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Titel 

Barnens Barnahus? En diskursanalys av texter om barns rättssäkerhet 

Sammanfattning 

Ett barn som blir utsatt för övergrepp står inför flera utmaningar. För det första är det vanligt att barnet inte berättar 

för någon om det som hänt och på så sätt försvåras barnets bearbetning av övergreppet. För det andra har en 

rättsprocess ofta en mer eller mindre retraumatiserande verkan på barnet. När flera olika myndigheter, med inbördes 

skilda ansvarsområden och prioriteringar kopplas in på ett och samma fall är det inte ovanligt att barnet kommer i 

kläm. 

 

Barn har inte samma rättssäkerhet som vuxna då de står i mentalt underläge i alla situationer. Barnet är beroende av 

stödjande vuxna för att i rättsprocessen kunna hävda sina rättigheter. Barns utsatthet kan kanske aldrig helt utplånas 

men verkningarna därav kan förebyggas och dämpas. Olika myndigheter och instanser har olika idéer på hur detta 

arbete bör se ut. 

 

Regeringen via Justitieministern har valt att arbeta med så kallade Barnahus efter en inspirerande modell på Island. I 

Barnahuset samverkar myndigheterna för att tillgodose barnets bästa. Samverkan har också visat sig positiv vad det 

gäller lyckade utredningar, åtal och fällande domar av förövare mot barn. 

 

Diskursteori och diskursanalys lämpar sig mycket bra för djupare studier av texter som de vi har analyserat. Teorin i 

kombination med metoden är ett effektivt grepp vid textanalys. 

Nyckelord 

Barnahus, barn, utsatthet, rättssäkerhet, makt, diskursteori, diskursanalys  

 

 



Förord 
Att skriva detta arbete har varit otroligt inspirerande och utvecklande men också jobbigt. Vi vill 

tacka varandra för stöttning, vägledning och roliga studiekvällar på Campus. Ett STORT tack till 

vår handledare Janicke Andersson. Du har bistått med stor kunskap och ett stort stöd i såväl 

konkret teoritolkning som uppsatsskrivning. 

 

Sist men inte minst, tack vänner, sambo o 

ch familjer som ställt upp för oss genom att lyssna och finnas till vid både medgångar och 

motgångar. Stort tack till er alla som känner er träffade! 
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Inledning 
Ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Minnet av övergreppet är något som barnet är tvungen 
att bära med sig för resten av livet. Inte nog med det, utan barnet måste också återuppleva den 
traumatiska händelsen gång på gång genom sina återberättelser i en mängd olika utredningar som 
måste och bör genomföras. Dessa förhör och utredningar utförs ofta i en för barnet obekant och 
steril miljö. Till slut kanske barnets minnen bleknar men känslan av att något hemskt har hänt 
finns kvar. Ett barn som inte får hjälp att bearbeta sina upplevelser har knappa förutsättningar att 
bli en trygg individ. I kombination med andra faktorer kan ett barns egna upplevelser av våld och 
övergrepp leda till att barnet sedan som vuxen själv blir våldsam eller har svårt att respektera 
andras gränser.1

 
I Sverige idag kan vi spåra tendenser till två fenomen när det gäller barn som utsätts för 
övergrepp eller misshandel. Dels är det vanligt att barnet aldrig berättar, i alla fall inte för någon 
professionell.2 Dels leder få anmälningar till åtal och fällande domar.3

 
Vad kan då göras för att underlätta för barnet som utsatts för övergrepp eller misshandel? Som 
det ser ut idag leder bristen på samverkan myndigheter emellan ofta till att barnet skickas runt i 
olika miljöer. Barn tappas bort i systemet, men kanske viktigast att påpeka; de far ofta ytterligare 
illa under processen som egentligen är till för att hjälpa och skydda dem. Idag kan ett barn som 
söker stöd hos Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) få vänta i upp till två år innan hjälp finns att 
få.4 Detta kan ha en retraumatiserande verkan på ett redan utsatt barn. Om barnet istället snabbt 
kan komma till en utredningsmiljö som känns trygg kan bilden se helt annorlunda ut. 
Brottsutredningarnas kvalitet förmodas på så sätt öka likväl som barnets chans till livskvalitet. 
Sverige har, som ett av konventionsländerna, i enlighet med FN: s Barnkonvention från 1989, 
åtagit sig att anpassa myndighetsutövning gällande barn till dessas behov. Frivilligorganisationer 
med Rädda Barnen i spetsen har länge argumenterat för att alltför lite görs i linje med dessa 
konventioner. I Sverige har detta påverkat regeringen att ge Åklagarmyndigheten i samarbete med 
Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen uppdraget att verka för etablerandet 
och utformandet av samverkande verksamheter när det gäller utredningar kring barn, en plats där 
alla berörda kring rättsprocesser rörande barn samlas under ett och samma tak, kallade Barnahus. 
 

                                                 
1 Eva Hedlund (1990) Gruppterapi med män som begått sexualbrott, s. 8, Stockholm: Sesam 
2 BUP.nu,  http://www.bup.nu/2005/artikel.php?ID=65 (4.5.2006) 
3 Statistiska centralbyrån, BRÅ: s statistik 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=45&statsType=170&statsCounty=La&
Year=2005 (1.5.2006) 
4  Awiwa Keller, ”Långa köer möter psykiskt sjuka ungdomar”, Dagens Nyheter, 11.3.2006 
 

http://www.bup.nu/2005/artikel.php?ID=65
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=45&statsType=170&statsCounty=La&Year=2005
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=45&statsType=170&statsCounty=La&Year=2005
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Regeringen har därmed genom justitieminister Thomas Bodström gett kommuner landet över i 
uppdrag att upprätta regionala barnrättscentra, där Barnahus är en variant.5 Syftet med 
regeringens uppdrag är att dessa barnrättscentra skall rymma alla de instanser som berörs av en 
utredning gällande barn som utsatts för eller misstänks utsatts för sexuella övergrepp eller 
misshandel. Vidare är syftet med barnrättscentra att underlätta för barn indragna i rättsprocesser, 
det vill säga att de utredningar som sker skall vara anpassade till barnen. Detta för att minimera 
och förebygga problemen som kringslussandet av barn kan vara orsak till. Ytterligare syfte är att 
utveckla och förbättra utredningsrutinerna för att på så sätt öka lagföringen av förbrytare. På 
Island har man sedan 1998 samlat resurserna kring utredningar rörande barn under ett och 
samma tak, kallat Barnahus. Ett Barnahus bär prägeln av en hemmiljö och är utformat med 
barnets bästa i åtanke.6 Denna isländska föregångare har stått modell för det svenska uppdraget 
och efterlevs främst av försöksverksamheten i Linköping. 
 
Under det senaste årtiondet har Linköping gått i bräschen för utvecklandet kring utredning, 
bedömning och behandling av misshandlade och eller sexuellt utnyttjade barn. 1995 
formaliserades denna samlade kunskap i vad som kom att kallas BUP-Elefanten. Denna modell 
utgjordes av ett gott samarbete mellan polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och barnmedicin, 
något som möjliggjort tidiga och snabba insatser i fall rörande utsatta barn. I vidare intention att 
skapa ett multidisciplinärt utredningsteam tillkom BAMSE-teamet (BArnMisshandel och 
SExuella övergrepp) 1998. I Linköping pågår just nu i ytterligare utveckling av detta en 
försöksverksamhet med ett Barnahus som har till syfte att underlätta för barn som misstänkts ha 
utsatts för våld och sexuella övergrepp eller redan är delaktiga i rättsprocesser kring brott som 
dessa. Detta Barnahus öppnades i september 2005. Huset är utformat så att det i närheten 
inbegriper samtliga involverade myndigheter, såsom polis, åklagare, BUP och barnhälsovård. På 
plats i huset finns även personal från socialtjänsten.7

 

Syfte och frågeställningar 
I satsningar på dylika verksamheter tar kommunerna i Östergötland hjälp av 
intresseorganisationer som Rädda Barnen (RB), Barnens rätt i samhället (BRIS) och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det är rimligt att anta att detta lokalt likväl som nationellt 
präglar utformandet av dessa försöksverksamheter. Regeringens uppdrag kan tolkas på olika sätt 
beroende på vilket perspektiv som anläggs. Organisationer som RB och BRIS har tydligt skilda 
fokus på barn och brottsbekämpning. Vi vill i denna uppsats visa på hur dessa perspektiv kan 
                                                 
5 Angående barnrättscentra så pågår i linje med uppdraget fyra försöksverksamheter i Sverige. Dessa ser sinsemellan 
olika ut och det är enbart Linköping som valt att kalla sin verksamhet för Barnahus, med tydlig inspiration från 
föregångslandet Island som nämns senare i texten. 
6 Text 1, Regeringen, Justitiedepartementet, Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med samverkan 
under gemensamt tak vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. 2.3.2005 
7 Text 11, Samverkansavtal om professionella barnutredningar i barnvänlig miljö projekt 2005- 2008, Barnahus 
Linköping. 20.5.2005 



 3

spåras i dokument som behandlar barn i rättsprocesser. Med denna uppsats syftar vi till att med 
hjälp och inspiration av ett diskursanalytiskt angreppssätt se över hur barns rättssäkerhet beskrivs 
i texter från inblandade myndigheter. Dessa är polis, åklagare, socialtjänst, med lokal anknytning 
till Östergötland samt rikstäckande i form av Rikspolisstyrelsen, Justitiedepartementet samt 
Åklagarmyndigheten. Samtliga texter behandlar försöksverksamheter med Barnahus. Detta har vi 
gjort genom att främst se över dokument som finns gällande Barnahuset i Linköping samt valda 
delar av det som skrivits om statens incitament till uppdraget om barnrättscentra.  
 

Frågor vi kommer att arbeta efter och utgå ifrån är: Vad och hur skrivs det om barns situation i 
texter kring Barnahuset i Linköping? Hur ser dokument som styr upplägget av den planerade 
verksamheten ut? Hur beskrivs barns situation ur olika instansers perspektiv, det vill säga polis, 
socialtjänst, åklagare etcetera? Vi kommer att hänvisa till myndighetsavsändarna som författare 
eller vid deras organisationsnamn. Detta dels för att förenkla för läsarens jämförelse, dels för att 
sätta texterna i kontext.  
 

När vi fortsättningsvis talar om barn utsatta för övergrepp handlar resonemanget om sexuella 
övergrepp likväl som misshandel när inget specifikt anges. 
 

Avgränsningar 
Vi har valt att inte behandla dokument som visserligen mer utförligt behandlar Barnahus, 
nämligen de som beskriver Barnahuset på Island, då det är främst nationella och lokalt 
förankrade diskurser som ligger i vår intressefokus. Dock har vi oundvikligen tvingats infoga 
vissa fakta från dessa dokument främst i inledningskapitlet, något som syftar till att ge en 
bakgrund till den svenska modellen. Vidare har vi tagit del av litteratur kring utsatta barn, något 
som syftar till att kontrastera det vi själva funnit genom våra resonemang.  
 

Empiriskt material 

Vårt material består av 12 dokument från de olika instanser som samverkar under Barnahusets 
tak. Dessa är fördelade som följer; Regeringsuppdraget och Justitiedepartementet respektive 
varsin text, Åklagarmyndigheten – två texter, Rikspolisstyrelsen, Brottsofferjouren, Länsstyrelsen 
samtliga varsin samt fyra texter från Rädda Barnen. Slutligen har vi tagit del av det 
samverkansavtal som förbinder nio olika kommuner i Östergötland till Barnahus Linköping. 
Dokumenten är utformade som inlägg, pressreleaser, samverkansavtal och formella beslut 
rörande barn i rättsprocesser. Vår uppsats hamnar på det övergripande planet men för att få till 
ett relevant resultat har vi sökt välja ut de mest intressanta i förhållande till syfte, och därmed inte 
så många dokument. I analysen benämns dokumenten som texter, empiriskt material eller vid 
organisationsnamn. 
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Disposition 
Uppsatsen består av sex större delar. Under Inledningen ges en kort bakgrund där också syfte och 
frågeställningar redovisas. Under stycket Tidigare forskning diskuteras relevanta studier inom 
liknande ämnesområde som våra egna. Teoristycket redogör för de teorier och teoretiker vi har valt 
att luta oss emot. Under Metod beskriv de analytiska verktyg och angreppssätt vi har använt oss av 
vid analysarbetet. Analysen besvarar våra frågeställningar och i den Avslutande diskussionen fördjupar 
vi oss i de intressantaste delarna av analysens resultat. 
 

Tidigare forskning 
Sexualbrott omfattar idag ett stort mörkertal.8 En av orsakerna kan tänkas vara att Socialnämnden 
inte har någon skyldighet att polisanmäla misstanke om brott, deras huvudansvar inskränker sig 
till att hjälpa och skydda barnet.9  Problematiken kring mörkertalen är dock inget nytt och arbete 
pågår för att på barns nivå uppmärksamma att sexualbrott förekommer och hur detta bör 
hanteras.10 I avhandlingen Barnet och rätten skriver Ilse Wetter att barn idag behandlas som objekt i 
rättsprocesser. Wetters avhandling har likheter med de resultat vår egen analys har gett, därför 
anser vi att den är lämplig att ta hjälp av i vårt arbete. Wetter skriver att utredningar idag är 
utformade på ett sätt som kan inge barnet en känsla av att dess förhållanden avgörs över deras 
huvud. Detta är negativt eftersom barn i alla åldrar har ett självständigt intresse av utgången i mål 
där barnet är objekt.11 Det finns ett stort värde i att låta barnet själv komma till tals. Baksidan av 
myntet är att det också finns konsekvenser av att höra barn.12 Dessa måste beaktas vid en 
utredning. Enligt FN skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
Barns behov skall i första hand tillgodoses av föräldrarna men också samhällets företrädare skall 
ta hänsyn till dessa vid överväganden och beslut som rör barn. Enligt Sveriges regering är inte 
barnets bästa alltid avgörande för vilket beslut som skall fattas, men det skall alltid beaktas, 
utredas och redovisas.13 Regeringen säger att barnets rättigheter enligt FN skall efterlevas så att 
”Barnperspektivet skall i lämplig omfattning finnas med i utredningsdirektiv”14. Vad som är barnets bästa 
eller vad som bäst möter barnets behov definieras inte av lagstiftaren.15 För att fördjupa det vår 
analys visat om barns situation har vi tagit del av studierna Barnets bästa och Allas värde och lika 
rätt.16 Dessa båda berör barns utsatthet och lika rätt. 
                                                 
8 Lisbeth Eklund (1992) Sexualbrott mot barn, s. 5, Stockholm: Brottsförebyggande rådet 
9 Eklund (1992) s. 9 
10 Eklund (1992) s. 13 
11 Ilse Wetter (1985-1986) Barnet och rätten, s. 406, Umeå 
12 Wetter (1985-1986) s. 321 
13 Göran Ewerlöf, Tor Sverne, Anna Singer (2004) Barnens bästa, s. 94, Stockholm: Norstedts Juridik 
14 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 192 
15 Barnombudsmannen (2005) När tryggheten står på spel, s. 18, Stockholm: Barnombudsmannen 
16 Wetter (1985-1986) & Birgitta Rubenson (2005) ”Barnets rättigheter”, I Allas värde och lika rätt, Lund: 
Studentlitteratur 
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Anmälningar om sexuella övergrepp har i samband med vårdnadstvister ökat markant. I vissa fall 
frias den misstänkte, i andra fall har misstankarna inte kunnat styrkas. Att målet är avslutat 
innebär inte att misstankarna försvinner.17 Den misstänkte förövaren, skyldig eller ej, är socialt 
stämplad. Vi finner det relevant att applicera Erving Goffmans teorier om stigmatisering på vissa 
av diskussionerna i analysen.18 Goffman diskuterar i sin bok Stigma begreppet stigmatisering som 
en undantagsstämpel, ett kvitto på avvikande. Detta kopplar vi till våra diskussioner om det 
stigmatiserande i att som barn bli utsatt för övergrepp, och för en (oftast vuxen) individ att 
inbegripas i dylika rättsprocesser. 
 
Synen på barn förändras ständigt. Förr fanns inte samma intresse för de mänskliga rättigheterna, 
och inte heller lika mycket tid till grubblerier kring barn och deras situation. Grunderna till de nya 
perspektiv på barn som vi ser idag kan spåras till ett visst välstånd då det numera finns utrymme 
för att tänka på barnens behov. Ännu en förändring är dock på intågande. Det minskande 
intresset för barnens bästa kan i dagar med ökande antal skilsmässor och institutionaliserande av 
barnens utbildning och utveckling bero på en uppstressad arbetstakt. När mamma och pappa inte 
har vare sig tid eller möjlighet att se efter barnets behov kan utvecklandet av dess rättssäkerhet 
stagnera.19 Ett annat ämne som varit populärt under arbetets gång är frågan om barns trygghet. 
För att kunna diskutera barnens behov av trygghet har vi låtit oss inspireras och influeras av Lii 
Stenings studie Se mig som liten är.20 Denna studie anser vi är lämplig att applicera på vår analys då 
Stening fördjupar sig i en diskussion om barns grundläggande behov, något som vi själva också 
gör i vår analys. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Diskursteori är inte bara ett sätt att läsa och tolka texter utan också en teori om hur språket 
formar vår förståelse av världen. Diskursanalys är tillämpningen av teorin och denna delas ibland 
in i två huvudinriktningar, en kontinental och en anglosaxisk. Michel Foucault associeras ofta 
med den kontinentala och Ernesto Laclau & Chantal Mouffe med den anglosaxiska.21 Foucault 
och Laclau & Mouffe är de diskursteoretiker vi främst låtit oss influeras av i vår analys. 

                                                 
17 Barnombudsmannen (2005) s. 113 
18 Erving Goffman (2003) Stigma, Stockholm: Prisma 
19 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 196 
20 Lii Stening (1999) Se mig som liten är,  Solna: Ekelund
21 Göran Bergström, Kristina Boréus (2000), Texten mening och makt, s. 225, Studentlitteratur: Lund 
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Från socialkontruktionism till poststrukturalism 
”Socialkonstruktionismen är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle.”22 I 
Winther Jørgensen och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod tas Vivian Burr upp som en av 
huvudpersonerna när det gäller just socialkonstruktionismen. Burr säger att de 
socialkonstruktionistiska angreppssätten är så många att det är svårt att motsvara dem alla. 
Diskursanalys är en av de flera angreppssätten. Burr ger ”en kort skiss av de generella filosofiska 
antaganden som ligger till grund för de flesta diskursanalytiska angreppssätt.”23 Hon framför fyra av dessa 
premisser i Winther Jørgensen och Phillips bok. Den första är ”En kritisk inställning till självklar 
kunskap”.24 Med denna premiss syftas till att den kunskap vi besitter om världen, inte omedelbart 
kan betraktas som en objektiv sanning. Alltså, verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra 
kategorier. Vår kunskap är inte spegelbilder av verkligheten, utan en produkt av våra sätt att 
kategorisera världen. Den andra premissen kallas ”Historisk och kulturell specificitet”.  Denna 
kan lättast förklaras med att vår syn och vår kunskap om världen är kulturellt och historiskt 
präglade. ”Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över tiden.”25 
Den tredje premissen, ”Samband mellan kunskap och sociala processer”, kan sammanfattas med 
att sambandet mellan kunskap och sociala processer innebär att det är genom social interaktion 
som vi får vår kunskap.26 Sist, men inte minst, ”Samband mellan kunskap och social handling”, 
denna premiss innefattar att vissa former av handlande blir naturliga medan vissa blir otänkbara 
genom vår kunskap om världen.  

Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.27

Winther Jørgensen och Phillips hävdar i sin bok att analysens uppdrag inte handlar om:  

[…] klarlägga den objektiva verkligheten, […], utan att undersöka hur vi skapar verkligheten så 
att den blir en objektiv och självklar omvärld.28  

Diskursanalysen fokuserar på hur verkligheten skapar och samtidigt skapas av olika diskurser. 
Valet av diskursanalys som teori och metod grundas i en önskan om att komma texterna på 
djupet. I likhet med diskursanalysens uppdrag har vi i analysen gjort ett försök till att undersöka 
hur texterna interagerar med verkligheten.  
 
Teorin och metoden diskursanalys blev allmänt erkänt genom Foucault i och med hans 
utvecklande av teori och begrepp genom en rad empiriska undersökningar.29 Foucault är 

                                                 
22 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 11, Lund: Studentlitteratur  
23 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 11 
24 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 11 
25 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 11 
26 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 12 
27 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 12 
28 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 40 
29 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 19 
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förmodligen den person som än idag är starkast förknippad med diskursanalys. När Foucault 
studerar diskurser är det inte, i första hand, språket och uttrycken som är viktigast. Han menar 
snarare att diskurser handlar om hur kunskap och mening produceras genom språket.  Foucault 
definierar diskurser som; ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”30 På följande sett 
kan vi utläsa Foucaults definition av diskurs i Winther Jørgensen och Phillips bok:  

 
`Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 
formation… den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en 
mängd av existensvillkor.`31

 
En grund för Laclau & Mouffes diskursteori är att de menar att diskurser inte är mentala. 
Diskurser är vad som gör världen begriplig för oss. De säger vidare att en diskurs inte är:  

[…] en kombination av tal och skrift, utan snarare att tal och skrift i sig blott är interna 
komponenter av diskursiva helheter.32  

Laclau & Mouffes diskursteori har sin utgångspunkt i att diskursen ger den sociala världen 
betydelse, och att denna betydelse aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande 
instabilitet. ”Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas snarare ständigt i kontakten med andra 
diskurser.”33 Detta sker då i en diskursiv kamp för att uppnå hegemoni. Det vill säga i försök att 
låsa fast språkets betydelser på sitt specifika sätt.34

 
Diskurs är ett omstritt och ibland svårbegripligt begrepp. Winther Jørgensen och Phillips skriver: 

[…] begreppet blivit ganska oklart; antingen betyder det nästan ingenting eller också så 
används det i mer precisa, men något olika betydelser i olika sammanhang. Men oftast rymmer 
ordet ”diskurs” dock en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra 
utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner – man talar exempelvis om ”medicinsk 
diskurs” eller ” politisk diskurs”. ”Diskursanalys” är sedan på motsvarande sätt analys av dessa 
mönster.35

Foucault talar om diskurser som regelsystem vilka reglerar vem som kan säga vad. Han använder 
utestängningsmekanismer som samlingsnamn på de procedurer som kontrollerar människor när 
diskurser skapas.36 Foucault har en vid definition av diskurs och söker i analysen av dessa snarare 
likheter och gemensamheter medan motsättningar får ge vika inför fokus på förändring.37 Det vill 
säga, Foucault söker efter förändringar i det som hålls för sant. Laclau och Mouffe har en 
definition av diskurs som liknar den foucauldianska men de har större fokus på politiska 
processer. 

                                                 
30 Bergström, Boréus (2000) s. 225 
31 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 19  
32 Bergström, Boréus (2000) s. 228 
33 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 13 
34 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 12-14 
35 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 7 
36 Bergström, Boréus (2000) s. 225 
37 Bergström, Boréus (2000) s. 226 
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Enligt Winther Jørgensen och Phillips har alla diskursanalytiska angreppssätt sin bakgrund i 
strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori, men de kan bara i varierad grad kallas för 
poststrukturalistiska. Socialkonstruktionismen ses som en bredare kategori som 
poststrukturalismen sedan är en del av. Laclau & Mouffes diskursteori är den teori som mest 
förhåller sig till det poststrukturalistiska.  

I poststrukturalismen blir språkbruket […] ett socialt fenomen: det är genom konflikter, 
konventioner och förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i 
fråga.38

Socialkonstruktivismens och poststrukturalismens prägel på diskursanalysen utrycks i dess 
utgångspunkt,  

[…] att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala 
relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.39  

 

Makt 
Foucault är en förespråkare för fokus på olika maktförhållanden. Han ser diskurs och makt som 
något sammanlänkat, där makt ses som både skapande och begränsande. Foucault anser att 
makten skapar vår sociala omvärld och gör att den ser ut och kan omnämnas på vissa sätt, men 
den utesluter samtidigt andra tolkningsmöjligheter.40 Han hävdar också att makten inte kan  

[…] förstås som en individs eller en social grupps privilegium, egenskaper eller resurs. Makten 
är istället en relation mellan människor.41  

Foucault anser också att makt och kunskap alltid är förbundna till varandra, ”makt och kunskap 
förutsätter varandra.”42 Foucaults makt- och kunskapsbegrepp får vissa konsekvenser med tanke på 
hans syn kring sanning.  

Foucault hävdar att det är omöjligt att nå fram till Sanningen eftersom vi aldrig kan tala från en 
position utanför diskurserna; det finns ingen väg utanför representationen.43

 I boken Diskursens ordning skriver Foucault att makt inte är något som utövas av ett subjekt eller 
mot ett visst subjekt utan att makt istället utvecklas i relation mellan människor, makt innebär 
begränsningar för vissa och möjligheter för andra.44  
 

                                                 
38 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 32 
39 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 7 
40 Michael Foucault (1980) Power/knowledge, s. 119, Brighton: Harvester P 
41 Magnus Hörnqvist (1996) Foucaults maktanalys, s. 28, Stockholm: Carlsson 
42 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 20 
43 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 21 
44 Michel Foucault (1993) Diskursens ordning, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag  
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Liksom Foucault menar Laclau & Mouffe att makt inte skall förstås som något vi besitter och kan 
utöva över andra, utan makt måste också förstås som skapande. Makt är inte något som tillhör 
vissa individer, utan finns i allt det sociala. Makt är det som formar diskurser och gör vår omvärld 
begriplig. För Laclau & Mouffe finns makten i den ständiga kampen om att fastställa begrepps 
betydelser, och är både källan till och förutsättningen för det sociala. Foucault skriver om ett 
flertal begränsningsprinciper som reglerar diskursen.45 Vi har när det gäller vårt material funnit 
det intressant att applicera tankarna om författarprincipen på texterna. Detta då det redan i 
inledningsstadiet av materialinsamlingen stod klart för oss att det fanns tydliga och intressanta 
konsekvenser av att läsa texterna med fokus på och förståelse av avsändaren, i vårt fall till viss del 
intresseorganisationer. 
 
För att synliggöra det som skrivs om barns situation när det gäller rättssäkerhet och kanske 
främst varför vissa saker skrivs och på vilket sätt, har vi undersökt materialet med inspiration av 
Foucaults och vidare Laclau & Mouffes modeller och förståelse av diskursteori. Vi valde dessa 
teoretiker tack vare deras lämplighet för analys av texter som våra. Textanalysen kommer att ta 
formen av en textnära analys med ett litet material. Vi kommer att sträva efter en djupare 
förståelse av metoden i sig, med förhoppningen att detta skall ge arbetet legitimitet utöver 
ämnesgränserna. 
 

Analytiskt tillvägagångssätt 
I vårt analysarbete har vi spårat flertalet utsagor som sedan grupperats och bildat olika diskurser. 
De utsagor som ingick i samma diskurs har sedan analyserats med hjälp av diskursanalytiska 
verktyg såsom ekvivalenskedjor, där vi också tittat på ordval, tecken, element, moment och 
nodalpunkter. Ekvivalenskedjorna är det samlade resonemanget kring textens relevanta knuttecken 
som nodalpunkter och flytande signifikanter. Med ekvivalenskedja menas att vissa begrepp associeras 
med varandra, dessa begrepp bildar långa kedjor som sedan kallas ekvivalenskedjor: ”Ett tecken får 
betydelse genom ett system av distinktioner”.46 Alla fixerade tecken i en diskurs kallas moment. De tecken 
som ännu inte fixeras kallas element. Element som i hög grad är öppna för tillskrivning av olika 
betydelser kallas för flytande signifikanter.47 I skapandet av en ekvivalenskedja bildas associationer 
kring ett element som spelar en alldeles särskild roll i en diskurs, den utgör en så kallad nod 
(nodalpunkt). Denna nod fungerar som ett slags nav i diskursen, den centrerar diskursen och alla 
andra element kan röra sig kring denna nod.48 I våra diskurser kan ordet barn ses som en 
nodalpunkt. Utifrån noden ”barn” kan följande ekvivalenskedjor skrivas. Barn-framtid-hopp-

                                                 
45 Foucault (1993) s. 19 
46 Bergström, Boréus (2000) s. 229 
47 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 33 
48 Bergström, Boréus (2000) s. 230 



 10

gott. En mer negativt laddad ekvivalenskedja skulle istället kunna ställa ”barn” mot utsatthet-
kränkning-offer.  
 

Analys 
Vi har identifierat fyra huvudsakliga diskurser i vårt material. Dessa har vi valt att kalla ”Det 
utsatta barnet”, ”Barn som kollektiv”, ”Tystnaden kring förövaren” samt ”Barnperspektiv kontra 
samverkan?”. ”Det utsatta barnet” är en diskurs som återkommer ur alla texters perspektiv. 
Barnen framställs i texterna som utsatta individer när det gäller rättsprocesser, då de utan vuxnas 
hjälp och stöd i princip är oförmögna att själva söka juridisk upprättelse när ett brott begås eller 
har begåtts. Vidare visar texterna på att barnen har en utsatt position i en påbörjad rättsprocess 
då utredningar och undersökningar ofta inte tycks vara anpassade till barns behov. ”Barn som 
kollektiv” behandlar barnen ur ett grupperspektiv. Vi analyserar hur barnens kollektiva identitet 
likväl i vardagliga situationer som efter det att ett övergrepp har ägt rum framställs. Under 
diskursen ”Tystnaden kring förövaren” har vi för avsikt att påvisa hur lite det sägs kring den 
förmodade förövarens situation, något som paradoxalt nästan gör förövaren till den utsatte. Nästan 
samtliga övergrepp begås av män.49 I våra texter diskuteras inte detta och vi kommer inte heller 
att problematisera avsaknaden av diskussion därom. Diskursen vi valt benämna ”Barnperspektiv 
kontra samverkan?” handlar om hur myndigheter ser på utformandet och utvecklandet av 
hantering av barn som är inbegripna eller i skeende att bli inbegripna i rättsprocesser. Avsnittet 
rymmer också, på ett abstrakt plan, Barnahusets perspektiv på barn och deras välfärd.  
 
Texternas fokus ligger huvudsakligen på tre olika prioriteringsområden. Områdena är 
genomgående och handlar om samverkan, utredningsutveckling samt barnens-bästa. När texten 
är skriven utifrån samverkansprioritet gynnar diskussionen samverkan myndigheter emellan. 
Utredningsutveckling handlar om att det som intresserar författaren är utvecklandet av 
utredningsförfaranden och rutiner. Barnens bästa är i fokus för texten som prioriterar barnets 
upplevelser av att ha blivit utsatt och sedan utredningens påverkan. 
 

Det utsatta barnet 
I vardagligt tal om barn är det ibland svårt att utröna vad som definierar ett barn. Begreppet har 
olika betydelse i olika sammanhang och för olika personer. Barn är inget entydigt begrepp, annat 
än i lagtexter. Oavsett om en människa är fem eller femtio år är han eller hon någons barn. När vi 
i denna uppsats talar om barn har vi utgått från hur FN: s barnkonvention definierar barn. Denna 
definition är också den som används av författarna i vårt empiriska material. Enligt 
barnkonventionen är varje människa upp till 18 år ett barn, om han eller hon inte enligt nationell 

                                                 
49 Peter L Martens (1991) Sexualbrott mot barn, s. 25, Stockholm: Brottsförebyggande rådet
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lagstiftning når myndighetsålder tidigare. Alla under 18 år skall åtnjuta barnkonventionens 
rättigheter för barn.50 Det har dock inte alltid sett ut så. Långt bak i tiden var barn under lydnad 
av föräldrarna, främst fadern. Barnets värde och dess rätt till existens låg i faderns händer, som till 
och med rådde över barnets rätt att leva.51 Ett barn var tvunget att lyda sina föräldrar. Om detta 
missbrukades var det föräldrarnas skyldighet att se till att barnet lärde sig. Medel som förr 
användes för att åstadkomma lydnad var aga. Denna var ofta hårdhänt och skulle idag betecknas 
som misshandel.52  
 
I och med förändringar av samhällets syn på barn förändras också synen på vad som gör att barn 
far illa. I en proposition av SOU sägs följande om barns utsatthet:  

Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts 
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet 
försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.53  

 
Barn riskerar att utnyttjas då de befinner sig i vardagliga och juridiska underlägen. Det är svårt för 
barn att veta sin rätt likväl som att hävda den. Detta gör att barn löper risk för att bli utsatta. I 
utredningsantologin Sexuella övergrepp mot barn skriver författarna om de svårigheter som omgärdar 
en utredning vid misstanke om sexuellt utnyttjande av barn; 

Om man söker allmänna förklaringar, utöver resursbrist och arbetsbörda, till att så få anmälda 
övergrepp mot barn klaras upp, ligger en sådan givetvis redan i det förhållande att offret självt 
inte kan ställa krav på utredningen.54

 
I samtliga våra analyserade texter förekommer ingen tvekan om att barnen skall betraktas som 
utsatta och att detta är något som bör uppmärksammas och motverkas. I texterna har vi dock 
funnit tydliga skillnader i hur detta skall uppnås. Ett exempel vi funnit populärt är förslaget om 
ökad information till barnen, på barnens nivå. För att barn överhuvudtaget skall våga och kunna 
göra en anmälan måste den ha kunskapen om att detta är möjligt. 

En orsak, till att barn som är brottsoffer inte anmäler brott är sannolikt bristen på information 
om vart man skall vända sig och vad som händer när en anmälan gjort. Om information finns 
är den sällan anpassad till barnens ålder och mognad och är inte tillgänglig där barnet befinner 
sig till vardags. Rädda Barnen anser därför att information om vart man kan vända sig bör 
finnas tillgänglig på alla de platser där ett barn vanligtvis befinner sig, […]. Informationen 
måste vara anpassad till barns olika utvecklingsstadier och mognad.55

  
 

                                                 
50 http://www.barnkonventionen.se, Artikel 3, 2.5.2006 
51 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 13 
52 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 14 
53 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 92, SOU - proposition 2002/03:50  
54 Christian Diesen (red) (2001) Bevis 6 Sexuella övergrepp mot barn, s.  99, Stockholm: Norstedts Juridik AB  
55 Text 10, Rädda Barnen, Sexualbrottsoffer avstår från att anmäla övergrepp. 8.12.2005 

http://www.barnkonventionen.se/
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I boken Allas lika värde och rätt skriver Rubenson: 

Eftersom barndomen är en tid av utveckling och förändring, måste förväntningar, […], 
gentemot barnet, liksom möjligheter att tillvarata och utnyttja sina rättigheter vara anpassade 
till barnets ålder och mognad […]56

Detta innebär att samhället måste anpassa och utarbeta information som är förståelig och 
anpassad för barn. Information om att anmälan skall och bör göras är inte det enda som är viktigt 
i fall rörande övergrepp. Det är även ytterst aktuellt att offret, barnet, besitter kunskapen och 
vetskapen om att det aldrig är den utsattes ansvar att ett övergrepp sker. I boken Människan Brottet 
Följderna kan vi läsa att barnet ofta själv känner skuld för vad som hänt efter ett övergrepp. Detta 
bland annat för att barnet inte kunde hindra övergreppet. För att detta skall undgås är det viktigt 
att omgivningen i samhället ger tydliga signaler att övergrepp är ett brott, oavsett hur barnet 
uppträtt.57 Det beskrivs i våra texter som ytterst negativt att den information som idag går ut inte 
är anpassad till olika barns behov, beroende på ålder och utvecklingsnivå. Rädda Barnen är också 
kritiska till att den information som finns är otillgänglig. 

Barn är beroende av att deras omgivning hjälper dem att komma i kontakt med myndigheter 
och med behandling. För det finns hjälp att få. Hjälp som många förvägras. Bilden av 
rättssystemet för det flesta av dessa barn är en stängd dörr, eller kanske en blank sida. De 
kommer aldrig i kontakt med något rättssystemet..58

Att tillgängligheten till information på barns nivå hittills varit dålig tolkar vi är ett maktmedel som 
syftar till att hålla barnen i juridiskt underläge. I boken Sociala utredningar om barn diskuterar Eva 
Friis den beskyddande exkluderingen av barn, som grundar sig i barns behov, på barns 
behandling i rättsprocesser.59 Exkluderingen legitimeras av att den vuxne anses veta bättre vad 
som är bäst för barnet. Det juridiska underläget syftar således till barnets bästa men sätter den 
vuxne i en allsmäktig maktposition. 
 
När barn ges utrymme att uttala sig och ett visst mått av självbestämmande kompliceras 
förfarandet kring rättsprocesser. Men texterna uttrycker också en önskan om förändring på detta 
område då barnens dåliga uppfattning om sina rättigheter hindrar utredningar samt försvårar 
deras hantering av det som hänt. Rädda Barnen skriver att informationen om rättsprocessens 
rutiner till barnet har brister.  

Information till barnet om vad som händer och kommer att hända, varför barnet måste prata 
med flera personer etc. är ofta knapphändig.60

Helena Blomberg skriver i Sociala problem och socialpolitik i massmedier om att det i det sociala arbetet 
finns en återkommande kritik mot att barn inte får komma till tals i utredningar och 
                                                 
56 Rubenson (2005) s. 136 
57 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson (2002) Människan Brottet Följderna, s. 187, Stockholm: 
Natur och kultur 
58 Text 12, Rädda Barnen, Barnahus, 8.12.2005 
59 Eva Friis (2003) Sociala utredningar om barn, s.  56, Lund: Sociologiska institutionen 
60 Text 12, Rädda Barnen, Barnahus, 8.12.2005 
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uppföljningar av insatser. ”Barns röst hörs inte (tillräckligt) och barns perspektiv förbises (ofta) […].”61 Vi 
tolkar att ytterligare ett skäl till förändring på detta område kan syfta till att öka barnens 
välbefinnande. Argumenten för att rättssystemet, som det tidigare sett ut, har (haft) en negativ 
verkan på barnet får stöd i barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som kräver att alla 
människor ska ha samma värde och rättigheter. Det förekommer idag att utsatta grupper, 
exempelvis barn, inte blir tagna på allvar och därmed inte åtnjuter lika rättigheter som vuxna. 
Våra texters författare är överens om att rättsliga utredningar är påfrestande för barn, främst då 
barnen skickas runt mellan många olika personer på många olika platser, och att de ständigt är 
tvungna att återberätta sina berättelser.  

De barn som utreddes utsattes […] för en smärtsam process som i många fall ledde till 
ytterliggare traumatisering.62  

Detta beskrivs samstämmigt av texterna som negativt och retraumatiserande. Barnahuset 
framställs som en lösning på problemet. Justitiedepartementet beskriver Barnahuset; ”[Barnahuset] 
innebär att barnet bara går till ett ställe och slipper slussas runt mellan olika myndigheter.”63 Att slussas runt är 
ett ord med negativ konnotation. Användning av konnotationer är ett effektivt grepp när 
författaren vill att ett speciellt ord skall fylla, slå an olika innebörder. Konnotation förstås som en 
bibetydelse hos ett ord som inte tillhör grundbetydelsen. Det är naturligt för läsaren att bli 
upprörd när han och eller hon läser att ett barn behandlas som ett ting. Det hela förstärks också 
av ordvalet att slippa som här ställs i motsats till det negativa i att tvingas. Hade ordvalet istället 
fallit på exempelvis barnet skall inte behöva fara runt så blir intrycket lättsammare och 
uppfattningen om att det är negativt för barnet dämpas. Det är vanligt att författare mer eller 
mindre medvetet använder sig av ord som inger särskilda associationer. Metaforer är tacksamma 
att använda när syftet är att fylla ett eller flera ord med innebörder genom att använda andra 
ord.64 Detta illustreras i våra texter när Rädda Barnen beskriver barns upplevelse av rättssystemet 
som en blank sida eller en stängd dörr.65 Sinnesbilden av en stängd dörr skapar negativa 
associationer. Ingen uppskattar att vara vare sig utestängd eller inlåst. 
 
I boken Sociala problem och socialpolitik i massmedier kan vi läsa att det i en modern västerländsk 
konstruktion av barndomen hävdas: 

[…] barn är annorlunda än vuxna, inkompetenta och sårbara och saknar vuxenlivets förmågor, 
färdigheter och makt.66  

                                                 
61 Helena Blomberg (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, s.  28, Lund: Studentlitteratur,  
62 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak. 
63 Text 1, Regeringen, Justitiedepartementet, Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med samverkan 
under gemensamt tak vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, 2.3.2005 
64 George Lakoff, Mark Johansson (1980) Metaphors we live by, s. 5 Chicago: Univ. of Chicago Press  
65 Se sidan 12 i detta arbete för citat av Rädda Barnen, fotnot 58 
66 Blomberg (red) (2004) s. 27 
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Denna inställning är svår att kombinera med bilden av att vi lever i en värld där mänskliga 
rättigheter skall råda. De mänskliga rättigheterna är baserade på att alla människor är födda till 
frihet och med lika värde och lika rättigheter. Barn kan inte själva tillgodose sina behov utan är i 
behov av att någon kan bevaka deras rättigheter. Ett sätt att försöka garantera barn deras 
rättigheter är efterlevandet av FN: s barnkonvention. Grundläggande i barnkonventionen är att 
respekten för varje individuellt barn skall vara på samma sätt som för en vuxen individ.  

Barnens rättigheter handlar både om barnets rätt till omsorg och skydd och om barnets rätt till 
delaktighet i samhället som individ med fullt och lika värde.67   

Det Rubenson konstaterar är att barn skall ha rättigheter som vuxna individer, det vill säga, som 
fullvärdiga medborgare i samhället. 

 

Barn som kollektiv 
En av FN: s barnkonventions fyra grundläggande principer bär namnet Barnets bästa.  

Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen gäller 
åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter men också sådana åtgärder som vidtas av privata 
institutioner.68

Barnets bästa skall tillgodoses av alla (i konventionsländerna) som handhar barnfrågor. För att 
barnkonventionens principer skall kunna tillgodoses är det också viktigt att människor i barnens 
närhet ser till att denna efterlevs. I boken med snarlikt namn, Barnens bästa, läser vi: 

Det är i första hand föräldrarna som skall tillgodose barnets behov men också samhällets 
företrädare skall ta hänsyn till dessa vid överväganden och beslut som rör barn och deras 
framtid.69  

Problematiken med att definiera vad som är det bästa för barnet kvarstår emellertid. I texterna har 
vi funnit att det sällan explicit diskuteras vad ett barn mår bra av, snarare konstateras i texterna 
endast vad som är negativt. Inte heller det negativa utforskas och diskuteras uttryckligen, utan 
”barnets bästa” förstås endast som något som först och främst gynnar barnet. Brottsofferjouren 
säger att det är för barnets bästa som samverkan sker under ett tak.  

Under ett och samma tak sker alltså alla kontakter som barnet måste involveras i. Det är för 
barnets bästa. För att barnen hela tiden ska känna sig trygga och bli behandlade på sina 
villkor.70

Vi menar att det inte är självklart att alla barn gynnas av samverkansvarianten. Det kan mycket väl 
vara så att barnets återanpassning till välbefinnande gynnas av till exempel lagföring av förövaren 
(och då kan samverkan spela en viktig roll), men det kan likväl tänkas att barnet skulle ha gynnats 

                                                 
67 Rubenson (2005) s. 134 
68 http://www.barnkonventionen.se, Artikel 3, 2.5.2006 
69 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 29 
70 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak. 
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av exempelvis enbart psykologkontakt. Vi finner det intressant att Brottsofferjouren tycker sig 
besitta kompetensen att de kan definiera vad som är varje barns bästa. När de skriver att barnen 
skall bli behandlade på sina villkor utgår vi ifrån att detta är individuellt för varje barn. I och med 
den tolkningen frågar vi oss om alla barn då verkligen är i behov av samma nödvändigheter, och 
om ett barns behov kan generaliseras? 

Vad som är barnets bästa är inte entydigt utan varierar […]. Vid bedömningen av vad som är 
barnets bästa måste hänsyn tas till barnets egen åsikt och erfarenhet, professionell kunskap och 
föräldrarnas uppfattning.71

 
Vi har i analysen av våra texter identifierat flertalet önskemål om åtgärder gällande rättsliga 
processer som innefattar barn. Ett av problemen är att barn inte alltid i rättsprocesser får sina 
behov tillfredställda. Barn kan bli nervösa, osäkra och därmed försvåra utredningen, bland annat 
på grund av den obekanta miljö som förhören utförs i. Rädda Barnen skriver exempelvis: 

I rättssystemet får barn och unga ibland sina rättigheter kränkta. Det gäller oavsett om de har 
blivit offer för brott eller själva misstänks för något brott. Procedurerna och miljöerna är inte 
alltid barnanpassade, liksom att de vuxna inte alltid har kompetens kring barns utveckling och 
hur man pratar med barn. Resultatet blir att barn har sämre rättssäkerhet än vuxna.72  

Rädda Barnens önskan om en förändring syns genom att de beskriver rättssystemet för barn idag 
som negativt för barnen. Barn har av självklara skäl inte samma möjligheter och kunskap som 
vuxna inom den rättsliga världen. Men i en rättsprocess där domstolar och myndigheter 
behandlar mål och ärenden som innefattar barn skall barnet ha samma möjlighet som någon 
annan att komma till tals.73

Barnen tillhör en utsatt grupp i samhället som är helt beroende av vuxnas hjälp och stöd. Vi 
måste fortsätta driva frågan om ett ökat skydd för dem.74  

Vi finner det intressant att barnen kategoriseras som en grupp, trots att de har små möjligheter att 
agera som kollektiv. Gruppen barn ådrar sig det negativa i att föras samman, utanför det övriga 
samhället, utan att erhålla några ”vi”-fördelar. Vuxna individer kan gynnas av kategorisering. De 
kan samarbeta och driva gemensamma frågor. Barn som inte har utsatts för övergrepp kan känna 
samhörighet med andra barn. Barn som utsatts däremot agerar inte som kollektiv utan får kämpa 
som individer. Från dagen människan föds är hon en social varelse med behov av att ingå i en 
social gemenskap. Vi har ett behov av tillhörighet, det vill säga att ingå i ett sammanhang.75 Att 
inte åtnjuta en positiv kollektivitet eller gemenskap gör sannolikt barnen otrygga. 
 
Winther Jørgensen och Phillips för en diskussion kring att människan blir inplacerade i grupper 
genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta. Denna process sker genom 
                                                 
71 Rubenson (2005) s. 135 
72 Text 9, Rädda Barnen, Barnet i rättssystemet.  
73 Ewerlöf, Sverne, Singer (2004) s. 189 
74 Text 2, Justitiedepartementet, Barnen i brottets skugga. 22.12.2004 
75 Stening (1999) s. 66 
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etablering av ekvivalenskedjor. Om vi tänker oss att alla som inte är identifierade som barn är 
vuxna utgör vuxna en kollektiv identitet genom att ställa sig mot gruppen barn. Inom gruppen 
barn kan vi sedan urskilja gruppen ”utsatta barn”. Dessa åtnjuter i denna diskussion inte det 
positiva i att kollektiveras med och som vanliga barn då de rimligen har behov som skiljer sig från 
ej utsatta barns. Vad gäller grupperingen barn – vuxna medförde FN: s barnkonvention att barn 
skall besitta lika värde och rättigheter som vuxna. Barn var tidigare betraktade som individer med 
mindre värde men i och med barns lika rätt mobiliserades den redan givna diskursiva 
identifikationen för att visa att ”utsatta barn” delar samma lika värde och rätt som vuxna.76  
 
I en text av Brottsofferjouren söks det påvisa att barnen inte skall behöva känna sig otrygga. 
Detta sker genom yttranden om att Barnahuset är anpassat till barnen. Barnmiljö beskrivs bland 
annat som en miljö där det finns ”[…] gosedjur och leksaker men också till exempel tavlor på barnnivå.”77 
Alla barn som kommer till Barnahuset är dock inte småbarn. Som vi tidigare nämnt betraktas alla 
personer upp till 18 år som barn. Trots denna spännvidd inom kategorin barn ger vårt empiriska 
material få exempel på hur ett barns behov ser ut, hur de bör mötas i rättsprocesser och hur 
arbetet kring detta ser ut. 

[…] att barnen hela tiden ska känna sig trygga och bli behandlade på sina villkor. Barnahus är 
inrett och skapat för barn. Där finns gosedjur.78  

Alternativ till de materiella försök att trygga barn som nämnts ovan saknas genomgående i 
texterna, något som vi tolkar påvisar brister i textförfattarnas kunskaper om barns behov. I boken 
Se mig som liten är diskuteras barns behov av trygghet och begreppets innebörd. ”Det pratas om 
trygga och otrygga barn men vad är egentligen trygghet?”. 79 Författaren skriver vidare att trygghet betyder 
olika för olika individer. För det lilla barnet är det tryggt att vila i säkra händer som vet vad de 
gör. Barn har ett behov av att känna trygghet och beskydd från vuxna. Barn förväntar sig att 
vuxna finns där för att beskydda dem mot faror som hotar. Men trygghet kan vara mer än någon 
att hålla i handen. Trygghet kan vara att ha en förebild, någon att försöka efterlikna.80 Frågor som; 
Vad är trygghet? När behöver ett barn trygghet? är komplexa, främst då det inte går att 
generalisera barns trygghetsbehov. Det händer dock att barn grupperas, samhället tar för givet att 
alla barn är i behov av samma slags trygghet och samma tröst. Så är inte fallet, barns behov skiftar 
avsevärt beroende på ålder, utveckling och tidigare tillgodosedda behov. När Brottsofferjouren 
skriver att gosedjur inger alla barn trygghet generaliserar de väldigt. 
 
En faktor som kan frambringa en känsla av trygghet är att vara medveten om sitt eget värde. För 
detta krävs uppmärksamhet. När barn blir grupperade och betraktade som kollektiv får de aldrig 

                                                 
76 Winther Jørgensen, Phillips (2000) s. 52 
77 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak.  
78 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak.  
79 Stening (1999) s. 44 
80 Stening (1999) s. 45 
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agera i egenskap av självständiga individer. Barnen kan få problem med att undersöka sina egna 
förmågor och färdigheter om de aldrig prövar sina egna vingars bärkraft.81 Detta kan i sin tur leda 
till att barnens självkänsla inte utvecklas och att de alltid behöver förlita sig på någon annan. En 
annan fara med att barn kategoriseras som gruppmedlemmar av ett kollektiv är att vissa barn 
glöms bort, de får aldrig den trygghet och uppmärksamhet som de är i behov av som individer. 
Att kollektivisering ses som negativt i fall rörande barn är konstaterat men vi frågar oss om 
kollektiv överhuvudtaget är något positivt? 

Kollektiv är ganska trista: många ansikten som på håll ser likadana ut. En apa i en bur kan vara 
en större nyhet än tusen mördade algerier (i synnerhet om tusen mördades också i förra 
veckan, och tusen veckan dessförinnan).82

 

Tystnaden kring förövaren 
Flera av de texter vi läst gör anspråk på att besitta sanningar kring perspektiv på barn. Två 
självklarheter genomsyrar texterna. Det första är att det förutsetts att barnet är den som talar 
sanning. Inte en gång ifrågasätts barnets trovärdighet i vårt empiriska material. Detta står i 
motsats till forskning som visar att rätten och domstolarna är medvetna om problematiken kring 
avgörandet om tillförlitliga vittnen.  

Allra svårast är frågan om trovärdighets- och tillförlitighetsbedömningen av ett barns utsaga, 
vilket också är den fråga som föranlett Högsta domstolen att gång på gång ta upp nya 
incestmål till bedömning [...] Skälen till [detta] torde rimligen vara att dessa typer av mål är 
särskilt svårbedömda och att metoderna för bevisprövningen är under utveckling, men också 
att HD inte har varit beredd att generellt godta underrätternas slutsatser, metoder och/eller 
bedömningar i sexualbrottsmål.83

 

Att våra texter beskriver barns trovärdighet som stor tolkar vi beror på den dominerande 
diskursen om barnets utsatthet och metatemat ”barnets bästa” som spänner över samtliga 
diskurser. Vidare är kontrasten mellan det sanningstalande barnet och motparten, förövaren, stor. 
Förövaren benämns ofta även i texter som refererar till pågående utredningar som just förövare. 
Endast i ett fåtal texter beskrivs den ”misstänkte” förövaren eller gärningsmannen. I texterna 
framställs denna person som en redan skyldig individ, något som förstärker diskursen ”Det 
utsatta barnet”. Detta krockar dock med diskursens humanistiska anspråk då den inte tar hänsyn 
till den ”misstänkte” gärningsmannens rättigheter. Vi har konstaterat att det kan anses vara 
självklart att alla människor skall vara lika inför lagen, en rättighet som vilar på de mänskliga 
rättigheterna. En grupps föreliggande underläge får då inte i jämlikhetsfrågor spela en så 
dominerande roll att det tippar över åt andra hållet. Med andra ord tycker vi det är intressant att 
texterna genomgående så tydligt tar ställning för barnen och deras intressen i rättsprocessens 

                                                 
81 Stening (1999) s. 58 
82 Sven-Eric Liedman (2000) Att se sig själv i andra, s. 100, Stockholm: Bonnier Pocket  
83 Diesen (red) (2001) s. 17 
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inledande skeden. Vi är medvetna om att dessa texter syftar till att stärka barnens rättssäkerhet 
men det kan i rigid utformning få motsatt effekt. Om barn alltid och okritiskt behandlas som 
sanningssägare kan detta få konsekvenser i form av mäns rädsla att arbeta med barn eller att äldre 
barn (över 15) mer eller mindre medvetet utnyttjar systemet. Detta kan leda till ett överslag i 
motsatt riktning och risken finns då att barnens trovärdighet i längden minskar. Med detta sagt 
bör största fokus läggas på att barn nästan alltid befinner sig i psykologiskt och fysiskt underläge: 

Många förövare är skickliga på att manipulera och lura barn att tro på att sexuella övergrepp 
och våld är vanligt och lagligt.84  

Det är för oss, i och med detta, rimligt att anta att det ofta är på detta vis och att det är ett 
problem värt att uppmärksamma. Men diskursen kring det utsatta barnet kan ha en sådan verkan 
att den för att uppmärksamma en orättvisa skapar en annan. När en förövare så tydligt beskrivs 
som ond menar vi att det är viktigt att vara tydlig med att det innan dom handlar om just 
misstankar.  Allmänhetens intresse för brott är stort. Detta tolkar vi beror på att alla människor 
har ett behov av trygghet.85

Brott är något som berör alla. Vi blir upprörda när vi utsätts för brott och när andra drabbas. 
Vi önskar ofta att brottslingen kläms åt, att samhället ger honom ett ordentligt straff, att 
samhället hämnas.86

 
I vardaglig diskussion om barn är det en självklarhet att betrakta barnen som framtiden. Barnen 
betraktas som oskyldiga, något som vi senare kommer att utveckla, och kan leda till att barnen 
blir att betraktas som offer. Med denna diskurs dominerande i texterna frågar vi oss huruvida alla 
människor verkligen är lika inför lagen? Svaret måste bli nej av två anledningar. Barnet och 
gärningsmannen kan ställas upp som dikotomier, och eftersom barnet är att betrakta som 
oskyldig blir den misstänkte gärningsmannen det motsatta. Barnet skall förstås vara lika skyddat 
som alla andra individer men kan av förståeliga och redan nämnda skäl sällan hävda sin egen rätt 
och eller söka juridisk upprättelse när övergrepp begåtts mot dem. Å andra sidan behandlas den 
misstänkte förövaren i texterna omedelbart som en brottsling och utan att han eller hon har 
särskild stor chans till social upprättelse vid eventuellt frikännande. Erving Goffman talar om 
osynliga, mentala stigman. Han hävdar att dessa kan vara lika förödande som de rent fysiska för 
hur omgivningen uppfattar individen. En stämplad sexualförbrytare betraktas ofta som en person 
med ytterst låg status. Media tenderar att hänga ut sexualförbrytare. Vi kopplar till Goffmans 
beskrivning av fenomenet att bära sitt stigma på rockärmen. ”[…] närapå vem som helst kan se in i 
själva kärnan i deras belägenhet”. 87  
 

                                                 
84 Text 10, Rädda Barnen, Sexualbrottsoffer avstår från att anmäla övergrepp, 8.12.2005 
85 Stening (1999) s. 50 
86 Ekbom, Engström, Göransson (2002) s. 193 
87 Goffman (2003) s. 132 
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Vi anser att det är rimligt att hävda att det även är stigmatiserande att inbegripas i rättsprocesser 
som rör sexuella övergrepp mot barn. Att samhället (media) hänger ut den misstänkte kan få 
förödande konsekvenser för den misstänkte förövaren, men även hans eller hennes familj. Det 
händer att hela familjer isolerar sig under den tid som förövaren sitter häktad. Om den misstänkte 
sedan visar sig vara oskyldig kan det vara svårt för både den frisläppte och dennes familj. 
Stämpeln av att ett brott kan ha begåtts finns fortfarande kvar, även om misstankar från 
rättsväsen lagts ner. På detta sätt blir gärningsmannens straff också ett straff för hela familjen.88 
Att ha blivit misstänkt för brott är något som den misstänkte och dennes familj måste leva med. 
Det är förenat med skamkänslor inte bara för den misstänkte eller dömde, utan också för dennes 
närstående. 89 Det är därmed rimligt att anta att inblandningen i en dylik utredning kan verka 
stigmatiserande både för den misstänkte förövaren och dennes familj. Vi finner Goffmans 
beskrivning av kraven på en man som är att betrakta som normal, icke avvikande, belysande; 

Så till exempel finns det i en viktig bemärkelse endast ett enda slags mansperson i USA som 
inte behöver skämmas för någonting, nämligen en ung, gift, vit, heterosexuell, protestantisk 
barnafader som har fått collegeutbildning, […], och som har full sysselsättning, frisk hy, lagom 
vikt och längd [...].90  

En dömd sexuell förbrytare brister i flera av dessa kriterier. Multipelt kriminellt belastade 
personer dömda för sexualbrott mot barn har, enligt tidigare studier, ofta inget fast arbete, kanske 
fysiska begränsningar och de är sexuellt avvikande.91 Det har visat sig att det är vanligt att de 
misstänkta förövarna uppvisar sociala likväl som psykiska problem. Det är också vanligt att den 
misstänkta tampas med alkoholproblem.92 Allt detta vägs sannolikt in i en associationskedja kring 
förövare mot barn. Vi tolkar därmed att en individ som begår brott mot barn har så låg status att 
ingen verkar vilja föra dess talan – därav tystnaden. 
 

Barnperspektiv kontra samverkan? 
Samtliga texter i vår analys är författade av anhängare av tanken om Barnahus Linköping. I 
texterna har vi funnit att begreppet Barnahus får fungera som ett paraplybegrepp täckande det 
mesta som rör barnet i rättsprocess. Det faktiska syftet med detta hus är inte helt transparent. 
Länsstyrelsen beskriver fenomenet; ”Barnahus Linköping är nästa steg mot ett genomgripande 
barnperspektiv.”93 Vi ställer detta mot Åklagarmyndighetens yttrande;  

Barnahus är samlingsnamnet på verksamhet där olika myndigheter samverkar under ett 
gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.94  

                                                 
88 Ekbom, Engström, Göransson (2002) s. 190 
89 Ekbom, Engström, Göransson (2002) s. 184 
90 Goffman (2003) s. 133 
91 Martens (1991) 
92 Martens (1991) s. 31 
93 Text 7, Länsstyrelsen, Utsatta barn i fokus på nytt Barnahus. 30.9.2005 
94 Text 4, Åklagarmyndigheten, Försöksverksamheter med Barnahus startar på sex orter. 
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Barnahuset som begrepp får å ena sidan abstrakt representera ett barnperspektiv, ett sätt att 
anpassa myndighetsutövning och utredningar till barnets behov och barnets bästa. Å andra sidan 
är det enbart ett arbetsnamn på den byggnad i vilken myndighetssamverkan med fördel skall äga 
rum. Barnet drar nytta av detta likväl som myndighetsutövarna, men när begreppet används på 
det senare sättet undergrävs de tidigare betydelserna. 

Barnet sätts i centrum och slipper därmed slussas runt till en mängd olika myndigheter. Dessa 
samverkar istället på en och samma plats bl.a. vad gäller informationsutbyte och ibland med 
gemensamma förhör/samtal med barnet. I Barnahus är miljön dessutom barnanpassad vilket 
torde utgöra en lugnare och tryggare miljö för barnet.95  

Yttrandet lämnar stort utrymme för att läsa texten efter eget huvud. Läsarens egen referensram 
får styra. Om läsaren tror att det är bra för barnet att vara i centrum får Barnahuset representera 
något bra. En annan tolkning kan vara att det är bra för utredningen när barnet är i centrum. 
Rädda Barnen uttrycker i citatet ovan att miljön i Barnahuset är barnanpassad och att detta 
rimligtvis gör barnet tryggare utan att definiera vad i miljön som är barnanpassat och hur detta 
tryggar barnet. Vad gäller myndighetssamverkan kan det underlätta om barnet blir den 
gemensamma utgångspunkten.  

De myndigheter och andra huvudmän som är ansvariga för utredningar vid ärenden om 
misstänkta brott mot barn skiljer sig åt i många avseenden, t.ex. vad gäller organisation, 
arbetssätt och kompetensområden. De har också olika roller och syften med 
utredningsinsatserna.96  

Brottsofferjouren hävdar att: ”Många sade att det var mycket enklare förr. […]. Men nu är det enklare för 
barnen.”97 Detta yttrande får oss att ställa oss frågande till vad det var som var enklare förr och vad 
det nu är som är enklare för barnen? 

Syftet är att de utredningar som görs i samband med sådana brottsmisstankar ska vara 
anpassade till barnen. Barnen ska inte behöva gå till flera platser och utsättas för upprepade 
förhör och intervjuer av olika personer och för olika syften. Ett annat syfte är att höja 
kvaliteten i utredningarna.98  

Upprepade eller långdragna förhör kan verka retraumatiserande på barnet och detta är negativt av 
flera skäl. Ett traumatiserat barn far illa och kan dessutom komma att hämma utredningen något 
som naturligtvis bör motverkas. Att barnets bästa skall komma i första hand kan tyckas vara en 
självklarhet. I analysen av texterna synliggörs även tydliga incitament med Barnahus till 
utvecklingen av myndigheternas samverkan. Denna samverkan beskrivs som inte helt 
oproblematisk. Brottsofferjouren fokuserar på ”barnets bästa” i diskussionen kring samverkan.  

Där skulle barnet kunna berätta sin historia kanske bara en gång, och de myndigheter som har 
ansvaret för barnet skulle kunna samarbeta bättre i en sådan miljö.99  

                                                 
95 Text 10, Rädda Barnen, Sexualbrottsoffer avstår från att anmäla övergrepp. vår kursivering 
96 Text 1, Regeringen, Justitiedepartementet, Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med samverkan 
under gemensamt tak vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. 2.3.2005 
97 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak. 
98 Text 4, Åklagarmyndigheten, Försöksverksamheter med Barnahus startar på sex orter. 
99 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn. 3.4.2005 



 21

Att barnen slipper berätta sin berättelse flera gånger beskrivs i texterna som grundläggande för 
barnets chans att genomgå utredning och undersökning utan att retraumatiseras. Samverkan 
beskrivs som både målet och medlet för Barnahuset, något som illustreras genom det tidigare 
nämnda uttalandet av Brottsofferjouren om att det var enklare för respektive myndighet förr 
medan det nu är bättre för barnet. De initiala problem försöksverksamheterna tampas med, som 
beskrivs i empirin, kan ha att göra med omstruktureringar i och med samverkandet som gör att 
det inte längre nödvändigtvis är polisen som intervjuar barnet. 

Det är många myndighetspersoner kring barnet som behöver känna till dess historia. Men man 
skulle faktiskt kunna göra flera bedömningar av berättelsen i ett och samma samtal med barnet. 
Det finns ingenting i svensk lag som säger att det måste vara en polis som förhör.100

Citatet visar på en insikt om de begränsningar som endast ett förhörssamtal med barnet kan lägga 
på utredningen. När Rädda Barnen distanserar sig genom att skriva faktiskt tolkar vi det som ett 
erkännande av problematiken kring samverkan när det gäller just förhörsrutinen. Om Rädda 
Barnen hade undvikit bruket av men och faktiskt hade texten framstått som neutralare, mer fritt 
från en känsla av att de försvarar sig, och därmed hade yttrandet förefallit mer legitimt. 
  
Det sätt som barnets situation beskrivs på visar på ett relativt nytt och omfattande perspektiv 
med barnet i fokus. Länsstyrelsen uttrycker de nya perspektiven som att; ”[…] myndigheterna nu 
sätter barnet i fokus.”101 Med tanke på att barnen genomgående i texterna betraktas som utsatta, 
tolkar vi att detta yttrande tyder på en vilja till förändring. Texterna påvisar också i viss mån att en 
förändring redan skett. Detta kopplar vi till Foucaults resonemang kring så kallade diskursbrott. 
En tydlig skillnad markeras i texten, nu ser det minsann annorlunda ut. Den förhärskade synen på 
barn som underordnade anses utbytt mot en reviderad diskurs, i vilken barnen dels skall betraktas 
som offer och tas hänsyn till, dels som kompetenta individer som med rätt hjälp och stöd kan 
föra sin egen talan om än inte rent juridiskt. Barn behöver alltid stöd från kompetenta vuxna 
under genomlidandet av undersökningar och utredningar, men det konstateras: 

Ett viktigt moment i benämningarna av barnets bästa är att barnet ges tillfälle att få komma till 
tals och därigenom får möjlighet att påverka sin situation. Denna rättighet uttrycks både i 
svensk lag och barnkonventionen102  

Detta är något som efterlevs med stöd av den nya tron på barns kapacitet. 

[…] barn är mer kompetenta än vi förut trott, att de är aktiva subjekt, delaktiga i relationer och 
medskapare av sin omvärld. De kan inte enbart betraktas som passiva objekt, som är utan 
inflytande över sin situation och offer för omvärldsinflytande.103

Barn förtjänar därmed större egenansvar i bemärkelsen att de själva bör få vara med som aktiva 
subjekt. Vidare har vi i analysen funnit att texterna som behandlar rättsprocesser kring barn 

                                                 
100 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn. 3.4.2005, vår kursivering 
101 Text 7, Länsstyrelsen, Utsatta barn i fokus på nytt Barnahus. 30.9.2005 
102 Eklund (1992) s. 22 
103 Blomberg (red) (2004) s. 27 
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genomsyras av vitt skilda idéer om hur rättssystemet kan omformas och utvecklas till förmån för 
myndighetssamverkan. Myndigheternas effektivisering och gränsöverskridande samverkan likväl 
som ”barnens bästa” ligger till grund för flera av de uttalade önskemålen om Barnahus. 
Uttalanden som ”[…] ett unikt samarbete i Östergötland gör att myndigheterna nu sätter barnet i fokus”104 
visar på en önskan om ett mer barnanpassat arbetssätt men antyder likväl om den tidigare synen 
på brott, det vill säga den som fokuserade på åtal samt lagföring av förbrytare. Pendlingen mellan 
texternas fokus på barnets bästa respektive myndighetssamverkan gör oss som textmottagare vid 
en första anblick lite kluvna inför syftet med Barnahuset. Med barnets bästa framför ögonen blir 
det negativt när tydlig fokus ligger på lagföring av förövare och vice versa.  
 

Ett av syftena med ökad samverkan är att fler barn kommer att fångas upp och får möjlighet 
att få alla sina behov av stöd och behandling tillgodosedda samt i så stor utsträckning som 
möjligt även få rättslig upprättelse.105

Detta yttrande bär på två olika innebörder eller påståenden. Det är inte svårt att plädera för ökad 
samverkan då det dels leder till bättre rättssäkerhet i vissa avseenden, dels att det kan verka 
stödjande för barnet. Dessa två önskvärda följder kan dock lika väl stå så pass i kontrast med 
varandra att de har motställda syften vilket leder till en paradox i myndighetssamverkans syfte.  

Där skulle barnet kunna berätta sin historia kanske bara en gång, och de myndigheter som har 
ansvaret för barnet skulle kunna samarbeta bättre i en sådan miljö.106  

Att barnet endast behöver berätta sin historia en gång garanterar inte bättre samarbete eller 
juridisk upprättelse, dock rimligtvis bättre läge för barnets välbefinnande. Som tidigare nämnts 
har socialnämnden ingen obligatorisk skyldighet att polisanmäla vid misstanke om brott begånget 
mot barn.107 Socialnämnden gör en egen bedömning och det är därmed inte omöjligt att vissa fall 
utreds internt inom myndigheten (eller inte alls), dels i syfte att skydda barnet, dels för att ett 
eventuellt samarbete inte ses som önskvärt ur den först inkopplade myndighetens perspektiv.  

I barnahuset ska rättsväsendet, sociala myndigheter och hälso- och sjukvården samordna sitt 
arbete. Detta är både skonsammare för barnet och leder till bättre och effektivare 
brottsutredningar.108

Citatet från en av Justitiedepartementets texter tar skepnaden mer av en önskan än ett faktum. Vi 
tolkar det som att de inblandade hellre vill att Barnahuset skall se ut så här än att det faktiskt gör 
det.  

[Barnahuset], som för samtliga involverade aktörer är att betrakta som i det närmaste perfekta i 
fråga om sitt geografiska läge, sin neutrala framtoning och med en miljö som efter omfattad 
ombyggnad kommer att bli mycket barnvänlig.109

                                                 
104 Text 7, Länsstyrelsen, Utsatta barn i fokus på nytt Barnahus. 30.9.2005 
105 Text 10, Rädda Barnen, Sexualbrottsoffer avstår från att anmäla övergrepp. 
106 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn. 3.4.2005 
107 Martens (1991) s. 9
108 Text 2, Justitiedepartementet, Barnen i brottets skugga. 22.12.2005 
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Att säga att något är perfekt är ett starkt yttrande. Det skall mycket till innan något är perfekt. 
Genom att skriva neutral framtoning anser vi att textförfattaren försöker undvika en framtida debatt 
kring Barnahusets utformning. Det säger sig själv att ingen utformning är perfekt för alla inom en 
målgrupp och att genom beskrivningar neutralisera huset menar vi syftar till att slippa diskussion. 
Citatet ovan är taget ur samverkansavtalet skrivet av de myndigheter som direkt skall jobba med 
Barnahuset. Utifrån citatet tolkar vi att alla hör till den ämnade målgruppen, barnet likväl som 
den samverkande personalen, av denna neutralt perfekta framtoning. Dock ställer vi oss frågande 
till på vilka sätt Barnahuset uppfyller sin kvot av perfektion och, som tidigare skrivits, hur troligt 
det är att samma slags neutralitet gynnar både barnen och de myndighetsanställda? 
 
För att kontrastera beskrivningen av Barnahuset har vi tagit del av Lanstinget Östergötlands 
”Policy för den estetiska miljöutformningen av landstingets lokaler”.110 Policyn har tagits fram av 
ekonomiska skäl men också för att ett rums utformning berör oss mer än vad vi tidigare kunnat 
ana.  

Det kan vara svårt att förklara vad det goda rummet är, men det står mer och mer klart, att vi 
påverkas i positiv eller negativ riktning av ett rums gestaltning.111

Ett offentligt rum skall ur patientens perspektiv inge en lugn känsla, dock utan att passivisera, 
likväl som verka stimulerande för att påskynda läkeprocessen. Samma lokal bör eftersom det är 
en arbetsplats också fungera funktionellt och rationellt för personalen. Till denna lokal söker sig 
människor med olika smak, bakgrund och från olika kulturer. Alla är olika och därmed framstår 
neutralitet som något säkert vad gäller inredning av offentliga rum med vårdsyfte. Att det just är 
en offentlig miljö som inte bör förknippas med hemmiljöns helt annorlunda förutsättningar är värt 
att påpeka. När det handlar om vård och omsorg för barn ser det dock annorlunda ut. Barnahus 
Islands chef Vigdis Erlendsdottír talar om att barn innan Barnahusets tid ofta undersöktes på 
”vanliga” kvinnokliniker. ”Många barn blev […] skrämda redan när de kom, bara den sterila miljön kändes 
obehaglig för dem.”112

 
Rädda Barnen ställer sig kritiska inför flera av de lösningar, alltså inte ”riktiga” Barnahus som 
presenteras på olika platser i landet. Malmövarianten, Kriscentrums lokaler kritiseras för brist på 
pedagogisk utformning. ”Rummet är inrett av polisen och ser inte särskilt barnvänligt ut.”113 På plats 
förklarar den verksamhetsansvarige detta med att påpeka att utredningar har att vinna på en 
neutral framtoning. 
                                                                                                                                                         
109 Text 11, Samverkansavtal om professionella barnutredningar i barnvänlig miljö projekt 2005-2008, Barnahus 
Linköping. 20.5.2005 
110 Landstinget Östergötland, Policy för den estetiska miljöutformningen av landstingets lokaler,  
www.lio.se/upload/15861/LIO_estetisk_policy.pdf (5.5.2006) 
111 Landstinget Östergötland, Policy för den estetiska miljöutformningen av landstingets lokaler,  
www.lio.se/upload/15861/LIO_estetisk_policy.pdf (5.5.2006) 
112 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus under ett och samma tak. 
113 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn, 3.4.2005 

http://www.lio.se/upload/15861/LIO_estetisk_policy.pdf
http://www.lio.se/upload/15861/LIO_estetisk_policy.pdf
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 […] det är nödvändigt med en neutral miljö, för att ingenting skall störa intrycken för det barn 
som skall berätta sin historia. Rummet används för alla barn, från tre till arton år.114

Utifrån en text skriven av Rädda Barnen kan vi se att situationen för utsatta barn bosatta i 
Stockholm inte är bättre än för de barn som är bosatta i Malmö.  

Miljön är däremot inte anpassad för barn. – Polishusets förhörsrum är hemskt och vätter åt 
häktet till. Någon behandling är det heller inte säkert att barnet får. Det är socialtjänsten som 
beslutar om det, och de har idag inga resurser att hjälpa alla.115

Med detta yttrande i åtanke kan Barnahus Linköping vara stolta och nöjda över att deras lokal är 
ett ombyggt gammalt dagis mitt i stan med närhet till Universitetssjukhuset, något som Rädda 
Barnen framhåller som ett föregångsexempel. 

                                                 
114 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn.3.4.2005 
115 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn.3.4.2005 
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Avslutande diskussion 
Vi har under analysens gång blivit medvetna om att detta arbete och samtliga av de texter vi läst 
ingår i en diskurs där mänskliga rättigheter influerar starkt och synen på barn är omdebatterad. Vi 
var redan i inledningsstadiet införstådda med att diskurserna vi skulle finna skulle sakna tydliga 
gränser och därmed flyta in i varandra. Lika troligt var det att vissa diskurser skulle hamna på vitt 
skilda skalor och kontrastera varandra tydligt. Detta har vi också funnit i vår analys av texterna.  
 
Vi har vidare funnit att diskurserna krockar när förövaren själv är ett barn. Tystnaden kring 
förövaren lämnar visserligen stort utrymme för en diskussion där vi skulle kunna klämma in ett 
och annat fall med dessa premisser men detta låter sig inte gärna göras. Tystnaden kring 
förövaren syftar delvis till att utestänga honom eller henne från diskussionen kring de mänskliga 
rättigheterna något som blir komplicerat när förövaren själv är ett barn. Detta barn får ingen 
naturlig plats i ”Tystnaden kring förövaren” men inte heller passar det in under ”Det utsatta 
barnet”. Detta visar att diskurserna vi funnit i analysen av våra texter knappast är heltäckande och 
det var inte heller vårt syfte. Vårt syfte var snarare att visa på ifall det finns skillnader i hur barn 
och deras situation beskrivs. Vi menar att det gör det och att orsaken till dessa skillnader beror på 
strävandet efter makt ur olika perspektiv och med olika syften. 
 
Vi har i analysen skrivit om tystnaden kring förövaren men det finns även andra tystnader, 
nämligen den kring ”barnets bästa”. Vi har i våra diskurser identifierat ”barnets bästa” som en 
flytande signifikant. Något vi finner intressant är att vi inte funnit ”barnets bästa” definierat i 
någon text vare sig vår empiri eller i referenslitteraturen. Barnets bästa har snarast kommit att 
sammankopplas med barnens behov. Vi anser inte att denna koppling är korrekt. Barns behov är 
inte, i våra ögon, synonymt med barnets bästa. Behov är något grundläggande medan barnets 
bästa som vi har tolkat det går lite längre. Det syftar till att uppväga barnets underlägsenhet som 
leder till dess utsatthet. 
 
Det är rimligt att förmoda att ett barn stigmatiseras av att inbegripas i en rättsprocess. Ett barn 
som blivit utsatt för övergrepp kan exempelvis känna sig annorlunda än sina vänner och sin 
familj på grund av vad barnet blivit utsatt för. Även om barnet inte har några synliga men, är 
minnet och känslan av övergreppet något som finns kvar. Det kan vara särdeles förödande för ett 
barn om förbrytaren är en närstående.  

När vuxna begår sexuella övergrepp mot barn är den vanligaste gärningsmannen en nära 
anhörig till barnet. Oftast är det far, styvfar eller någon annan person i släkten eller 
bekantskapskretsen.116  

 

                                                 
116 Ekbom, Engström, Göransson (2002) s. 187 
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Att barnet finner det särdeles jobbigt tolkar vi kan bero på att barnet har blivit sviken av de vuxna 
som det är beroende av. Vi menar därför att det inte är konstigt att barnet sällan berättar. Dels vill 
barnet förmodligen inte splittra sin familj, dels kanske barnet inte ens vet eller förstår att 
övergreppen är något fel. Barn måste få större utrymme innan och under rättsprocesser. Särskilt 
äldre barn bör beaktas som aktiva, kompetenta subjekt då vi anser att de med rätt slags stöd är att 
betrakta som experter på sig själva och sina behov. Charles Taylor skriver i Det mångkulturella 
samhället117 om alla individers rätt till lika behandling som inte inkräktar på deras särskiljande 
identitet, och om hur erkännandet av särskilda (ofta etniska eller kulturella, men också tillämpbart 
på barn) identiteter kolliderar med föreställningen om allas lika värde. Taylor skriver att tron på 
alla människors lika och inneboende värde är den enda syn som är förenlig med ett demokratiskt 
samhälle.  

Demokratin har fört in en politik av lika erkännande, som har antagit olika former under årens 
lopp och som nu återkommit som krav på en likvärdig ställning för kulturer och kön.118

Erkännande handlar om ett slags godkännande av en individs eller en grupps identitet(er). 
Barnets bästa bör därför, anser vi, artikuleras långt tydligare och framhållas hårdare i 
myndighetsutövning. 
 
Senare tids individualisering har markant förändrat identitetsskapandet. Arbetsmarknaden idag är 
inte bara rent tidsmässigt krävande. Den är illojal och fordrar flexibilitet. Begreppet kärnfamilj har 
urholkats i och med stigande skilsmässostatistik. Det finns få naturliga relationer. Anthony 
Giddens talar om att relationer kräver arbete och när detta arbete inte ges utrymme i det snabba, 
moderna samhället ställs ett enormt krav på individen att själv klara livets motgångar.119 
Problematiken med de mellanmänskliga relationernas krympande och identitetsskapandets 
enmansprojektsstatus har lett till att många tycker att det blir bäst om alla sköter sitt. 
Individualiseringen isolerar. Men att människor inte hjälper varandra, och i det här fallet barn, är 
inte det enda problemet. Ett barn vet inte alla gånger sitt värde och sina rättigheter. För att kunna 
skapa en sund bild av sig själv krävs interaktion. Inre utveckling kan inte förekomma helt 
fristående. Taylor lånar av Mead när han diskuterar människans dialogiska karaktär;  

Vi definierar alltid vår identitet i dialog med, och ibland i kamp mot, det som våra 
betydelsefulla andra vill se hos oss.120  

Att inte erkännas, eller än värre misskännas, kan vara förödande. Trots att erkännandets politik 
borde vara självklar i ett demokratiskt samhälle är den svår att driva. Taylor talar om politik för 
lika erkännande; utjämning av rättigheter och förmåner som syftar till att indelningen första 
kontra andra klassens medborgare skall med alla medel undvikas.121

                                                 
117 Charles Taylor (2003) Det mångkulturella samhället, Göteborg: Daidalos 
118 Taylor (2003) s. 39 
119 Anthony Giddens (2003) Modernitetens följder, s. 16, Lund: Studentlitteratur 
120 Giddens (2003) s. 43 
121 Taylor (2003) 
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I samhället finns, vare sig vi vill erkänna det eller inte, olika samhällsskikt. När vi talar om över- 
respektive lägre klass tänker vi oftast främst på ekonomiska klasser. Men vi får inte förglömma att 
samhället också kan applicera klassindelningar på ålder och utveckling. Barn har traditionellt 
behandlats som just andra klassens medborgare. Historiskt sett har främst fattiga barn fått arbeta 
och varit tvungna att kliva in i vuxenlivet utan utrymme för barndom. På 1800-talet påverkades 
synen på barn och barnens plats i samhället av industrialiseringen. Fler arbetstillfällen skapades 
för många barn, till en början i hemmen men så småningom också i fabrikerna.122 De barn som 
inte arbetade tillbringade ofta sin tid på gatorna vilket inte accepterades av det etablerade 
samhället, barnen upplevdes som hotande och kriminella.123 Vi kan se att det inte är något nytt att 
samhällets vuxna placerar in barn i grupper och kategoriserar dem, förr i än mer negativa ordalag 
som kriminella, arbetare eller något annat.  
 
Med tiden förändrades synen på barn åtminstone i Sverige och barnen fick rätt till en ”god 
barndom”, fri från arbete och då med tid för bland annat lek och skola.124 Avståndet mellan 
barndomen och vuxenvärlden växte alltmer. Idag ser vi ytterligare ett pendelslag i diskurser om 
barn. Vuxenlivet har återigen letat sig ner i åldrarna och barnen ser ut som små kopior av vuxna. 
De konsumerar liknande varor och kultur. Trots detta är ett barn inte en individ som till fullo tas 
på allvar. Ett barn kan alltid särskiljas från andra genom sin fysik. Att beskriva eller betrakta 
någon som liten är en väl beprövad metafor för underlägsenhet. Goffman skriver att en person 
ibland bär fysiska förtecken, som vid en enkel anblick producerar fördomar och föreställningar 
hos betraktaren.125 Vi kopplar detta till barn som kan betraktas som stigmatiserade i och med dels 
sin litenhet, dels sitt mentala underläge. Stigmatiserande ekvivalenskedjor kan dras upp: Liten – 
naiv – lättlurad – underlägsen alternativt Liten – värnlös – utsatt – i behov av hjälp. Även stigman som 
inte syns kan påverka individen kraftigt. Goffman skriver att personer som inte kan leva upp till 
de normer som existerar stämplas som avvikande. En viktig synpunkt är att den stigmatiserade 
individen själv bidrar till sin avvikande roll då hon tar till sig de rådande normerna och införlivar 
dem i sin personlighet.126 Individen ifråga tenderar till slut att agera utifrån sin avvikande roll, hon 
tror på det så mycket att det till slut blir sant. Avvikande är vi alla i olika sammanhang men att 
vara avvikande som barn kan vara komplicerat. Att bli tvångskategoriserad i en grupp 
tillsammans med utsatta barn är rimligen starkt stigmatiserande. 
 
Vi inser att eftersom texterna är skrivna av Barnahus-anhängare undviks eventuella problem med 
samverkan och utredningsutveckling att diskuteras. Det finns dock svårigheter med att till 
exempel sätta barnet i fokus. 

                                                 
122 Rubenson (2005) s. 130 
123 Rubenson (2005) s. 130 
124 Rubenson (2005) s. 130 
125 Goffman (2003) s. 11   
126 Goffman (2003) s. 40 
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Varje gång det uppstår misstankar om att ett barn har varit utsatt för sexuella övergrepp (eller 
något annat brott) görs en bedömning av barnets förmåga att lämna uppgifter om den 
påstådda händelsen. Det är i alla intresse – inklusive dem som misstänkts – att sådana 
bedömningar av barn som uppgiftslämnare görs så kompetent som det idag överhuvudtaget är 
möjligt. Det är heller ingen tvekan om att bedömningen av barn och barns berättelser i fall av 
misstänkta sexuella övergrepp är särskilt komplicerade. Båda dessa omständigheter kan 
betraktas som incitament till samarbete och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan rättsväsendet 
och psykologi/psykiatri. Samarbetet mellan domstolarna och de sakkunniga är […] långt ifrån 
okomplicerat.127

Samverkan är inte heller synonymt med vad som är ”barnens bästa” något som flera texter 
antyder. Att samverkan gynnar barnen måste argumenteras mer för att legitimeras, något vi 
saknar i vårt empiriska material. Något som också saknar legitimitet är de återkommande 
påståendena om att gosedjur gör barn trygga. Vi menar att barn behöver en vuxen de kan lita på i 
sin närhet för att känna trygghet. Vi ställer oss ytterst tveksamma till hur ett gosedjur skulle kunna 
utgöra något slags substitut för en förälders trygga famn.128 Vi vill än en gång påpeka att när 
barnen kategoriseras och buntas ihop i ett kollektiv dras alla barn över en kam. Barn kan som sagt 
vara en ettåring likväl som en mogen 17-åring. Detta påvisar ytterligare hur fel det blir när 
trygghet exemplifieras så ensidigt som med gosedjursexemplet. I tidigare forskning finns att läsa 
att det i fall rörande övergrepp är viktigt att utsatta barn får sina behov tillgodosedda. För att ett 
barn skall klara av svåra situationer, exempelvis ett förhör, är det viktigt att de har en tydlig och 
kärleksfull vuxen vid sin sida.129

 
Vi vill med stycket ”Tystnaden kring förövaren” absolut inte plädera för förövarens försvar. Vi 
menar endast att påpeka att ”misstänkta” förövare är just misstänkta. Vidare finner vi det 
intressant att diskurserna ”Tystnaden kring förövaren” och ”Det utsatta barnet” krockar. ”Det 
utsatta barnet” vilar stadigt på diskussioner kring de mänskliga rättigheterna medan dessa i 
”Tystnaden kring förövaren” helt utelämnas. Vi anser därmed att förövaren bör diskuteras 
uttryckligt i texterna men främst då denne verkligen är dömd. Eftersom det rimligen är så pass 
stigmatiserande att beröras av en rättsprocess som gäller övergrepp mot barn är det av yttersta 
vikt att det under utredningen är klart markerat att förövaren visserligen misstänkts, men i lagens 
och kanske främst samhällets ögon bör betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad. 
 
Rädda Barnen skriver att tidigare års åtskilliga anmälningar ledde till få domar. Vi menar att detta 
faktum strider mot dels metatemat ”barnens bästa” dels diskursen ”Det utsatta barnet” då 
samhället på så sätt signalerar att det inte är så farligt att begå brott mot barn. Vidare måste det 
betraktas som utredningsmisslyckanden. Detta håller dock på att förändras. 

                                                 
127 Diesen (red) (2001) s. 165  
128 Stening (1999) s. 44 
129 Stening (1999) s. 50 
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En avhandling från Linköpings universitet har undersökt alla polisanmälningar om 
barnmisshandel i ett polisdistrikt mellan åren 1986 och 1996. Av alla 111 anmälda brott ledde 
bara fyra till fängelsestraff.130

Rädda Barnen och Brottsofferjouren är ense om att Barnahus statistiskt sett är något av en succé: 

Statistiken visar att fler fall utreds och fler anmälningar leder till åtal och fällande dom efter att 
Barnahus inrättades.131

Vi är benägna att till viss del hålla med. Barnahus Linköping är ett bra exempel på försök till att 
skapa ett mer barnanpassad utrymme för barnen inom rättsväsendet. Men vi anser att när de 
myndigheter som omfattas av verksamheten ska ”sälja idén” till samhället och vården i övrigt 
krävs mer tydliga argument som beläggs med fakta. 

 

Slutord 
I utredningar och i hantering av barn är barnperspektivet en viktig aspekt att ta hänsyn till, men 
just för att den är så viktig måste barns behov och barnets bästa artikuleras tydligare. Lika viktigt 
är det att påpeka att barn liksom alla individer inte kan generaliseras som en homogen grupp. 
Visst har barn, utsatta som icke utsatta, gemensamma behov. Dock inte till den grad att de är att 
betrakta som ett kollektiv.  
 

                                                 
130 Text 8, Rädda Barnen, Barnahus för utsatta barn, 3.4.2005 (vår kursivering) 
131 Text 6, Brottsofferjouren, Barnahus – under ett och samma tak. 
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