre om rättsläkare alternativt Bup-representant finns med (Landberg 

& Svedin, 2013). Oavsett är Barnahus en företeelse som enligt flera utvärderingar bedöms vara 

här för att stanna, då dessa tydligt visat på vinsterna för barnen (Kaldal, Diesen, Beije, & 

Diesen, 2010, Landberg & Svedin, 2013, Johansson, Stefansen, Bakketeig, & Kaldal, 2017). 

Utvärderingarna pekar dock också på svårigheterna med myndighetssamverkan. Enligt 

Socialstyrelsens (2013) vägledningsdokument om myndighetssamverkan fastställs att tydlig 

struktur gällande vem av myndigheterna som ska göra vad, tydlig ledning samt samsyn är tre 

viktiga delar för att denna typ av samverkan ska bli framgångsrik. Det är i detta 

kunskapsområde denna studie rör sig. Den undersöker hur myndighetssamverkan i Barnahus 

fungerar utifrån verksamhetens egna röster om samverkansfaktorer. Barnahuset som undersöks 
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i denna studie står på tre ben. Socialtjänst, polis och Bup-kurator finns fysiskt placerade under 

samma tak och åklagare kommer de dagar de har samrådsmöten.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur en samrådsgrupp bestående av polis, åklagare, barn- 

och ungdomspsykiatri samt socialtjänst i ett Barnahus, ser på samverkan i samråd. 

Relevanta frågeställningar för att undersöka detta: 

• Vad anser samrådsdeltagarna krävs för en lyckad samverkan och vad ses som 

försvårande eller hindrande faktorer? 

• Hur upplever samrådsdeltagarna att de respekterar varandras professionsgränser och 

finns en gemensam jurisdiktion? 

• Vilket handlingsutrymme upplever samrådsdeltagarna, skapas genom samverkan i 

Barnahuset? 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt ger en presentation av tidigare forskningsstudier som säger något om samverkan, 

dels avseende Barnahussamverkan men också i samverkan i andra närliggande typer av 

tvärprofessionella team. Vad som sägs om vilka faktorer som kan ha en gynnande respektive 

hindrande effekt samt vad som verkar uppnås genom samverkan som inte uppnås av aktörerna 

var för sig.  

Samverkan i Barnahus  
Bonach, Mabry & Potts-Henry (2010), fastslår att Barnahusen med sin samverkan 

mellan olika myndigheter lyckas leva upp till sitt mål; att underlätta för barnet under 

rättsprocessen samt minska traumat för dem. De tillfrågade föräldrarna, i deras studie, vars barn 

fått hjälp i Barnahus, upplever att samverkan fungerar tillfredsställande, men antyder att den 

rättsmedicinska undersökningen och polisiära förhörsdelen skiljer sig från övrigt arbete i 

Barnahus och där de uttrycker att de önskar få tillgång till mer information om vad som 

framkommer i undersökningar och förhör samt hur det påverkar rättsprocessen fortsättningsvis. 

Johansson (2012), beskriver i sin artikel ”Diffusion and Governance of ´Barnahus´ in 

the Nordic Countries”, att en svårighet med samverkan i Barnahus är de olika lagar 

myndigheterna lyder under. Exempelvis straffrätt kontra socialtjänstlag som är utformade för 

olika syften, d.v.s. lagföra och straffa brottslingar eller skydda och behandla barn.  Dessa olika 
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lagar ställer till det vid samverkan då de skapar spänning mellan de olika aktörerna som lyder 

under dem i sitt utövande. Å andra sidan visar en litteraturstudie utförd av Herbert & Bromfield, 

(2017) att det finns bevis för att det är just i dessa aspekter, i straffrätt och stödinsatser och 

barnaskydd från socialarbetare, man ser konsekventa skillnader i effektivitet när de samverkar 

i Barnahus jämfört med när de inte gör det. Fler fall leder till åtal bland annat vilket också visas 

i Miller & Rubin (2009). Dock påpekar Herbert & Bromfield (2017) att Barnahus är en ytterst 

komplext verksamhet vars resultat är beroende på relationerna aktörerna emellan, attityderna 

till hur fall ska behandlas samt teamdeltagarnas acceptans till rutiner och arbetssätt. Väl 

implementerade och väl sammansvetsade samverkansteam tenderar ha bättre förutsättningar 

till goda resultat jämfört med individuellt arbetande aktörer, men exakt vilka faktorer som 

skapar denna effektivitet, vilken sammansättning av aktörer samt vad de bör bidra med för att 

skapa effektivitet, lämnar studien att ytterligare undersöka. Herbert & Bromfields menar också 

att utbredningen av tvärprofessionella samverkansteam verkar bygga mer på tillfredställelse 

hos samverkansdeltagarna samt det faktum att de underlättar den traumatiska 

utredningsprocessen för barnen och deras familjer, än på bevislagda framgångsfaktorer (2017). 

I en senare studie konstaterar de dock flera framgångsfaktorer i samverkan (Herbert, Walsh, & 

Bromfield, 2018). Att myndigheterna finns samlade under samma tak, är en faktor som verkar 

sammansvetsande och regelbundna samrådsmöten för att kunna organisera arbetet bra och 

bygga förtroende för varann, var en annan framgångsfaktor som dessutom stöds i fler studier 

(Jacksson, 2012, Tye & Precey, 1999). Inte enbart för att samverka för syftet att utreda fall, 

utan också för att lösa konflikter och spänningar sinsemellan. Därtill visade Herbert, Walsh, & 

Bromfields, (2018) studie att gemensamma system för alla inblandade myndigheter som 

möjliggör att alla får samma information och kan följa fallen på samma villkor, var gynnande 

för samarbetet.  

Framgångsfaktorer verkar också identifieras i en studie av Newman, Dannenfelser & 

Pendleton, (2005). Enligt deras resultat identifierade rättsväsendet och socialtjänsten fem 

anledningar till att använda sig av samverkan sinsemellan, s.k. ”Child Advocacy Center” 

(CAC) eller Barnahus. Barnvänlig miljö, säker från förövare och institutioner som kan verka 

hotfulla för barn, exempelvis en polisstation eller ett sjukhus, var en. Möjligheten till 

samtalsstöd under hela rättsprocessen, hänvisning till andra som kan hjälpa samt medicinsk 

bedömning på plats om det behövs, var ännu en anledning. Barnahusens gemensamt 

framarbetade rutiner och mandat för att handha högprioriterade fall samt tillgång till 

inspelningsutrustning och medhörningsrum vid förhör uppgavs också som fördelar av 
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samarbetet i Barnahus. Effektiv samordning, god kommunikation samt goda relationer mellan 

de samverkande aktörerna var något respondenterna uppgav skapade teamkänsla. Vidare 

nämns gemensamma utbildningar och regelbundna samverkansmöten/samråd också som 

extremt viktiga, som en resurs för hela teamet, då dessa innehöll värdefull information om 

liknande fall och skapade en slags kvalitetssäkring i likhet med ovan nämnda studier Herbert, 

Walsh, & Bromfield, (2018), Jacksson, (2012), Tye & Precey, (1999). Slutligen ansågs stöd åt 

personalen, såsom känslan av samhörighet och ett välkomnande arbetsklimat som en anledning 

att använda sig av Barnahus (Newman, Dannenfelser & Pendleton, 2005).   

Liksom Herbert & Bromfield, (2017) menar Smith, Witte, & Fricker-Elhai, (2006) i sin 

studie om skillnader och handlingsutrymme i Barnahus-fall jämfört med de mer ordinarie 

socialtjänstfallen, att man kan se just tydliga skillnader när samverkan mellan myndigheter sker 

och inte. Förutom att underlätta för barnen leder Barnahussamverkan till markant större mängd 

polisanmälningar vilka också är bättre underbyggda än där socialtjänsten agerat själva. 

Dessutom gjordes läkarundersökningar i hälften av Barnahusfallen jämfört mot endast 12% i 

socialtjänstfallen. Läkarundersökning framstår som mycket viktigt för att barnen och deras 

förädrar ska känna att de tagits på allvar och för att få bra bevisning på övergrepp som skett så 

långt tillbaka i tiden som ett år eller helt enkelt för att upptäcka hälsoproblem som exempelvis 

veneriska sjukdomar (ibid). Liknande resultat ses i Edinburgh, Saewyc, & Levitt, (2008). En 

framgångsfaktor med Barnahus som Smith, Witte, & Fricker-Elhai, (2006) pekar på är snabb 

och lätt access till de olika myndigheterna genom deras placering under samma tak vilket också 

stöds i fler forskningsstudier (Herbert, Walsh, & Bromfield, 2018; Green, Rockhill, & Burrus, 

2008; Edinburgh, Saewyc, & Levitt, 2008; Newman & Dannenfelser, 2005),  men Smith, 

Witte, & Fricker-Elhai, (2006) menar också att de fall som tas upp på Barnahus kan vara där 

på grund av sin komplicerade natur och där de därför kräver de koordinerade rutinerna extra 

mycket vilket också bidrar till att dessa syns i deras studie som fall med mer lyckade resultat. 

I Johanssons studie (2011) står vissa försvårande samt gynnande faktorer för 

samverkan i Barnahus klara. Svårigheter på grund av olika sekretessbestämmelser aktörerna 

emellan kan uppfattas som en försvårande omständighet men att det fungerar om man har tilltro 

och tillit till att man får relevant information för att kunna göra sitt jobb och att man måste ha 

förståelse för sina olika sekretessgränser. För att undvika problemet anonymiseras fallen på 

samrådsmötena så långt det går. Även uteblivet deltagande är något Johansson menar försvårar 

samarbetet. Om någon av aktörerna inte finns på plats haltar hela tanken med samarbetet. Idé 

och praktik stämmer inte överens (Johansson, 2011). Ytterligare faktorer som anges viktiga är 
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tydlighet i struktur, avseende roller och ansvar exempelvis avtal som styrker  vem som gör vad, 

mandat och  ekonomi. Samordning är också en viktig aspekt i samverkan och i relation till 

samordning uppmärksammas i Johanssons (2011) studie, en typ av rollförvirring som kan 

uppstå mellan samordnare, barnahussocionom samt socialsekreterare. De är av samma 

profession men samordnare och barnahussocionomer har en handledande eller konsultativ roll 

gentemot socialsekreterarna vilket då blir en fråga om olika hierakisk ordning dem emellan, 

eller att dessa kan uppfattas som auktoriteter mot socialsekreteraren. Samordnarens roll finns 

heller inte reglerad i lag vilket kan försvåra ytterligare. Vad är det då som säger att samordnaren 

bestämmer? Detta blir en fråga om olika maktaspekter. Vidare framgår också att olika 

lagtillhörigheter och olika arbets- och uredningsgångar även kan försvåra samarbetet. 

Exempelvis kan socialtjänsten behöva invänta polisens förhör vilket kan ligga flera veckor 

fram i tiden på grund av arbetsbelastning, vilket alltså påverkar vilka insatser socialtjänsten 

kan sätta in och vad de eventuellt kan säga till barnets föräldrar (Johansson, 2011). 

Samverkansfaktorer i andra närliggande typer av tvärprofessionella team 
Gemensam drivkraft är en stark framgångsfaktor i lyckad samverkan enligt Berlin 

(2014). I hans studie om lagarbete på en sjukhusavdelning, svarade flera av informanterna att 

ansvarstagande både för varann och arbetet, helhetssyn samt stöttning i svåra situationer var 

avgörande faktorer för samarbetet. För att känna ansvar var faktorer som gemenskap, att vara 

omtyckt och kunna visa uppskattning viktiga menar Berlin (ibid). Professionell bekräftelse 

gavs genom att medlemmar i teamet kompletterade varandra genom sina olika kompetenser. 

Kollektiva beslut gjorde dessutom att alla kände ansvar och att arbetet togs på allvar. Vidare 

lyftes gynnande faktorer som rätt rekryterade medlemmar, gemensam kultur och ett generellt 

öppet klimat där saker vågar lyftas och diskuteras. En felrekrytering exempelvis, ansågs kunna 

ställa samarbetet på ända och nämndes alltså som en försvårande faktor.  

Green, Rockhill & Burrus, (2008) anger oförståelse för varandras system, 

tillvägagångssätt och befogenheter samt olika mål och klientfokus som försvårande 

omständigheter för samverkan i sin studie om samarbete inom socialtjänstens egen 

organisations olika verksamhetsgrupper. Även olika sekretessnivåer och misstro inför varandra 

angavs som hinder enligt studien. Till fördel för samverkan angavs god kommunikation samt 

informationsutbyte mellan parterna (Green, Rockhill & Burrus, 2008). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien, som kan 

användas för att förstå och analysera det empiriska materialet. Huxhams samverkansteori 

(2003, Huxham & Vangen, 2005) innehåller flera begrepp såsom samverkan, mål, makt, tillit, 

de andra aktörerna samt ledarskap och ledarskapsaktivitet, vilka anses av vikt vid samverkan. 

De kan förstås och tolkas var för sig eller som en helhet där de alla hör ihop. Denna studie har 

dock utgått från de som verkar mest användbara d.v.s. samverkan och makt/hierarki. Därtill 

diskuteras begreppen jurisdiktion och handlingsutrymme då även dessa är relevanta för studien. 

Dessa är mer fristående begrepp och alltså inte särskilda begrepp utifrån någon specifik teori 

men kan diskuteras utifrån både Huxhams samverkansteori och Goffmans (2014) 

professionsteori om roller fronstage och backstage. Alla fyra begreppen tillsammans ringar in 

det studien väljer att särskilt undersöka, som kan leda till svar på frågeställningarna och bli 

ledord genom arbetet. 

Samverkan 

För att ta reda på om en samverkan fungerar väl måste vi först ta reda på vad som 

betraktas som en välfungerande samverkan. Först då kan vi också identifiera vad som gör att 

en samverkan inte fungerar. Huxham & Vangen, (2005) menar att för att nå framgång eller få 

en fördel av samverkan, förväntas något uppnås genom det som inte hade varit möjligt att nå 

om de enskilda myndigheterna arbetat var för sig. Detta är ett syfte som är betydelsefullt vid 

samverkan. Parter som väljer att ingå samarbete och samverkan kan antas göra det för att de 

förväntar sig att det är mer fördelaktigt och framgångsrikt än att agera ensam inom ett visst fält, 

i detta fall våld, eller risk för våld, mot barn. 

Det som framkommer i Huxhams teori som en stor nackdel för samarbeten, är den 

tröghet som uppstår då flera stora samhällsorgan ska samverka. Inte minst har de sannolikt 

olika ingångsvinklar, agendor och lagar och regler de styrs av (Huxham & Vangen, 2005). 

Vidare lyfts faktorer eller teman som; mål, makt, tillit, de andra aktörerna i samarbetet, 

ledarskap samt ledarskapsaktivitet som betydelsefulla för samverkan (Huxham, 2003, Huxham 

& Vangen, 2005). Man benar alltså upp begreppet samverkan, enligt ovan, i mindre delar som 

kan förklaras var för sig, varav makt är en del. 

Makt/Hierarki 
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  När det gäller makt är den allmänna uppfattningen inte sällan att makten tillhör den 

som ”står för fiolerna”, alltså den som står för finansieringen, menar Huxham, men hans teori 

tittar närmre på detaljer i själva samverkanssituationen. Det kan till synes vara bagateller som 

vem som kommer på namnet för samverkansgruppen exempelvis, men också vem som sitter 

på ledarstolen vid dagordningstavlan, sätter agendan, håller koll på tiden eller väljer tidpunkt 

och/eller plats för mötet. Makten är heller inte statisk utan i ständig förändring (Huxham, 2003, 

Huxham & Vangen, 2005). Makt kan tolkas och förklaras genom många olika teoretiker men 

då denna studien avser makt som en hierarkisk ”ordning” i ett samråd, blir Huxhams teori 

användbar då det undersöks vem som äger rätten att fatta beslut eller just ange dagordningen. 

Här kan alltså även ledarskap tänkas vara ett angränsande viktigt begrepp vilket finns med i 

Huxhams teori om samarbete. Makt är även påtaglig då vi har att göra med jurisdiktion eller 

anspråk på kunskapsområde, vilket leder oss till nästa begrepp, det vill säga någon som besitter 

en expertis på ett område och därmed blir en kraft i situationer där just den sortens kunskap 

efterfrågas (Dellgran, 2015). 

Jurisdiktion 

Att som profession göra anspråk på en särskild kunskap eller kompetensområde är vad 

som kallas jurisdiktion, menar Svensson, Johnson & Laanemets (2008) och Dellgran (2015). 

Vidare beskrivs jurisdiktion som en egen domän i vilken man har rätt att forska, verka samt 

styra över utbildning lämplig för utförande profession. Men inom det sociala arbetets fält eller 

domän ingår många olika professioner som alla kan göra anspråk på att veta bäst, menar de 

(Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2008). I en samrådsgrupp av slaget som är aktuellt i denna 

studien, sysslar alla med olika former av socialt arbete och därav skulle det kunna uppstå 

problem i förhållandet professionerna emellan om de inte är av samma åsikt. De gör anspråk 

på att kunna något särskilt i just samarbetssituationen.  

Tvetydighet är något som egentligen tas upp i samband med ”de andra aktörerna i 

samarbetet” som nämndes ovan att Huxham & Vangen (2005) anger som en betydelsefull 

faktor i samarbeten, men torde kunna användas även i begreppet jurisdiktion. Med tvetydighet 

menas en slags osäkerhet över vem man är i gruppen. Alltså om man efter ganska många år i 

samarbetet inte riktigt förstått vidden av sitt eget kompetensområde och jurisdiktion och därför 

inte heller ger akt på när andra professioner klampar över, oavsett om det är med flit eller 

omedvetet. Att definiera vilka kunskaper som finns och måste få utrymme i samrådsgruppen 

verkar alltså viktigt. 
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Huxham (2003) tar också upp status i resonemanget med tvetydighet och det kan vara 

kopplat till begreppet makt/hierarki som nämndes innan. Vem är det som styr eller som tar sig 

rätten att besluta eller ställa krav? Gör den det i så fall utifrån profession? Vad som förväntas 

av professionen? Då socialt arbete tillhör alla i samarbetet, enligt Svensson, Johnson & 

Laanemets (2008) resonemang, styr den då utifrån sin egen personlighet eller som sagt utifrån 

det som förväntas av professionen? För att utforska detta kan det vara mer relevant att titta på 

Goffmans teori om de roller vi spelar eller tar oss i olika sammanhang. Han beskriver 

”framträdanden” i teamsituationer som en slags uppvisning ”frontstage” som förbereds i det 

bakre rummet ”backstage” som i det här fallet skulle kunna vara samrådets möten kontra de 

mer ordinära arbetsuppgifterna de har till vardags. Rollerna som spelas i samrådet skulle kunna 

förstås som en uppvisning av vad man tror att de andra vill se av en som profession och som 

är av vikt att visa just i samrådet. De andra teamkamraterna blir alltså en slags publik man 

spelar en roll inför, men icke desto mindre är det en publik som hjälper en att formas, genom 

att ha förväntningar och eventuellt visa missnöje (Goffman, 2014). Detta är en 

socialisationsprocess där individen lär sig hur den ska agera på ett sätt som gör att den 

accepteras i gruppen och inte väcker ilska eller heller blir alltför anonym. Goffman (2014) 

förklarar att det är viktigt att inte fastna i vad man tror är personliga egenskaper i uppvisandet, 

utan han menar att det ofta händer att rollen och manérna tillhör just det den agerande är där 

för att göra, alltså tillföra kunskap inom ett visst område i detta fallet, genom sin profession 

och på så sätt bli erkänd och uppskattad för sin sakkunnighet. Dellgran (2015), menar att om 

man inom en särskild profession har en alltför utmärkande kultur med egna termer och begrepp, 

kan det vara ett hinder för just samverkan på grund av att de för märkbart avgränsar sin 

profession från en annan. Man kan dels se på de olika professionerna och professionsgränserna 

inom en samverkansgrupp, men man kan också se samrådet som en helhet såsom Goffman 

(2014, sid. 69) är inne på, som socialiserar bort för tydliga grupper/roller inom samrådsgruppen 

och istället omformar sig till en gemensam arbetsgrupp eller som Dellgran benämner som 

kollektiv professionalisering, i alla fall utåt sett, där man gör anspråk på en viss 

samhällsfunktion tillsammans (Dellgran, 2015, sid. 176 f).  

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme eller diskretion är något som till stor del hänger ihop med 

jurisdiktion (Freidson, 2001, tolkad i Dellgran, 2015, sid. 178). Dessa begrepp bildar 

tillsammans autonomi vilket innebär att professionen bildar en viss rättighet att självständigt 

fatta erforderliga beslut. Detta kan vara en typ av handlingsutrymme man vill komma åt med 
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samverkan, en legitimitet att fatta beslut. Huxham & Vangens (2005, Huxham 2003) aspekter 

på en gynnsam samverkan leder till ökat handlingsutrymme som en samverkansfördel. Alltså 

något man önskar komma åt som man inte hade uppnått var myndighet för sig, återigen. 

Svensson, Johnson & Laanemets (2008) skriver att dynamik är något som inte bara uppstår 

mellan enskilda människor utan också myndigheter och organisationer emellan (s.181). Genom 

att exempelvis polis och socialtjänst tillsammans utvecklar rutiner för hur vissa fall ska hanteras 

utifrån respektives regelverk och mål med insatsen i förhållande till barnets trygghet, skapas 

ett handlingsutrymme som just var för sig inte hade varit möjlig. En handräckning är exempel 

på en sådan situation. Kanske måste polisen ingripa i en våldsam familjesituation där någon 

behöver vara med från socialtjänstens sida för att trygga barnet. Genom detta skapas legitimitet 

i varderas profession och organisation och kan leda till breddning av deras organisationers 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Detta skulle kunna förstås 

genom Goffmans resonemang om teamframträdande (2014, sid.75 f.f.) som samarbetar i 

uppbyggandet av en rutin. Han menar att deltagare i team har stor betydelse för varann och är  

beroende av varandra. En individ/profession kan förstöra för resten av samverkansgruppen 

genom att missköta sig och framträdandet blir då misslyckat vilket leder till minskat förtroende 

och legitimitet för båda aktörerna. På detta sätt menar Goffman att status och ojämn maktbalans 

kan utjämnas och istället skapas en sammanhållande effekt (2014, sid. 77 f.). 

Fördel/nackdel med valda begrepp och teorier 

Då studiens intresse ligger i att undersöka de olika påverkansfaktorerna i ett samarbete, 

är som sagt begrepp valda som ringar in det som kan vara av vikt vid just studiens fokuspunkt, 

samverkan i Barnahus. Begreppen kan ses och beskrivas var för sig eller som delarna i ett 

sammanhang Huxhams teori (2003, Huxham & Vangen 2005). I denna studie valdes de 

begrepp ut som var av särskild vikt. Teorin som helhet kan anses fokusera enbart på yrkesroller 

och aktörer utifrån just olika organisationer/myndigheter och mindre på personen bakom 

professionen, vilket gör att även Goffmans professionsteori om personen och personligheten 

bakom masken och front stage/back stage-resonemanget även blir relevant i sammanhanget. 

Studien hade kunnat haft begrepp med koppling till teori som KASAM som beskriver 

individers känsla av sammanhang i ett samarbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) till 

exempel, men vill här egentligen inte åt känslan av sammanhang för samrådsdeltagarna utan 

hellre ta reda på hur samverkan fungerar och hur representanterna upplever den för syftet som 



11 
 

står bakom, alltså samverka för barns skydd och rättvisa samt om det finns fenomen eller 

effekter av eller i samverkan som ingen lagt märke till förut.  

Metod 
Här redogörs för vilken forskningsmetod och metodologisk ansats som valts, hur 

urvalet skett inför studien, hur empirin samlats in, vilka forskningsetiska aspekter som beaktats, 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet, hur det empiriska materialet analyserats, hur 

informationssökningen gått till, samt slutligen metoddiskussion. 

Kvalitativ forskningsmetod  
Denna studie undersöker de professionellas egna upplevelser samt söker djupare 

mening om dem genom tolkning och kan därför inte meningsfullt mätas numeriskt genom 

fastställda numeriska skalor såsom kvantitativa metoder gör (Björklund & Paulsson, 2012). 

Alltså är en kvalitativ metod bättre lämpad, där samrådsdeltagarnas tankar om sina 

samrådsmöten i intervjuer samt mina tolkningar av dessa tillsammans med observationer, ges 

större möjlighet att utforskas utan att värderas i siffror. Intervjuerna återges i resultatet med 

citat och dessa kan sedan bekräftas eller styrkas genom vad som eventuellt observerats i 

samrådet. Dock vill studien också leta efter en djupare mening med det som sägs och sker, 

alltså tolka och beskriva hur det kan uppfattas och analyseras utifrån, genom mina ögon med 

min förförståelse. Då blir den hermeneutiska ansatsen användbar, vilken går ut på att tolka med 

en så kallad ”förväntanshorisont” och sitt eget bagage i ryggen, snarare än att återberätta 

fenomen. Man växlar mellan helheten och delarna vartefter tolkningen görs. Teorin är 

meningsbärande och menar att det vi studerar, fenomenen, alltid har en djupare betydelse 

(Danermark, Ekström, Jakobsen, & Ch. Karlsson, 2003). Hermeneutiken avses därför användas 

som ansats i denna studien, då tolkningar görs av det som berättats, vilket ju är tolkningar av 

informanterna i första ledet, och sätts i relation till både tidigare erfarenheter hos mig själv och 

tidigare forskning på området. Därtill läggs alltså också observationer som utifrån egna 

subjektiva slutsatser anses höra till.  

Semistrukturerad intervju  

Den semistrukturerade intervjun, som använts i denna studie, kännetecknas av att den 

är halvt strukturerad och följer en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). Det vill säga att 

frågorna utgår från ett manus för att få en struktur på samtalet och försäkrar att frågorna som 

ställs är relevanta för det som ska studeras. Det har varit en förutsättning att använda intervjuer 

som metod i och med att det, som sagt, är samrådsdeltagarnas egna synpunkter, förklaringar 
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och tankar om samarbetet i samrådet, som ska undersökas. Under intervjuerna följs ett manus 

att förhålla sig till som kan styra rätt om informanten svävar iväg för mycket i sina svar 

(Björklund & Paulsson, 2012). Detta är använt med försiktighet för att inte kväva resonemang 

som är viktiga för helhetsbilden och kan föregå nya intressanta frågor och undringar (Kvale & 

Brinkmann, 2014), men en viss struktur, styrning och manus i intervjuerna har bidragit till att 

fokus på syfte och frågeställningar bibehållits. Å ena sidan är det bra för att man som 

intervjuare behöver vara påläst och insatt för att kunna följa upp lösa trådar i de kommande 

intervjuerna med samrådsdeltagarna, för att veta var man bör avgränsa sig exempelvis (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Å andra sidan riskerar man få ”chefens” syn på verksamheten och vad 

man bör vara observant på att det sedan kan påverka objektiviteten. 

Det faktum som Kvale & Brinkmann (2014, sid. 206 f.f), nämner om maktobalansen 

mellan informanten och den som intervjuar har beaktats. Som intervjuare infinner sig ett 

överläge i och med att det är just den som vet vad den är ute efter och kommer göra sin tolkning 

av det som sägs, men också då den spelar in och är den som styr genom att ställa frågor. Detta 

har försökts att om möjligt utjämnas något genom att tänka på hur intervjusituationen ser ut, 

hur och var man sitter. I detta fall har alla intervjuerna skett i en gynnsam situation för 

informanten då denne exempelvis intervjuats på sin arbetsplats, och där snarare jag varit den 

som ”varit gäst” på ny mark men där de känt sig hemma. 

Observation 

Tidigt i inledningsfasen av denna studie, beslutades att intervjuerna skulle föregås av 

deltagande observationer där ett observationsschema först var tänkt att användas, men där 

anteckningar istället togs löpande. Dessa observationer var deltagande på så sätt att närvarade 

skedde under samrådsmötena och där full access till samtalen gavs. Dock var de inte deltagande 

i den bemärkelsen att som forskare kunna bidra med synpunkter eller ställa frågor, utan bara 

deltagande i form av närvaro. I första hand skedde observationerna för att studera relationerna 

och interaktionerna mellan deltagarna i samrådsgruppen, men även för att förstå hur 

samrådsmötena gick till, då tidigare besök i eller erfarenhet från Barnahus inte förelåg. 

Dessutom skulle de bidra till en bra grund att bygga intervjuerna på. Bryman (1997) pratar om 

att en forskares vilja att se världen genom aktörernas ögon vilket också väl sammanfattar 

motivet till observationer i denna studie. Vidare menar han att det bör finnas en medvetenhet 

om att ju mer man lär känna sina informanter desto mer påverkas objektiviteten. Denna 

eventuella påverkan på objektiviteten har varit i medvetandet under denna process särskilt då 

det som forskare/student var svårt att sitta oberörd under mötena och hålla fokus på det som 



13 
 

skulle undersökas, då fallen som kom upp var engagerande och riskerade att ta uppmärksamhet 

från kärnan. Därtill kan inte uteslutas att en viss relation till de som senare skulle komma att 

intervjuas skapades. Detta undveks till viss del då informanterna i intervjuerna inte var just de 

som studerades i samrådsmötena förutom i ett fall. I de andra fallen hade de endast samma 

funktion/profession. 

Urval  
Idén om en studie om samrådet i ett Barnahus, initierades av en verksamhetsansvarig 

på ett Barnahus. De hade nyligen omorganiserat och kände en ovisshet i hur det nya sättet att 

samverka uppfattades av deltagarna i samrådet. Denne verksamhetsansvarige kontaktade 

Högskolan Väst för att undersöka om intresse fanns hos någon av studenterna i avgångsklassen. 

Uppdraget tilldelades mig efter att jag anmält intresse. 

Eftersom uppdraget kom direkt från en verksamhetsansvarig, kunde denne bistå med 

kontakter till informanter att intervjua och det stod fritt att välja bland professioner och 

personer utifrån var fokus i studien skulle ligga. Då studien skulle titta på olika professioners 

deltagande i samrådet i första hand, samt relationerna dem emellan, föll valet på en person från 

varje yrkeskategori i Barnahuset oberoende av övriga egenskaper. Samrådet i det Barnahus 

som besökts består av socialtjänst, polis, åklagare samt Bup-kurator som basgrupp, och vid 

behov kan även barn- eller rättsläkare och/eller psykolog tillkallas. Den omorganisering som 

avses ovan innebär att man numera valt att separera samrådens funktioner i två områden. Ett 

konsultativt där samordnare, socialtjänst, Bup-kurator och den handläggare från socialtjänsten 

som är där för att diskutera sitt fall sitter, samt ett rättsligt där företrädare för polis och åklagare 

är med och diskuterar de fall som behöver bedömas utifrån deras lagstiftning. I samrådsmötena 

varierar deltagarna från de olika myndigheterna något från gång till gång. Samordnare, Bup-

representant och socialtjänst är relativt konstanta i sitt deltagande, men representant från polis 

och åklagare kan variera mellan 2-3 olika personer beroende på vem av dem som har fallet på 

sitt bord. 

Mailadresser till personer som låg i studiens fokusgrupp, d.v.s. en representant från 

vardera Bup, Socialtjänsten, Polisen och Åklagarmyndigheten inhämtades från 

verksamhetsansvarig. Exempelvis hade man också kunnat välja att intervjua personer med en 

viss tid i yrket för att utreda hur arbetet förändrats över tid, eller yngre nyutbildade och mindre 

erfarnas åsikter eller liknande, men detta valdes bort. Personerna kontaktades via mail med 

bifogat informationsbrev (se bilaga 1) och två av dessa svarade relativt snabbt och den tredje 
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träffades på i samband med ett besök i verksamheten. Datum för intervju gjordes då upp och 

det påtalades att information om studien fanns i mailet som skickats. Den informant som var 

kontaktad för sin tillhörighet i åklagarmyndigheten, avböjde deltagande då detta först inte 

kunde ske enligt den tidsplan för arbetet som hade satts. Informanten kontaktades igen då extra 

tid för intervjuerna frigjorts, men svarade inte på detta. En ytterligare kontakt togs mail-ledes, 

men även den utan framgång. I studiens resultat saknas alltså en deltagande profession och 

myndighet i samrådet, vilket innebär att resultatet skulle kunna skilja sig något från om 

samtliga professioner deltagit. Intervjun som inledningsvis skedde med verksamhetsansvarig 

används också i resultatet eftersom hon är väl insatt i och har erfarenhet av samråd.  

Intervjuer 
Initialt intervjuades verksamhetsansvarig med syfte att få information generellt om 

samrådens arbete. Hon frågades exempelvis om vilken kunskap hon anser bör ingå i ett 

Barnahus, förtroende och respekt mellan medarbetarna, hur man löser oenighet, vilket 

handlingsutrymme som skapas i samrådet, status och makt mellan professionerna i 

Barnahuset och utåt sett, gynnande respektive hindrande faktorer för samverkan samt 

funderingar efter arbetsdagens slut. Totalt ställdes 13 frågor (se bilaga 3) och berättelsen som 

gavs utifrån dessa fick ganska fritt utrymme eftersom verksamhetens bakgrund och synen på 

den uppifrån var intressant förutom svaren på frågorna. Syftet med den var också att göra en 

pilotundersökning som skulle ligga till grund för dels observationsschemat som användes 

under observationerna men också den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 4) som 

följdes under resterande tre intervjuer vilka också kretsade kring studiens valda teoretiska 

begrepp; samverkan, makt/hierarki, jurisdiktion/professionsgräns samt handlingsutrymme. 

Intervjuerna med olika samrådsdeltagare bokades utifrån profession och blev tre 

stycken till antalet och tog alltifrån cirka 30 - 80 minuter att genomföra och har sedan 

transkriberats i sin helhet. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna skriva på 

blanketten om samtycke (se bilaga 2) till att delta i studien samt informerades om att de fick 

dra sig ur när som helst under arbetets gång. Frågor som ställdes handlade först om deras 

profession eller yrkestitel, var de hade sin anställning, hur länge de arbetat som detta samt hur 

länge de ingått i samrådet. Vidare leddes frågorna in på deras egna tankar och upplevelser om 

olika samverkansaspekter i samrådet såsom; målet med samverkan, professionernas bidrag 

och sämja, tilliten samrådsdeltagarna emellan samt vilket mandat att fatta beslut man har som 

deltagare i samrådet. Efter detta ställdes frågor om jurisdiktion d.v.s. anspråk på uppgifter 

utifrån profession, handlingsutrymme och samverkansresultat och då exempelvis om vilken 
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kunskap de anser bör ingå i samrådet, om de ”trampar över” i varandras kunskapsområden 

och hur detta i så fall tas emot, om någon har ”sista ordet” vid oenighet, hur de upplever sitt 

handlingsutrymme i samrådet eller vad samverkan leder till och vad de har för status utåt sett, 

samt om de kunde identifiera faktorer som verkar hindrande eller gynnande för samverkan.  

Observationer 
Observationerna har skett under ordinarie samrådsmöten under två eftermiddagar. De 

två första timmarna har inneburit konsultativt samråd med representanter från socialtjänst i 

Barnahuset och besökande socialtjänst som äger ärendet samt kurator från BUP. Därefter har 

rättsligt samråd skett, där utöver de professioner som deltar i det konsultativa samrådet även 

innefattar representanter från polis och åklagarmyndigheten. På ett av de rättsliga samråden av 

de två observerade deltog inte åklagare i fysisk bemärkelse. Denne var då delaktig vid behov 

på telefon med högtalarfunktion. Vid första tillfället deltog undertecknad även under 

förberedelserna inför eftermiddagens möten, för att se hur de förberedde sig och vilka fall de 

fått till sig som behövde lyftas under eftermiddagen. Ett observationsschema var avsett att 

fyllas i vid observationstillfällena utifrån de olika nyckelorden; samverkan, makt/hierarki, 

jurisdiktion/professionsgräns och handlingsutrymme, samt vilken profession som sagt 

och/eller gjort vad i relation till dem. Men då det blev för mycket fokus på vilken ruta som 

skulle fyllas i, kändes det lättare att anteckna löpande istället och schemat förkastades. 

Observationerna gjordes för att ge en ytterligare dimension till berättelser i intervjuerna och 

lägga grund för frågor vid intervjuerna som alltså gjorts därefter. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudprinciper att förhålla sig till inom 

forskning vilka benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Nedan förklaras hur dessa beaktats i denna studie. Därtill lyfts att nyttan 

med studien väl måste vägas mot den enskilde informantens väl och ve (ibid). Alltså att man 

tydligt ska kunna se nyttan med studien och vad som är relevant med den och vilka effekter 

den får, goda eller mindre goda, i relation till informanterna som studeras. Ställning har tagits 

till om de mindre goda effekterna för en enskild, exempelvis svårigheter med absolut 

anonymitet, kan vara berättigade eftersom de förhoppningsvis leder till något bra i slutändan 

för hela gruppen såsom Kvale & Brinkmann, (2014) beskriver. 

Informations- och samtyckeskravet  
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Vetenskapsrådet (2002) menar att samtycke från informanter bör inhämtas innan man 

på något sätt använder dem i en vetenskaplig studie, utom i de särskilda fall där en sådan fråga 

skulle kunna skada individen, samt att de bör informeras om studiens syfte och frågeställningar 

samt hur materialet kommer att hanteras och vad deltagandet kommer resultera i. Dessutom 

ska information om deltagarens rätt att när som helst avbryta sin medverkan tydligt framgå. 

Enligt Marzano tolkad i Kvale & Brinkman (2014, sid. 107), grundar sig begreppet ”informerat 

samtycke” på individers självbestämmanderätt samt att göra gott, i den ordningen, vilket borgar 

för att människan i studien har förmågan att själv avgöra om den vill delta eller ej, samt att 

informanten inte kommer till skada. Vidare skriver Kvale & Brinkmann (2014) att i de fall då 

forskningen kan komma att skapa konflikter kan ett skriftligt samtycke tjäna som skydd både 

för deltagarnas del samt forskarens. I denna studie skulle eventuellt vissa kontrasterande svar 

kunna skapa viss spänning mellan olika professioner, men som forskare får jag tänka på hur 

jag framställer svar så de inte skapar onödig friktion samtidigt som verksamheten efterfrågat 

en studie och med största sannolikhet då är intresserade av en objektiv studie där både för och 

nackdelar blir belysta. 

Innan intervjuerna påbörjats har dels ett informationsbrev skickats till informanterna, 

samt en blankett om skriftligt samtycke skrivits på vid intervjutillfället. De har också 

informerats om studiens syfte och rätten att avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. De 

som inte läst informationsbrevet har fått information om studiens syfte, samt informerats om 

rätten att dra tillbaka sitt deltagande när som helst. Ett dilemma Kvale & Brinkmann, (2014, 

sid. 108 f.) pratar om, är att man inte alltid bör avslöja studiens syfte för specificerat eftersom 

man då kan riskera att få svar som pekar mot ett visst håll utifrån vad de själva vill ska fokuseras 

på. Detta har i viss mån beaktats då syftet med studien förklarats vara att undersöka samverkan 

i ett samråd där man arbetar i skarpt läge och barnets intressen prioriteras. Exakt vilka aspekter 

som kommer undersökas i samarbetet, såsom makt/hierarki exempelvis, har inte uttryckligen 

talats om men det framgår av intervjuguiden som skickats informanterna innan intervju (se 

bilaga 3). Å ena sidan kan det vara en fördel att ha skickat intervjuguiden innan då jag velat få 

utförliga och eftertänksamma svar men å andra sidan kan det vara en nackdel om de fått fundera 

för länge på frågorna, såsom Kvale & Brinkmann (2014) menar ovan att de då kan styra svaren 

åt ett visst håll, som kan vara fördelaktigt för dem. Man förlorar då på sätt och vis det som 

spontant kommer upp när man frågar. Vid intervjuerna har dock bara en av informanterna 

berättat att hon hunnit läsa intervjuguiden och då bara som hastigast samma morgon. 

Resterande informanter har sagt att de inte läst.  
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Vid observationstillfällena har jag som forskare tydligt presenterat mig och mitt syfte med 

observationerna. Det har framgått varifrån jag kommer samt att en studie görs om samrådet i 

Barnahuset på uppdrag av Barnahuset. Deltagarna har upplevts vara väl införstådda med och 

välvilligt inställda till närvaron under samrådsmötena.  

Konfidentialitetskravet 

Enligt forskningskraven får man inte skada de som ska studeras och man bör vara noga 

med konfidentialiteten för deltagarna i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kan 

diskuteras i och med att de i en sådan här mindre grupp alltid kan känna igen sig själva och 

troligen också varandra i resultatet beroende på hur abstrakt eller detaljerat det framställs, alltså 

hur man redogör för hur varje profession svarar eller om man publicerar citat från intervjuerna. 

Det har så noga som möjligt informerats om att absolut anonymitet arbetskamraterna emellan, 

även om de förstås framställs som anonyma, kanske ändå är svårt att garantera och det har noga 

poängterats att intervjun är frivillig och inte till för att skada på något sätt utan belysa bra och 

mindre bra aspekter av samarbetet, samt vilket fokus studien har. Det kan dock diskuteras om 

de känner absolut frivillighet eller konfidentialitet eftersom det i detta fall är en 

verksamhetsansvarig som gett access till intervjupersonerna. Vidare har beaktats hur förvaring 

av det insamlade materialet bör ske. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska material som riskerar 

att kunna härledas till en särskild person förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. 

De inspelade intervjuerna har efter överföring från diktafon till privat dator, raderats från 

diktafon och förvarats i datorn med inloggningskod. Efter transkribering har materialet försetts 

med kod för varje medlem och i det slutgiltiga resultatet och analysen har informanterna givits 

alias för att underlätta för läsaren. Inga personliga kännetecken har presenterats förutom 

professions- och myndighetstillhörighet. Dessa konfidentialitetsaspekter har även beaktats vid 

redovisning av observationer. 

Nyttjandekravet 

Detta krav reglerar hantering av personuppgifter och att dessa enbart får användas i 

forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Personuppgifter som 

skulle kunna peka ut en viss individ med säkerhet, har inte använts alls i studien. Det som 

förekommer är enbart professionstillhörighet samt nuvarande tjänst. Namnen har naturligtvis 

givits men framgår inte i resultatet varpå aspekterna i detta forskningskrav, utöver alias för 

anonymitet, inte behövt vidare ställningstaganden.  
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Kvale & Brinkman (2014) beskriver att man kan få intervjupersonerna emot sig om 

man alltför noggrant återgett deras svar, något man exempelvis vill göra för att belysa en åsikt 

eller uppfattning särskilt som kanske säger en hel del om hela samarbetet enligt vår egen 

tolkning. Informanterna har emellertid en bild i huvudet om hur de svarat och vad deras mening 

varit, men meningen försvinner i vad som uppfattas som en osammanhängande utskrift. I 

studien har därför fokus legat på att intervjuerna är levande samtal och de bör återberättas som 

just sådana samt att under intervjuerna har klargörande frågor ställts vid osäkerhet eller om det 

funnits anledning att tolka tvetydigt.  

En annan aspekt att beakta är makten som forskare, att framställa en profession som 

mer eller bättre lämpad att få störst utrymme och tolkningsföreträde i mötena eller i studien, i 

och med vår utbildning till just socialarbetare exempelvis. Enligt Kvale & Brinkman (2014, 

sid. 252) kan man ur ett hermeneutiskt perspektiv aldrig riktigt ställa sig utanför den 

förståelsetradition man tillhör som forskare och därmed kan eventuella konflikter uppfattas 

partiskt under insamlingen av material. Detta är något som hela tiden kräver medvetenhet. 

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
För att tillförsäkra en studie validitet eller giltighet, gäller det att man från början tänker 

till så att inhämtningen av det empiriska materialet, alltså frågorna i en intervju eller 

observationsschemat för en observation i detta fall, behandlar de frågeställningar som satts för 

att uppnå studiens syfte samt den teoretiska ramen mot vilket det empiriska materialet ska 

förstås och tolkas (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie kan sägas vara valid, då 

intervjufrågorna följer ett manus vilka givits alla deltagarna och som till största del baserats på 

intressanta observationer som  i sin tur fokuserat på begrepp som återfinns både i den teoretiska 

ramen för studien och den tidigare forskningen som studerats under processen. 

Tillförlitligheten och trovärdigheten i studien kan också sägas vara kopplad till att alla deltagare 

fått likartade frågor om än inte alltid i samma ordning, utefter hur det passat in i samtalen. 

Informanternas svar kan eventuellt också kopplas till deras inläsning av intervjuguiden före 

intervjun. Den som läst den innan har svarat med långa utförliga svar och den har därmed också 

tagit längre tid att genomföra. De som sagt att de inte läst den innan har svarat mer kortfattat 

och det har då behövts ställas fler följdfrågor så att informanten fått tid och möjlighet att 

utveckla sina svar. Ibland har även exempel på hur de menar efterfrågats för att vara säker på 

att frågan uppfattats såsom avsett. Som nämnts tidigare har både observationer och intervjuer 

gjorts. Denna kombination skulle kunna borga för att det som sägs i intervjuerna är 

sanningsenligt, då informanterna vet om att observationer gjorts och att jag som forskare redan 
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har en viss kunskap om samråden och sannolikt också en inblick i hur de interagerar med 

varandra under dessa.  

Att säga att ett resultat är generaliserbart, innebär att det man kommit fram till, alltså 

resultatet av studien, kan överföras till andra situationer eller fält (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Denna studie kan inte påstås gälla för alla fält i vilka samverkan förekommer, men i den 

specifika situationen i samrådsgrupper i Barnahus eller snarlik miljö, där ungefär samma krav, 

professioner och uppgifter förekommer, borde den kunna överföras.  

Analysmetod 
Då studien är ute efter att upptäcka och beskriva fenomen som hjälper oss att förstå och 

tolka positiva och negativa aspekter i en tvärprofessionell samrådsgrupp, är en kvalitativ 

analysmetod genom kodning och tematisering det som lämpar sig bäst. Syftet med studien är 

att titta närmre på och upptäcka olika centrala fenomen som återkommer i de transkriberade 

intervjuerna och observationerna. I de transkriberade intervjuerna har ord eller uttryck som 

säger något om det studien undersöker, markerats med ord i kanterna, så kallade nyckelord. I 

ett andra skede har dessa nyckelord eller hela citat satts på post-it-lappar och placerats på A4-

ark med koder utefter vilket område de tillhör, exempelvis; gemenskap, tillit, tydlig ledning 

o.s.v. I tredje skedet har koderna satts samman till lite större vidare begrepp som; 

förutsättningar för god samverkan eller försvårande omständigheter för samverkan. Se 

exempeltabell; 

Citat Kod Tema 
”Allt för barnets bästa, barnets bästa i fokus. Och man jobbar 
mot samma mål. Alltså att det ska bli bra för barnet” 
 Skapa vi-känsla, gemenskap 

Förutsättningar för 
god samverkan 

  ”Å det är jättebra för då blir det ju inte samma frustration och 
man får förståelse för varandra.” 
    
  ”samråden är definitivt där man kan ha högt i tak och... Jag 
tycker vi känner oss trygga med varandra.” 
 Relationsskapande och tillit 

  ”Kan man inte, säger man det. Ingen prestige” 
  
  ”En jätteviktig funktion. Annars blir det nog det här att en 
myndighet tar på sig rollen att det blir ett informellt ledarskap” 
 Samordning, tydlighet, ledning och 

vikten av att prata samma språk   ”Jaa, å det är ju det vi försökt att omvandla och omformulera 
till ett "Barnahusspråk" så vi utvecklar ett gemensamt språk. Det 
internationella barnahusspråket...” 

 

Lindgren (2014), förklarar att man genom kodning tittar på och letar efter nyckelord 

eller begrepp i transkriberingarna, som är intressanta och som står för något av det man vill 

försöka säga något om en studie. Detta är ett tydligt arbetssätt som går lätt att följa stegmässigt 

om man behöver klargöra hur analysen gått till och hur man som forskare tolkat det viktigaste 
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av informanternas uppfattningar. En utmaning har dock varit att dels begränsa sig som 

Lindgren (2014, sid.73) beskriver om att behöva lämna intressanta fenomen därhän för 

helhetens skull och dels att gå tillräckligt djupt för att studien ska få en nyanserad botten att stå 

på. I resultatet kopplas och stärks analysen med citat från informanterna och där det är relevant 

styrks ytterligare med vad som uppfattats under observationerna. 

Studien har således använt en abduktiv analysprocess där det vandrats fram och tillbaka 

mellan empiri och teori och resonerats fram till analys som satts i relation till tidigare forskning. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, sid. 239) beskrivs denna metod som något som används vid 

ovisshet om vad ett fenomen beror på eller handlar om samt är öppen för en omtolkning om 

nya intressanta uppgifter framkommer. Det har funnits en förförståelse genom tidigare 

forskning men inte någon klar hypotes att testa. Svar och skeenden har inte kunnat förutses 

under empiriinsamlingen, utan dessa har bollats mot och satts i relation till vad forskning på 

området säger, samt kan tolkas genom teoretisk ram. 

Informationssökning 
I sökandet efter tidigare forskning och vad som sägs om valda begrepp har sökningar 

gjorts  på samverkan brett, då inget finns specifikt om ”samråd” i Barnahus. Genom sökningar 

som ”tvärprofessionellt samarbete”, ”samverkan mellan myndigheter” och ”gynnande/ 

hindrande vid samverkan” i DIVA och Google Scholar, har referenser hittats i avhandlingar 

och liknande uppsatser, vilka sedan följts upp för att hitta relevanta peer-rewied artiklar. 

Sökningar har även gjorts på nyckelord som ”Barnahus”, ”samverkan då barn far illa”, 

”jurisdiktion”, ”handlingsutrymme genom samverkan” och liknande. Även engelska sökord 

som ”collaboration child abuse” och ”children advocacy center” har använts i olika 

kombinationer. Tidigt i arbetet skickades även information och länkar från 

verksamhetsansvarig på det Barnahus som besökts och observerats. Tips om 

Barnahusutredningen (2010) som är en utvärdering av arbetet i Barnahus samt en avhandling 

om samarbete mot barnavåld ”Collaborating Against Child Abuse” (2017), gavs därifrån. 

Dessa har också bidragit med relevanta referenser för vidare sökningar via referenser. Därtill 

har informationskanaler som Socialstyrelsen, Rädda Barnen samt Statens offentliga 

utredningar (SOU) bidragit till studien. Det allra mesta av forskningen som hittats behandlar 

antingen barnens nytta av samarbete i Barnahus, alltså hur deras perpektiv tas tillvara eller när 

sökningar gjorts på tvärprofessionellt samarbete eller samverkan mellan myndigheter har dessa 

mer fokuserat på exempelvis hur professioner i socialtjänst kontra skola samverkar kring barn 

och resultatet utifrån barnet eller familjen sett. 
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Metoddiskussion 
Som nämnts har denna studie baserats på empirisk insamling genom intervjuer och 

observationer. Detta sätt kändes naturligt då syftet var att utforska hur just de som har möjlighet 

men också skyldighet att samverka för barns bästa ser på samverkan i Barnahus, alltså i skarpt 

läge. Det blev dock under genomgången av intervjumaterialet tydligt hur det här med 

intervjuande kräver sin man/kvinna. En annan metod gällande arbetsgången kunde, eller rent 

av borde, ha använts. Empirin samlades först in och därefter påbörjades transkriberingarna av 

intervjuerna, vilket lett till att det finns en begränsning i uppföljningen av vissa frågor. Om 

transkriberingarna gjorts löpande, efter varje intervju, hade detta upptäckts och kunnat 

förbättras efterhand för att på så sätt verkligen få ut mesta möjliga ur informanterna. Detta 

gjordes endast avseende den första pilotintervjun eftersom resterande frågor skapades utifrån 

den, men det arbetssättet borde alltså följt med efter samtliga intervjuer. Fördelen med detta är 

å andra sidan att de tre sista fått samma frågor ställda på samma eller likartat sätt, vilket gör att 

det finns en lätthet i att se om de tycker ungefär samma eller om de avviker kraftigt från 

varandras svar. Som nämnts innan kan skillnad ses gällande utförliga, eftertänksamma svar när 

intervjuguiden lästs innan intervju och inte och det borde kanske framgått än tydligare i 

informationsbrevet då syftet med just intervjuerna var att få målande berättelser av 

samrådsdeltagarnas uppfattningar. Å andra sidan kan en fördel med att inte ha läst innan vara 

spontana svar som inte hunnit friserats eller anpassats för det man tror intervjuaren vill höra 

eller som skulle uppskattas av arbetsgivaren.  

Det faktum att uppsättningen informanter varit olika i intervjuer och under 

observationer, kan å ena sidan betyda att studiens resultat inte blir helt autentiskt då de inte 

egentligen bygger på exakt samma personer. Å andra sidan kan just detta betyda att det 

intervjupersonerna säger representerar fler än bara dem själva. Om intervjuer och observationer 

styrker varandra utifrån fler informanter, blir också resultatet mer tillförlitligt och trovärdigt. 

Studien hade eventuellt också kunnat utföras med hjälp av enkäter. Man hade då kunnat 

göra jämförelser mellan olika Barnahus exempelvis, eller haft möjligheten att nå många fler, 

något som inte varit möjligt tidsmässigt vid intervju som metod. Men då studien initierades av 

ett särskilt Barnahus blev intresset för vad just de som arbetar där hade att berätta, fokuset i 

studien. Dessutom hade det varit nödvändigt att utgå från vad man tror är viktigt att undersöka 

vilket alltså gör studien mer snäv. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs för resultatet av intervjuerna med de olika samrådsdeltagarna i 

olika professioner som deltar i samråden på ett Barnahus. Under varje tema; förutsättningar för 

god samverkan, försvårande omständigheter för samverkan, återges citat från deltagarna som 

legat till grund för temat. Även koder som exempelvis gemensamt mål eller samordning återges 

ovanför de citat som placerats in under dem, för att tydliggöra vad citaten handlar om. Detta 

kompletteras i vissa fall med resultat från de observationer som gjorts under mötena under 

respektive tema. Slutligen redogörs resultat i relation till tidigare forskning och teori i analys 

under varje tema.  

De olika informanterna nämns via alias för att underlätta för läsaren och deras 

profession/funktion samt myndighetstillhörighet är:  

- Anna - övergripande ansvar för Barnahuset – Socialtjänsten. 

- Bianca – kurator, Bup-kliniken/Trauma-teamet, NU-sjukvården.  

- Catrin - barnförhörsledare/barnutredare – Polismyndigheten. 

- Daniella - socialsekreterare med särskild specialistkompetens – Socialtjänsten. 

Tema – Förutsättningar för god samverkan 
Under analysarbetet kunde flera främjande respektive försvårande omständigheter för 

samverkan utläsas i intervjuerna, vilka fick olika koder beroende på vad de handlade om.  

Vi-känsla och gemenskap 

Något av det första som upptäcktes var informanternas olika uttryck för vikten av att 

hålla ihop gruppen och skapa vi-känsla. Det var citat som sade något om gemensamt mål, 

gemensam utbildning och lära av varandra. 

”Allt för barnets bästa, barnets bästa i fokus. Och man jobbar mot samma 

mål. Alltså att det ska bli bra för barnet” (Catrin) 

”Om man inte har kunskap initialt, så tänker jag att vi har också en 

utbildningsplan i Barnahuset för alla myndigheter, så att man ska ha en 

grundkompetens i dom här frågorna och vi har kontinuerliga utbildningar 

som vi försöker åka på tillsammans, för det är så viktigt att hålla ihop det 

här gänget.” (Anna) 
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”Det är jätteroligt, något av det roligaste... å vara med i samrådet för man 

lär så otroligt mycket om andra myndigheter. Å det är så bra när jag 

kommer tillbaka till XXXXX när jag ska metodstödja där. Då kan ju jag ju 

förklara utifrån annan lagstiftning och myndigheter när vi har möten med 

mina kollegor som är frustrerade å "varför gör man inte så och så" -"jo det 

är så här att lagstiftningen är och därför måste man göra dom här stegen" 

Å det är jättebra för då blir det ju inte samma frustration och man får 

förståelse för varandra.” (Daniella). 

”Alltså vad jag har lärt mig mycket om det här hur mycket lagar det är som 

styr... men sen råkar det ju också vara så att på det här Barnahuset jobbar 

ju också VIN-handläggarna (våld i nära relation) och dom har jag haft 

glädje av att ha raster tillsammans med och lärt mig mycket mer om våldets 

inverkan... Det tycker jag är det som lyft mig mest i kunskap sedan jag 

började här, för det kunde inte jag så jättemycket om, faktiskt.” (Bianca) 

”Nämen jag ser ju i "helhet", mycket mycket mer. Konsekvenser. Jag ser 

inte bara våran bit. Jag ser mycket mycket längre och ur ett vidare 

perspektiv. Från början så hade jag ju bara mitt polisperspektiv såklart, för 

det var ju det jag kunde. Men nu vet ju jag "om det bli såhär så gör 

socialtjänsten såhär och så kan Bup gå in där och" ... ja helheten på ett 

annat sätt. Ja.” (Catrin) 

Huvudmålet för samverkan i samrådet är enligt samtliga informanter, att underlätta för 

och värna barnet under rättsprocessen. Denna mycket tydliga drivkraft verkar ha en 

sammanhållande effekt på samrådet. Den samsyn det gemensamma målet eller uppdraget 

skapar, kan alltså ses som en gynnande samverkansfaktor i sig är min analys vilken stämmer 

helt med Huxham´s (2003. Huxham & Vangen 2005) samverkansteori. Samtliga inblandade i 

ett samarbete eller en samverkan förväntar sig att kunna uppnå något som inte varit möjligt om 

de jobbat myndigheterna var för sig. I detta gemensamma arbete mot målet skapas på så sätt 

också ett handlingsutrymme för samrådets olika professioner och myndigheter vilket leder till 

att de uppnår något genom samverkan som inte annars är möjligt, alltså en fördel för barnet. I 

strävan att nå målet behöver samrådsdeltagarna förutom sin egen professionskunskap, en 

gemensam kunskap som är specifik för Barnahuset, och detta bidrar också till en slags 

gemenskap och vi-känsla, vilket också stöds i tidigare forskning. Herbert & Bromfield (2017) 
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menar att väl sammansvetsade team tenderar ha bättre förutsättningar till goda resultat och 

Berlins (2014) forskning pekar också på den gemensamma drivkraften som gynnsamt för 

samverkan. Han pratar om ett gemensamt ansvarstagande för varandra stöttning i svåra fall 

samt helhetssyn vilket mycket väl stämmer in på vad informanterna vittnar om både ovan men 

även nedan i Daniellas citat.  

Tillit och relationsskapande 

”samråden är definitivt där man kan ha högt i tak och att ...jag tycker vi 

känner oss trygga med varandra.” 

 - Vad beror det på tror du? 

 ”-Att vi träffas ofta, att vi har haft svåra ärenden ihop, att man fått 

bekänna färg ibland då man inte kanske har vetat eller kunnat å det har ju 

tagits emot med förståelse och så har det nog varit åt alla håll. Jamen vi 

har lätta ingångar till varandra, vi har varandras privata nummer om det 

är nånting. Så kan vi alltid nå varandra och det blir ju också en trygghet.”  

(Daniella) 

”Jag tänker att vi har byggt mycket för att lita på varandra genom att ha 

utvecklingsdagar, ha väldigt högt i tak när vi har konsultationer och när vi 

pratar om allt möjligt, och det tycker jag verkligen det finns här. Men, sen 

har vi ju socialtjänster som kommer in som inte är med i våran grupp och 

inte är med när vi pratar i övrigt och då är det alltid svårare för man 

känner inte varandra. Å det är väl alltid ett hinder i att kunna ha högt i tak, 

eller veta vad man kan säga och får säga och såhär. Då kan man ju tänka 

att det är väldigt viktigt att det är samma representanter från kommunerna 

som kommer för då byggs ju förtroende.”  (Bianca) 

”Kan man inte, säger man det. Ingen prestige” (Catrin) 

”De första åren... jag tror aldrig jag har festat så mycket med nån 

arbetsplats som vi gjorde då. Hade jättemycket tillställningar och hittade 

på "bara för att", komma tillsammans och göra saker. Vi hade allt ifrån 

vinprovning till a… det blev såna traditioner med sommarfest och liksom… 
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ja, massa olika grejer så. Eftersom vi inte har en gemensam grund att stå 

på utan vi är olika myndigheter med olika professioner” (Anna) 

Informanterna vittnar om att det är viktigt att känna trygghet och tillit till varandra. De 

pratar om att kunna ha högt i tak och det menar de är möjligt i samrådet, vilket tyder på att de 

har nog med förtroende och tillit för att våga säga vad man tycker och tänker. Det pratas också 

om att ha lätta ingångar till varandra, vilket är något som enligt min tolkning har med tillit att 

göra såväl som en fysisk närvaro i form av att vara placerade under samma tak. Att det inte 

finns några barriärer mellan dem varken fysiskt eller känslomässigt. Den känslomässiga tilliten 

skapas genom regelbundenhet i samrådsmöten och att gruppen behöver vara någorlunda 

konstant i fråga om personer som deltar, samt att gruppen gått igenom svårigheter tillsammans. 

Detta kan kopplas till det Huxham (2003) och Huxham & Vangen (2005) menar om att tillit 

och relationerna mellan aktörerna är viktiga för det goda samarbetet. De beskriver dock inte på 

vilket sätt tillit skapas. Herbert, Walsh & Bromfield (2018), menar att just placeringen under 

samma tak kan vara en sammansvetsande omständighet såväl som regelbundenhet i 

samrådsmötena, något som alltså fler studier pekat på (Edinburgh, Saewyc, & Levitt, 2008, 

Green, Rockhill, & Burrus, 2008, Jackson, 2012, Newman, Dannenfelser, & Pendleton, 2005, 

Precey, 1999, Smith, Witte, & Fricker-Elhai, 2006). Detta verkar gynnande på så sätt att de 

inte enbart samverkar med det gemensamma uppdraget för ögonen utan också kontinuerligt 

tillåts lufta sina meningsskiljaktigheter och spänningar, eller som informanterna i denna studie 

alltså uttrycker det; har ”högt i tak.” I en så ytterst komplex verksamhet som ett Barnahus är, 

blir resultatet helt beroende av relationerna mellan de aktörer som samverkar samt hur deras 

acceptans till rutiner och arbetssätt stämmer överens, menar Herbert & Bromfield (2017) och 

detta leder oss in på nästa område av förutsättningar för en bra samverkan.  

Tydlighet, ledning och vikten av att prata samma språk  

”En jätteviktig funktion. Annars blir det nog det här att en myndighet tar 

på sig rollen att det blir ett informellt ledarskap. För någon måste hålla i 

samrådet, så det är jättebra att det är en samordnare som inte är 

myndighetsutövande på något sätt. Som håller i det, ser till att alla kommer 

till tals, att det blir en dynamik i ärendena liksom, jättejättejätteviktigt.”  

(Daniella) 
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Samordnaren som leder de här sittningarna, behöver se till att man inte är 

indragen utan kan lyfta sig ett snäpp och se, vad handlar det här om, ”nu 

får vi ta det lite lugnt och titta på sakfrågan” å styra det lite då.” (Anna) 

” Jaa, å det är ju det vi försökt att omvandla och omformulera till ett 

"Barnahusspråk" så vi utvecklar ett gemensamt språk. Det internationella 

barnahusspråket...(skratt) Det är faktiskt så… och vi definierar orden 

mellan varven, för att se om man är överens och att man pratar om samma 

sak. Och vi sammanfattar och förtydligar och vi använder såna tekniker för 

att se till att vi har lyft på dom stenar som behövts för att vi ska bli 

överens.” (Anna) 

Det är enligt samtliga informanter en mycket stor och viktig roll att axla för den som är 

samordnare i samrådet. Dennes funktion är att sammankalla, ta reda på vilka fall som kommer 

lyftas på dagordningen samt hålla koll på klockan och se till så att alla får komma till tals. 

Slutligen sammanfattas vad rekommendationen blir och samordnaren kollar av så att 

besökande socialtjänst känner sig ok med svaret eller påpekar att mer information behövs innan 

rekommendation om så är fallet. Vid de två observationerna som gjordes kunde denna funktion 

identifieras som tydligt ledande av samrådsmötet. Men det var ett ledande med stor diplomati 

och hänsyn, vilket också framkom under intervjuerna. Makt och hierarki tillhör enligt Huxham, 

(2003, Huxham & Vangen, 2005), den som håller i dagordningen och sätter agendan, men i 

detta fall står denna funktion inte ut som en maktposition eller hierarkisk ordning, utan 

samordnaren förefaller vara en lösning som alla kan acceptera och gör inte anspråk på någon 

av de andras professioner. Hon tillhör visserligen socialtjänsten, men sitter där främst för att 

styra samrådet och bevaka barnperspektivet. Således blir denna funktion något som hör 

samrådets gemensamma jurisdiktion till. Se till att alla drar åt samma håll och bibehåller 

målfokus. Makt i samrådet framstår också som mycket flytande beroende på vems område ett 

fall främst berör, vilket stöds av Huxham då han säger att makten inte är statisk (2003) 

(Huxham & Vangen, 2005). Å ena sidan har samordnaren makt att sätta tiden och bestämma 

agendan något så när, men samrådsdeltagarna förväntar sig också något i utbyte såsom struktur, 

ordning och reda, vilket gör att makten förefaller fördelas jämnt inom samrådsgruppen.  

Påpekandet att de då och då behöver definiera orden, som en informant vittnar om i 

citatet ovan, förefaller bero på att de olika myndighetsspråk och kulturer som skiljer aktörerna 

åt och att de är medvetna om att de behöver ha ett gemensamt språk och en gemensam kultur 
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för den jurisdiktion de gemensamt tillhör. Som alla tidigare redovisade citat visar, bygger 

mycket av samverkan i Barnahuset på gemenskap, tillit och relationerna mellan deltagarna, 

samt en tydlighet i struktur och ordning. En vi-känsla som påverkar och genomsyrar de flesta 

delarna av arbetet och framför allt är en förutsättning för att legitimt kunna göra anspråk på en 

ny gemensam jurisdiktion. 

Vid en av observationerna uppfattades att en profession trampade över i en annan 

professions område då denne ifrågasatte ett barns diagnos. Den som representerade det 

ifrågasatta kunskapsområdet, tog dock ingen större notis om det, och reagerade inte starkare än 

någon annan utan alla var överens om att diagnosen kunde ifrågasättas. Under intervjuerna 

ställdes frågor om hur sådana situationer hanterades, om någon kände sig påhoppad eller 

ifrågasatt men den gemensamma attityden till detta fenomen var att det förekom hela tiden, 

men det var snarare bra ibland att saker lyftes från olika vinklar och att ingen kände sig mer 

eller mindre ifrågasatt än någon annan. Enligt Huxham´s (2003, Huxham & Vangen, 2005) 

teori om tvetydighet, skulle detta svala sätt att bemöta kritiken kunna handla om att den 

profession som blir ifrågasatt inte förstått vad den gör där och känner en osäkerhet, men utifrån 

intervjuerna, är analysen snarare att det handlar om det Goffman (2014) säger om 

teamframträdande. Att gruppen socialiserat eller fostrat bort för hårda kanter mellan 

professionerna och skapat en helhet som gör anspråk på just en gemensam jurisdiktion och som 

framgångsrikt diskuterar och lyfter på alla stenar. En enhet som har fördelen att innefatta många 

olika kompetenser. Anna uttrycker det såhär: 

"Vi är som en tårta med tårtbitar, men det ÄR utskurna tårtbitar så att det 

ÄR kanter emellan oss, men vi jobbar tillsammans som en tårta utifrån 

barnet" Så barnet behöver inte liksom fundera kring vem kommer att hjälpa 

mig här nu, utan VI gör det och alla gör sitt, för det är då det blir bra.” 

(Anna) 

Även Berlin (2014) pratar om gemensam kultur med generellt öppet klimat där saker 

vågar lyftas och där man bekräftar varandra professionellt som en viktig faktor i samverkan 

och detta rimmar bra med vad som framkommit i analysen ovan. I den nya jurisdiktionen 

skapas på så sätt ett handlingsutrymme i samrådet, som alltså bottnar i att tillit finns mellan 

deltagarna, att relationerna är goda och inte minst att de har en gemensam drivkraft och ett 

gemensamt mål. Dellgran (2015) kallar det en kollektiv professionalisering, vilken sedan alltså 

ligger till grund för legitimitet i arbetet och skapar handlingsutrymme.   
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Tema – Försvårande omständigheter för samverkan 
Förutom de uppenbara hindren som skulle vara följderna av ett direkt 

motsatsförhållande till förutsättningarna för samverkan som nämnts här ovan, identifierades 

även omständigheter som verkar direkt försvårande. Dessa sammanfattades under koderna 

frånvaro, ofas i tid (p.g.a. olika arbetsgång, lagar och system), samt fel person.  

Frånvaro 

På frågan om man måste närvara eller om det finns legitima skäl att inte delta, beskrivs 

samarbetet halta; 

”Man måste inte närvara, men man bör närvara. Därför att alla 

professioner tillsammans gör ju helheten. Det märks ju att någon är borta, 

det blir en brist. Ehm... om t.ex. en åklagare inte är med så får man inga 

direktiv här och nu. Är poliser inte med så är det ju uppgifter som vi har 

som är viktiga att lämna fram och det är samma med socialtjänsten a men 

det blir... det haltar. Å på ett samråd, det rättsliga samrådet som vi har när 

vi från polissidan kommer upp och så lämnar ju vi ett datum direkt att det 

här datumet har vi planerat in att då kan vi ha förhör. Å så utgår man ifrån 

det, å är inte socialtjänsten på plats t.ex. så måste ju vi sen när vi kommer 

tillbaka till vårat rum, behöver vi ringa upp och söka upp dom å informera 

och allting tar längre tid.” (Catrin) 

”Är det så att någon myndighet inte närvarar då faller ju lite idén med 

samrådet för det handlar ju om att alla ska vara där. Så egentligen så 

tycker väl jag att, jag känner själv att jag närvarar. Definitivt. Vabbar jag 

så är jag med på telefon, om det är så, för det är jätteviktigt för att det ska 

fungera. För är det så att en myndighet inte är där då blir det ju att man 

tappar ett ben i samverkan direkt.” (Daniella) 

”A det är en bra fråga, för i bland har det varit en del frånvaro från viktiga 

personer t.ex. åklagare... ehh.... polisen har varit ganska bra på att 

närvara. Jag har faktiskt inte varit med om någon samverkan där polis inte 

närvarat. Kan ju bero på att vi sitter i ett polishus, det är enkelt, tror jag i 

alla fall. Man kan gå upp en kort stund och gå tillbaka... det tar inte så 
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mycket resvägar, medan åklagare har mer reseavstånd och då kanske är 

med på telefon eller annat sätt, men a…” (Bianca) 

Denna typ av problematik kan dels bero på de olika myndigheternas arbetsbelastningar 

men också att det finns fysiska barriärer mellan dem i och med resvägar och att de inte befinner 

sig under samma tak. De som är placerade i ”huset” har självklart en fördel då de kan delta en 

kort stund och sedan avvika. Under en av observationerna uppfattades att flera av de planerat 

besökande deltagarna fick avboka innan mötet började på grund av akuta situationer, samt att 

åklagare endast kunde delta en kort stund via telefon. Detta utgör ett direkt hinder då samverkan 

bygger på att varje myndighet bidrar med sitt. Dels äventyrar det möjligheten att nå målet med 

samverkan, och dessutom påverkar det de gemensamma rutinerna. Huxham (2003, Huxham & 

Vangen, 2005), menar att det också kan uppfattas som maktutövning att inte komma på möten. 

Om man som myndighet eller profession vet om sin makt och försöker påverka genom att inte 

komma. I detta fall förefaller frånvaro inte bero på just maktutövning, utan på vad som 

framkommer på bred front i intervjuerna; just tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning i 

slimmade organisationer. Så länge övriga deltagare är helt införstådda med detta, som här i ett 

team där tillit och tilltro till varandra starkt existerar, utgör detta enligt min analys inte ett så 

stort problem för själva samverkan som det skulle ha gjort om tilliten inte fanns. Detta med 

tillit kan kopplas till det Johansson (2011) säger att arbetet kan fortgå trots svårigheter i 

exempelvis olika system om det finns tilltro och tillit, deltagarna emellan. Gruppen som sådan 

förefaller såpass trygg med att ingen frånvarar med flit eller för maktsyftens skull, att möjlighet 

till god kommunikation, vi-känsla och legitimitet i arbetet ändå bibehålls. Dock är det ett hinder 

för att uppnå samverkansmålet på det sätt som är ämnat om inte alla kan finnas på plats då 

barnet kommer dit. 

Ofas i tid 

”Absolut, å det kan till exempel vara ärenden vi har som är ett år gamla, 

som vi inte hunnit utreda, för vi har så många grova brott å då kanske det 

bara är en liten, om man säger "bara" så, en lite örfil eller sådär vilket 

naturligtvis är fruktansvärt, men i våran prioriteringsordning hamnar det 

tyvärr väldigt långt ner, å sen då om vi ska hitta en förhörstid att NU, när 

det gått ett år så ska vi förhöra barnet då ringer vi ALLTID socialtjänsten 

och frågar om dom tycker att det är lämpligt. Oftast tycker dom inte det för 

att dels har barnet gått vidare, dels har socialtjänsten kanske jobbat med 
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familjen och den förälder som har gjort det och dom har byggt upp en ny 

relation å mycket sånt där, gått i samtal och… å då skulle det bara förstöra 

allting. Å det lyssnar vi på jättemycket. Vi lyssnar på det och det är ju vi då 

som pratar med socialtjänsten om det och sedan förmedlar vi vidare till 

åklagaren och det finns ju ingen som skulle ifrågasätta det. Så, så sett så 

tycker jag att socialtjänsten har mycket makt. Det tycker jag, på ett väldigt 

väldigt bra sätt. Sunt sätt.” (Catrin) 

”Jo, det är väl dom gångerna men hela tiden så får man ju göra 

bedömningar och gör bedömningar "är det för barnets bästa" även om 

frustrationen är kvar i att vänta. Är det barnets bästa att vi väntar tre 

veckor, det blir ett förhör, alla är med och barnet behöver bara berätta en 

gång eller är det för barnets bästa att vi går in och nästan struntar i 

polisutredningen? Men då blir det ändå att barnet får komma hit och träffa 

polisen, så det är ju dom gångerna det är dumt. Och i andra Barnahus så 

hålls det inom två veckor. Så det är ju egentligen här det inte gör det.”  

 - Vad beror det på tror du? 

”Dom har MYCKET högre arbetsbelastning. Mycket högre, dom är inte 

alls många barnförhörsledare och det är väldigt mycket mera barn så det 

är därför. Så det är jättedumt, plus att dom här barnförhörsledarna dom 

får göra andra arbetsuppgifter som kanske andra kan göra istället. Som tar 

tid, som ta hand om anhållna å hålla förhör i arresten om någon kört full. 

Det kan ju andra göra.” (Daniella) 

”Då kanske det är såhär att "ja men vi måste gå in med full kraft för vi 

måste skydda de här barnen. Hur snabbt kan ni ha ett polisförhör?" -"Jaa 

tyvärr, vi har ingen lucka förrän om fyra veckor". -"Nej vi kan inte vänta så 

länge, så då kör vi. Men vi kommer göra en polisanmälan ändå men vi 

kommer att gå in och berätta för föräldrarna en hel del." (Anna) 

Här är det tydligt att det är olika myndigheter med olika organisation, uppdrag och lagar 

att ta hänsyn till som ibland kan ställa till det för samarbetet. Detta kan förstås genom det 

Huxham (2003, Huxham & Vangen, 2005) menar med svårighet på grund av trögheten som 

följer av olika system. Polisen har sin arbetsgång, sitt uppdrag och strafflagstiftningen att ta 
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hänsyn till. Även hög arbetsbelastning och en pressad arbetssituation på ett annat sätt än 

socialtjänsten som blir än tydligare vid ett samarbete såsom beskrevs under koden frånvaro. 

Socialtjänsten har å andra sidan sitt tillvägagångssätt och uppdraget att skydda barnet och göra 

det bästa för barnet och en annan lag att ta hänsyn till. Det blir mycket klart i dessa lägen att 

detta är ett dilemma som inskränker på syftet och handlingsutrymmet i samarbetet, nämligen 

att se till att barnperspektivet säkerställs. I sådana här lägen kan därför samarbetet få sig en 

törn. Dock kan man ändå skönja att ett handlingsutrymme frigörs även i denna tröga och svåra 

situation. I och med myndigheternas täta kommunikation och intresse för att göra just det bästa 

för barnet återigen, kan polisen i detta fall få information om hur socialtjänsten arbetat med 

familjen och få klart för sig att händelsen är förbi och deras inblandning är för närvarande inte 

nödvändig, något som inte varit möjligt utan samverkan. Genom detta handlingsutrymme, 

skapas också legitimitet i verksamheternas olika myndigheter såväl som i helheten Barnahuset. 

Om polisen inte fått information från socialtjänsten om hur de arbetat med familjen hade de 

förmodligen skrapat upp sår för familjen genom ännu mera utredning och förhör vilket hade 

kunnat riskera att förtroendet från familjens sida gentemot både socialtjänsten och polisen rasat. 

Huxham (2003, Huxham & Vangen, 2005) pratar om tröghet i samverkan som beror 

på de olika system och lagar som aktörerna styrs under. Detta är precis vad citaten ovan om 

ofas i tid, pekar på. Just ett hinder i och med de olika myndigheternas olikheter. Johansson 

(2012) pratar om olika lagar som verkar hindrande, alltså straffrätt respektive socialtjänstlag 

vilket medför att de har olika arbetssätt och rutiner att följa. Å andra sidan eller kanske trots 

detta, hävdar (Herbert & Bromfield, 2017, Miller & Rubin, 2009) att man sett tydliga skillnader 

i effektivitet när man använder sig av en samverkan mellan dessa två myndigheter. Alltså vore 

utkomsten av att inte samarbeta i dessa ärenden ännu mer hindrande eller svårgenomförda. 

Analysen är att det trots denna ofas i utredningarna och dessa olikheter i myndighetspraxis 

ändå är bättre att samverka än att inte göra det. I möjligaste mån försöker myndigheterna uppnå 

det gemensamma målet och genom att kunna kommunicera regelbundet om dessa fall i 

samrådet, skapas ändå ett handlingsutrymme och legitimitet som annars inte skulle vara 

möjligt.  

Att komma väl förberedd till samråden var viktigt enligt informanterna, för att visa 

respekt och inte slösa tid i onödan. Detta styrks också med vad som observerades under 

samrådsobservation. Deltagare som inte tagit reda på tillräckligt innan konsultationen i 

samrådet, fick återvända till sin myndighet för att ta reda på mer innan någon handlingskraftig 

rekommendation kunde ges, vilket tyder på att personen inte riktigt förstått varför den är där. 
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Det är alltså viktigt att alla förstår varför det är viktigt att få med så mycket som möjligt i 

informationsväg innan samrådet. Samtliga informanter påpekar dock att det känns mycket mer 

effektivt nu när samrådet delats upp i två. Ett konsultativt och direkt därefter det ett rättsligt, 

där de fall tas upp som antingen polisanmälts och polisen kommer dit för att diskutera, eller de 

fall som bedömts i det konsultativa samrådet behöver rättslig vägledning. På så sätt kommer 

också alla lättare till tals och det man är där för att göra blir mer distinkt. Daniella berättar; 

”Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Jag trodde inte att det skulle vara 

bra, för jag trodde man skulle tappa varandra mer eftersom man behöver 

träffas mycket och det är bra med andras ögon in i det konsultativa 

samrådet till exempel. Men jag tycker nog att det har blivit bättre. Jag 

tycker det rättsliga samrådet definitivt har höjt kvalitén, faktiskt. Det är bra 

när man sitter en mindre grupp, för då är vi färre som sitter i det rättsliga. 

Än i det där jättestora sammanhanget, för då kommer faktiskt alla 

myndigheter lite mer till tals. Åklagare och polis, kommer mycket mer till 

tals, än tidigare och det tycker jag är jättepositivt.” (Daniella) 

Denna omorganisering frigör också tid till redan tidspressad polis och åklagare 

exempelvis samtidigt som det, som Daniella påpekar, höjer kvaliteten.  

Fel person 

Ett ytterligare hinder som kunde utläsas av intervjuerna var när fel person hamnat på 

fel plats, eller på grund av ointresse skapar störning i samrådet; 

”när folk är här som egentligen inte vill vara här. Det kan paja hela 

samrådet, för det känner man av. Det, har varit en person som har vart i 

samrådet då och då under dom här åren, som har varit nämen tyst och 

liksom sett missunnsam ut å det påverkar, det påverkar mig i alla fall å 

säkert hela samrådet känner ju säkert av det. Då vågar man inte vara sig 

själv riktigt utan man vill ju ha med alla, att alla ska känna sig delaktiga å 

då har det blivit mer att man försökt få med den här personen, att man lagt 

tid och energi på det istället för att "yes, nu ska vi samverka kring dom här 

ärendena" utan det har STÖRT mycket. Man har undrat vilken agenda den 

här personen har eller...” (Daniella) 
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Informanterna vittnar genomgående om, vilket också lyfts tidigare, tillit och goda 

relationer som en gynnande aspekt och ovan beskrivs hur en person kan få hela samarbetet ur 

spel. Det pratas också om hur viktigt att det är rätt personer med starkt engagemang som 

rekryteras eller utses till samrådsmötena, som vill vara där och förstår hur viktigt det är. Detta 

kan återigen kopplas till det Huxham (2003, Huxham & Vangen, 2005) säger om tvetydighet, 

att personen i fråga inte förstår vilken roll den har. Det känns också igen i det Berlin (2014), 

skriver om att en felrekrytering kan få konsekvenser för samverkansgruppens dynamik. Fel 

person avser här personer som deltar utan intresse och kunskap om varför de ska gå på 

samverkansmötena med sina fall, påverkar i allra högsta grad dynamiken i samrådet, såsom 

Daniella berättar ovan. Det räcker inte att chefen säger att man ska gå på samråd utan det måste 

finnas en kunskap och förståelse samt ett intresse och engagemang för att gå dit. Catrin berättar;  

”Jag tycker vi ska lyfta upp att alla har ett sånt DJUPT engagemang, 

jättedjupt engagemang och alla är så himla hängivna och verkligen bryr 

sig.” (Catrin) 

Problem med fel person, tolkas främst uppstå då besökande socialtjänster kommer för 

att få konsultation och rådgivning i sina fall, och alltså inte har med grundgruppen i samrådet 

att göra. Detta skulle kunna förstås genom det Johansson (2011) pratar om som rollförvirring, 

när flera socialtjänstrepresentanter har svårt att skilja på respektive funktioner. Den besökande 

socialsekreteraren är där för att få råd och kan således känna sig i underläge och uppfatta 

samordnare och barnahussekreterare/socionom som auktoriteter. Eftersom deras roller som 

konsulter till annan socialtjänst inte finns reglerad i någon egen lag så uppstår alltså en slags 

förvirring kring makt och hierarki och vem man tar order ifrån.  

När frågor ställs om osämja och konflikter i samrådets grundgrupp, tolkas sådana 

situationer bero på frustration och starkt engagemang snarare än något som skulle ha med makt 

eller personkemi eller dylikt att göra. Informanternas svar tyder på att de hellre ser att det blir 

oenigheter än att någon som inte vill vara där kommer. Detta är något som Huxham (2003, 

Huxham & Vangen, 2005) närmast kommer med sitt resonemang om att relationerna 

samrådsdeltagarna emellan behöver vara goda och tillitsfulla och det flera studier också nämner 

om att man vågar visa vad man tycker och har högt i tak, vilket alltså rubbas då någon utanför 

grundgruppen kommer in och har ”fel attityd” eller helt enkelt inte förstår varför den är där.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka samrådssituationen i ett Barnahus och ta reda 

på vad deltagarna i samrådet hade att säga om myndighetssamverkan, vilka faktorer som var 

gynnande respektive hindrande. Om något särskilt sticker ut i det skarpa läge som denna 

samverkan sker i, alltså när ett barns fysiska och/eller psykiska välmående är satt i risk och 

myndigheterna behöver visa handlingskraft. Detta för att förstå vad som aktivt sker i det 

vardagliga arbetet för att förhindra att barn far så illa som framgår i inledningen, med Bobby 

och Yara exempelvis. Hur förebygger samhället sådana händelser egentligen? Analysen gav i 

stora drag att det samarbetas förutom av skyldighet, med inlevelse och engagemang och med 

ett mycket tydligt barnperspektiv i fokus. 

I studiens syfte och frågeställningar ställs, förutom om vilka gynnande och hindrande 

faktorer som påverkar samverkan, också frågor om både gemensam jurisdiktion och vilket 

handlingsutrymme som skapas. Dessa två begrepp har följt analysarbetet och går som ett 

tvärsnitt genom hela resultat- och analysdelen, som en följd av gynnande respektive hindrande 

faktorer i samverkan. De återges därför inte som egna teman som enskilt diskuteras i resultatet 

utan löper alltså snarare med genom hela resultatet. Detta är något som noga övervägts eftersom 

de mycket väl skulle kunna få egna teman i analysen, och också fick till en början, men 

eftersom båda begreppen diskuteras som följder i relation till förutsättningar för och 

försvårande omständigheter i samverkan blev detta endast upprepning vilket störde läsningen. 

De faktorer av vikt för samverkan som identifieras i studien, är faktorer som 

positionerar sig mitt bland samverkansteorier och tidigare forskning om samverkan oavsett om 

det gäller samverkan i Barnahus eller i annan närliggande verksamhet. Gynnsamma faktorer 

som tillit, gemensam kultur, gemensamt språk och inte minst gemensamma mål bildar en vi-

känsla som borgar för skapandet av en ny gemensam jurisdiktion, alltså ett anspråk på en 

särskild uppgift tillsammans och en gemensam kunskap, som i sig själv blir en gynnande faktor 

och skapar legitimitet i arbetet, dels för de enskilda myndigheterna men också för det arbete 

som utförs av Barnahuset. Dessutom skapas ett nytt handlingsutrymme som inte skapas på 

annat sätt än genom myndigheternas samverkan. Handlingsutrymmet, som att kunna se till att 

barnet får träffa alla på en plats, eller den nya möjlighet det skapar att kunna råda och stötta 

myndigheternas mer ordinära arbete på var sitt håll, skapar legitimitet. Det är vad Dellgran 

(2015) menar med; om gruppen lyckas väl tillsammans ger det också ökad tilltro till de enskilda 

myndigheterna precis som om en av dem misslyckas eller missköter sig, skapas misstro till 

dem alla. De är av varandra beroende som Goffman (2014) menar. Baserat på detta resonemang 
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blir det alltså också viktigt att de som samverkar gör det utifrån intresse och engagemang för 

sakfrågan för att inte äventyra gruppens legitimitet och därmed också äventyrar 

handlingsutrymmet, är min analys. Å andra sidan kan det faktum att Barnahuset är en så 

sammansvetsad verksamhet med sin, i denna studie bevisat, starka gemenskap och vi-känsla 

möjligen kunna upplevas som svår för besökande socialtjänster som kommer för råd och 

konsultation, att känna sig inkluderade i. Informanterna i denna studie förmedlar förvisso att 

de är mycket medvetna om att de behöver vara diplomatiska, välkomnande och lyhörda såväl 

som pålästa och kunniga för att kunna ha en rådgivande och konsultativ funktion, men det kan 

diskuteras ändå, om en alltför framträdande gemensam kultur eller ett för utmärkande 

teamframträdande, såsom Goffman (2014) beskriver, inte också skulle kunna ha motsatt effekt, 

även om det sker helt omedvetet och med de allra bästa intentionerna.  

Vidare visar resultatet att tidigare forskning stöds, som säger att myndigheters olika 

system, tidsramar och agendor verkar hindrande såvida det inte finns en förståelse kring detta 

och alla inblandade har lärt sig att arbeta utifrån de förutsättningarna såsom Johanssons (2011) 

studier är inne på, då hon anger sekretessbestämmelser som försvårande omständighet vid 

samverkan. För detta krävs tillit, god kommunikation och väl sammansvetsade 

samverkansgrupper, vilket i sin tur skapas genom gemensamma aktiviteter, att man finns 

belägna under samma tak samt att man styrs av gemensam drivkraft. Även tydlig struktur på 

samråden med en tydlig ledare/samordnare anges som viktigt. Allt detta är alltså representerat 

i undersökt samrådsgrupp utifrån min analys, och sammantaget kan sägas att frågeställningarna 

besvarades mer än väl.  

En intressant iakttagelse är att den myndighet som inte finns representerad under 

samma tak till vardags utan kommer för att delta i samråden är åklagarmyndigheten. Det är 

också den myndighet som uppgavs i intervjuer vara de som ofta frånvarar i samråden. Detta på 

grund av att de har en tung arbetsbelastning som ibland gör att de måste prioritera bort 

samrådet. Det beskrevs som negativt då det direkt blir kännbart då en av professionerna saknas. 

Det uttrycktes att samarbetet haltade, vilket jag tänker påverkar både gruppen och 

åklagarmyndigheten negativt. Det fanns dock förståelse för åklagarnas situation och att de gör 

så gott de kan, men för att samverkan ska lyckas är det viktigt att gruppen som samverkar är 

någorlunda konstant och regelbunden menar flera forskare (Herbert, Walsh & Bromfield, 2018, 

Jackson, 2012, Tye & Precey, 1999) Att åklagare endast närvarande per telefon i ett av 

observationstillfällena samt inte heller hade tid eller möjlighet att medverka i denna studie, 

skulle kunna styrka det faktum att de måste prioritera bland arbetsuppgifterna. Det hade varit 
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intressant att få ta del av vad åklagarna själva ansåg om eventuell tidsbrist och dess inverkan 

på samverkan. Det faktum att de inte deltar i studien kan också anses göra att den haltar lite, 

just på grund av att en profession helt saknas. Det hade också varit intressant att höra deras 

röster om tillit, gemenskap och vi-känslan som de andra så starkt förmedlar. En studie med 

liknande syfte och deltagande åklagare hade kanske kunnat ge en mer rättvis bild eller 

åtminstone vilat på samtliga, i samrådet, deltagande professioner. 

Något som sticker ut i denna studie, som inte egentligen diskuteras i tidigare forskning 

vad jag kan se, är faktorer som engagemang och intresse. Det pratas visserligen om fel person, 

eller gemensam drivkraft (Berlin, 2014), men just begreppet engagemang, vilket alltså väldigt 

tydligt utmärker sig som en gynnande faktor i empirin i denna studie, hittas inte någon 

annanstans vilket jag finner intressant. Kanske är det för att det förväntas vara en aspekt som 

finns hos personerna och professionerna i ett Barnahus? Att det är för givet taget att man arbetar 

där av engagemang för de utsatta barnen? Jag anser dock det är något som förtjänar lyftas som 

en egenskap för sig som verkar gynnande i samverkansteam, såsom visats i denna studie.  

Ett annat fynd i analysarbetet av empirin, är det faktum att den nya funktionen som 

konsult och rådgivande kraft som skapas i Barnahus, inte bara är gynnande för de utsatta barnen 

utan kan även uppfattas som ett skydd för de professionella som fattar beslut i svåra fall. Med 

tanke på effekter för den enskilda socialsekreteraren som hamnar i ett utsatt läge inte minst vid 

fall som exempelvis blir nyhetsstoff i media. Som samhället ser ut med ökande klyftor och ökat 

tryck på socialtjänsten som organisation och därmed också på den enskilde socialsekreteraren, 

är detta ett sätt att slå två flugor i en smäll. Inte enbart fås ett bättre omhändertagande av barn 

och unga som brottsoffer samt bättre bedömningar och fler brott som leder till åtal, utan man 

kan också säga att detta blir en rättssäkerhet i bedömningarna som alltså kan skydda även 

socialarbetaren och i förlängningen också ge en ökad legitimitet för socialtjänsten. Det är inte 

att förpassa som ett resultat av mindre vikt än något annat. Socialarbetare som många gånger 

arbetar med otack som världens lön och med oförtjänt dåligt rykte, behöver även de skydd och 

strategier. Detta är ett sätt att genom mycket välgrundade beslut eller rekommendationer, även 

stärka deras position och legitimiteten i deras yrkesutövande, är min analys.  

Att samrådet utforskats med både deltagande observationer och intervjuer med olika 

professioner har fungerat väl för syftet i studien. Det har gett en djupare förståelse inför 

analysarbetet. Det hade blivit en plattare analys genom att bara lyssna och tolka informanternas 

utsagor, utan att själv ha upplevelsen av hur samrådsmötena ser ut. Dessutom föll pilotintervjun 
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med en informant med övergripande ansvar för verksamheten mycket väl ut. Inte enbart för att 

den adresserade viktiga aspekter att fördjupa intervjuguiden i inför de resterande intervjuerna, 

utan också för att svaren var mycket intressanta att analysera i relation till de övriga som hade 

en mer direkt operativ funktion i samrådet just för tidpunkten. Det som är särskilt intressant 

med detta är att denna informants svar är mycket samstämmiga med hur övriga informanter 

svarat. Det tyder, på en väl implementerad och väl sammansvetsad verksamhet i helhet där 

dikten inte överträffar verkligheten, enligt min slutsats.  

Studiens teoretiska ram har också fungerat väl för det som ämnats undersökas. Huxham 

(2003, Huxham & Vangen, 2005) teorier om faktorer av vikt i samverkan har kompletterats 

med Goffmans (2014) frontstage/backstage-teori, vilket varit till hjälp för att förklara och förstå 

observerade situationer i samrådet och informanternas berättelser i intervjuer.  

Det faktum att studien initierats av Barnahuset som undersökts, skulle kunna vara ett 

hinder i att som forskare våga påtala negativa aspekter som upptäckts i empirin. Att det skulle 

finnas en slags jävighet då jag fått uppdraget och därmed känner att jag behöver framställa 

verksamheten på ett visst sätt. Inledningsvis diskuterades detta med min handledare som 

förmedlat kontakten med Barnahuset och det stod klart att det är jag som student och forskare 

som bestämmer vad jag vill undersöka i samverkan, vilket sätt jag vill göra det på och att det 

är min objektivitet som efterfrågas, både från skolans del och från Barnahuset. Som jag ser på 

det såhär i slutet av arbetet har det inte en gång under arbetets gång sedan dess utgjort några 

funderingar från min sida i hur jag kan skriva eller inte. Det hade å andra sidan kunnat vara 

annorlunda om det som observerats eller sagts i intervjuer starkt krockat eller om de olika 

professionerna varit direkt osams. Så förelåg dock inte vad jag kunnat upptäcka. Under studiens 

forskningsetiska avsnitt, informerat samtycke, diskuteras den spänning som eventuellt skulle 

kunna skapas i och med informanternas olika syn och åsikter som framkommer i resultatet 

baserat på Kvale & Brinkmanns (2014) resonemang. Jag påpekar också i detta avsnitt hur jag 

som forskare behöver tänka på att inte skapa onödig friktion eller elda på eventuella konflikter. 

Inte heller detta har varit något större dilemma under studiens gång, då mycket av 

informanternas svar tyder på likartad inställning till mycket av det som fokuseras på i studien. 

Det eventuella skav som kan uppfattas är främst det mellan socialtjänst och polis som beror på 

deras olika utrednings- och arbetsgångar, vilket jag uppfattar att de redan är påtagligt medvetna 

om. Även en viss spänning kan identifieras mellan samrådsdeltagare och besökande 

representanter från socialtjänsterna som inte förstår nyttan med att delta i samråden eller inte 

vill vara där av annan anledning.  Frustration över de svårigheter som följer av olika 
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myndigheters tidsbrist och frånvaro gör sig också synlig, men återigen är detta något de verkar 

tydligt medvetna om.  

Slutligen föreslås vidare forskning avseende fynden ovan om samrådens eventuella 

tvåfaldiga funktion är att både skydda barn och professionella. De 

socialsekreterare/socialtjänster som har vänt sig till Barnahus för råd och konsultation bör 

kunna jämföras med de som inte gjort det, med en analys utifrån tillfredsställelse, 

copingstrategier och stress eller känsla av utsatthet i professionsutövandet.  

Som nämnts ovan, föreslås även vidare studier om huruvida åklagares uppfattningar 

stämmer överens med övriga professioners avseende förutsättningar och hinder i samverkan. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Madeleine Sjöberg Rosén och studerar på Socialpedagogiska programmet år 3 vid 
Högskolan Väst. Just nu ska jag påbörja mitt examensarbete och jag kommer att skriva om 
tvärprofessionellt samarbete i ”skarpt läge”, där barn far eller riskerar att fara illa. Jag kommer 
att delta under några av Barnahusens samrådsmöten för att observera och få en bild av hur 
samverkan ser ut. 

Jag önskar nu också intervjua deltagare med olika professionstillhörighet om deras egna 
upplevelser och åsikter om just samverkan i Barnahus. Jag har fått information av XXX 
XXXXX, att hon frågat om du kan bli intervjuad och att du tackat ja till det, vilket jag är mycket 
tacksam för. Intervjuerna kommer att ske under veckorna 15-16 och tar ungefär en timma. Jag 
använder en intervjuguide som jag kommer maila till dig innan intervjun. 

Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon alternativt mobiltelefon. Materialet kommer 
att transkriberas och vidare tolkas genom kodning/tematisering. Studien kommer att bli en 
uppsats på grundnivå (C), och kommer även presenteras muntligt i våra opponentseminarier i 
slutet av terminen. Jag kommer använda mig av citat i skrift från intervjuerna, samt återge i 
beskrivande form det jag själv sett om samverkan under samrådsmötena och uppfattat under 
intervjuer. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna studie och ingen obehörig kommer 
att få ta del av det som sägs. Efter studien avslutats kommer de inspelade intervjuerna att 
raderas. Deltagares identitet kommer i studien bara att benämnas via yrkesroll, vilket kan 
innebära att kollegor möjligtvis kan känna igen varandra, men i övrigt är konfidentiellt.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan närmre motivering. Om 
du väljer att avbryta deltagandet i studien kommer det material som du bidragit med tas bort.  

Jag hoppas få just dina tankar, upplevelser och åsikter om samverkan i Barnahusets 
samrådsgrupp utifrån dig och din profession, genom att du väljer att delta i min studie.   

Jag kontaktas på mailadress: madeleine.rosen@student.hv.se och tar tacksamt emot förslag på 
tider då vi kan ses. 

Med vänlig hälsning    
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Intygande om samtycke 
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information jag lämnat genom att delta i intervju, avseende studie om samverkan i ”skarpt 
läge”, samt har tagit del av informationsbrevet angående denna.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Barnahussamarbete 

Vad är dina egna upplevelser/åsikter om:  

1. Vilken kunskap som ska/bör ingå i samrådet? 

2. Hur ni tacklar varandras professionsgränser/jurisdiktion? Går ni in i varandras 

kunskapsområden? Hur ser det ut med förtroende och respekt sinsemellan t. ex.?  

3. Hur man löser oenighet i akuta situationer? Exempel? 

4. Finns det exempelvis någon profession som har ”sista ordet” eller uppfattas ha större 

makt än någon annan, samt någon som ofta får ”ge sig”? Exempel? 

5. Hur ditt handlingsutrymme ser ut? Sker handlingsutrymmet på bekostnad av någon 

annans? Exempel? 

6. Legitimiteten att fatta beslut? Exempel? 

7. Man någon gång ger efter för sämjan i gruppens skull? Exempel? 

8. Man utifrån ”status” baserat på hur samhället ser på ”högstatusyrken”, i en särskild 

profession, kan säga att någon besitter mer makt? (Exempelvis åklagare, psykolog och läkare 

kontra polis och socialsekreterare). 

9. Vilka faktorer som ger ett lyckat respektive misslyckat eller mindre bra resultat? 

10. Vilka faktorer som ger ett gott arbetsklimat och en god förutsättning för samarbetet? 

11. Samrådet i nuvarande form är bästa sättet att samverka kring barn och unga i 

våldsutsatta situationer? Varför/varför inte. Vad skulle ett alternativ kunna vara? 

12. Hur samordningen fungerar konkret? Exempel? 

13. Funderingar efter ett beslut om en viss situation löste sig på ett bra sätt för individen? 

Exempel?  

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide – Barnahussamarbete 

Syftet med studien är att undersöka samverkan i Barnahusets samråd. 

Bakgrundsfakta 

• Vilken profession har du? 

• Var arbetar du? 

• Hur länge har du arbetat där i den professionen? 

• Hur länge har du varit en del av samrådet i Barnahuset?  

Vad är dina egna upplevelser/åsikter om:  

Samverkan 

1. Hur skulle beskriva målet med samverkan? (samarbetsmålet) 

2. Vad skulle du säg är din verksamhets egna mål? (Ex. åklagarmyndighetens eller 

socialtjänstens etc). Blir det ex bättre utredningar, bedömningsunderlag? 

3. Finns det ett mål för dig som profession, ex. att kompetensutvecklas? 

4. Tror du att någon av de inblandade har dolda mål, ex. spara pengar, inte göra 

placeringar. Kan du ge exempel 

5. Måste man närvara, vilka skäl är legitima för att inte närvara och vad får det för 

konsekvenser tycker du? Alla är inte där vad gav dom för skäl, varför tror du att det 

går att bortprioritera? 

6. Hur gör ni, eller kanske vad gör ni för att ni ska kunna lita på varandra? Ex. kan man 

visa okunskap, finns det prestige? Hur känner man sig trygg? 

7. Hur skapas tillitsfulla relationer mellan er som ingår i samrådet, känner ni varandra, 

träffas ni informellt, etc. Varför tror att det främjar samarbete, kan du ge exempel  

8. Hur bestäms det vem som ska vara med samrådet från din organisation, varför tror du 

att det är så?  

9. Vad har du för mandat att ta beslut/stå för rekommendationer från din organisation?  

10. Hur ser maktförhållanden ut i samrådet, om ni är oense har någon makt över dom 

andra? 

Jurisdiktion – anspråk på arbetsuppgifter utifrån profession 



 
 

14. Vilken kunskap anser du ska/bör ingå i samrådet för att ni ska klara ert uppdrag? Kan 

du beskriva vad dom andra främst bidrar med för kunskap? 

15. Händer det att någon ”trampar över” in i ditt kunskapsområde d.v.s. går in i varandras 

professionsgränser/jurisdiktion? Exempel.  

16. Märker du att ni lär om varandras kunskapsområden och kan bidra till reflektion, nya 

insikter? 

17. Hur man löser oenighet i akuta situationer? Exempel? När det är riktigt pressat blir det 

på ett annat sätt, kan du ge exempel, när man måste komma till beslut. 

18. Finns det exempelvis någon profession som har ”sista ordet” eller uppfattas ha större 

makt än någon annan, samt någon som ofta får ”ge sig”? Erfarenhet? 

Handlingsutrymme  

1. Hur ditt handlingsutrymme ser ut? D.v.s. vad du kan göra inom ramen för de juridiska 

regelverken, rutiner etc.  

2. Sker handlingsutrymmet på bekostnad av någon annans? Exempel? 

3. Finns beslut som bara kan tas av någon av professionerna i samrådet (Legitimiteten 

att fatta beslut?) Exempel? 

4. Blir det så ibland att man ger efter för sämjan i gruppens skull? Exempel? 

5. Vad tror du det kan bero på? Kan det ha med ”status” baserat på hur samhället ser på 

”högstatusyrken”, avseende en särskild profession att göra? Kan man i så fall säga att 

någon besitter mer makt? (Exempelvis åklagare, psykolog och läkare kontra polis och 

socialsekreterare). Erfarenhet? 

Samverkan och resultat  

1. Vilka faktorer ger ett lyckat respektive misslyckat eller mindre bra resultat? 

2. Vilka faktorer har du märkt eller tror du ger ett gynnsamt arbetsklimat och ger 

förutsättning för samarbetet? 

3. Vilka faktorer har du märkt kan hindra samarbete i samrådet? Exempel? 

4. Tycker att samrådet i nuvarande form är bästa sättet att samverka kring barn och unga 

i våldsutsatta situationer? Varför/varför inte. Vad skulle ett alternativ kunna vara? 

5. Hur upplever du att samrådet fungerar konkret? Ge gärna exempel på organiseringen, 

innehåll etc. Exempel. 

6. Funderingar efter ett beslut/rekommendation om en viss situation löst sig på ett bra 

sätt för individen? Exempel? 
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