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Sammanfattning
Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS), internationellt känt som

Münchausen Syndrome by Proxy (MSbP), är en allvarlig och komplex form av

barnmisshandel. Främst har BGFS belysts utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv och

tidigare internationell forskning har fokuserat på att identifiera och beskriva varningssignaler

på att det kan föreligga. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller

riskerar att göra det, vilket innebär att de utgör en central aktör när det kommer till ärenden

som rör BGFS. Då BGFS utgör en form av barnmisshandel som främst rör sig inom hälso-

och sjukvårdens sfär, är socialtjänsten beroende av hälso- och sjukvårdens kompetens i deras

arbete för att utreda barns situation och behov av stöd och/eller skydd vid misstanke om

BGFS. Tvärprofessionell samverkan är här en central process, vilket även betonas i litteratur

och forskning kring BGFS. Dock saknas det i svensk kontext forskning kring BGFS och

samverkan i dessa ärenden. Syftet har därmed varit att utforska den tvärprofessionella

samverkan vid ärenden som rör BGFS i svensk kontext. Studien har en kvalitativ ansats och

semistrukturerade intervjuer har genomförts med olika professioner som har erfarenhet av

arbete med BGFS. Studiens teoretiska ramverk utgörs av organisationsteori, nyinstitutionell

teori, samverkansteori och professionsteori. Empiri har sedan tolkats och analyserats utifrån

dessa teoretiska perspektiv och tidigare forskning med hjälp av tematisk innehållsanalys.

Studiens resultat visar bland annat att det råder en omfattande okunskap kring BGFS och att

detta utgör en försvårande faktor för samverkan vid arbete med och utredning av ärenden som

rör denna form av barnmisshandel. Förutsättningar för en fungerande samverkan i ärenden

som rör BGFS med en tydlig styrning, struktur och samsyn är även bristfälliga.

Nyckelord

Samverkan, tvärprofessionell samverkan, Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom,

Münchausen Syndrome by Proxy.
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1. Inledning
Detta avsnitt ger en bakgrund till problemområdet där studiens ämne och fokus förtydligas.

Vidare beskrivs studiens syfte och de frågeställningar som studien kommer att behandla.

1.1. Bakgrund
Münchausen Syndrome by Proxy (MSbP) är en form av barnmisshandel som i svensk kontext

även kommit att benämnas Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS) och

Barnmisshandel genom Sjukvårdsinsatser (BMSI). Begreppet MSbP som en form av

barnmisshandel användes först år 1977 och begreppet har därefter kommit att användas i

litteratur och forskning internationellt (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Meadow,

1989; Mercer & Perdue, 1993; Murray, 1997; Parrish & Perman, 2004). I denna uppsats

kommer BGFS att användas då uppsatsen utgår från en svensk kontext och främst för att

betona att det handlar om en form av barnmisshandel (Meadow, 1989). Denna form av

barnmisshandel innebär att förövaren aktivt manipulerar barnets kropp och/eller

sjukdomshistoria. Det kan handla om att symtom aktivt framkallas och/eller förstärks på det

sättet att förövaren kväver eller förgiftar barnet, vilket kan leda till livshotande symtom hos

barnet. Dessa handlingar leder i sin tur till att barn utsätts för icke nödvändiga

undersökningar, behandlingar och/eller olika medicinska insatser. Kännetecken för BGFS är

bland annat att barnet har återkommande sjukdomar där symtom inte passar in i

sjukdomsbilden, och/eller som endast uppstår vid närvaron av den misstänkte förövaren,

vilken oftast är modern (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Ragaisis, 2004).

Mortaliteten är hög för barn som utsätts för BGFS och ligger enligt forskning runt 10 %

(Lundin & Croner, 2001; Ragaisis, 2004). Det krävs kunskap för att kunna upptäcka denna

form av barnmisshandel och för att det ens ska vara möjligt att utreda om BGFS föreligger

eller ej (Howarth, 1999). Internationell forskning betonar att det krävs ett tvärprofessionellt

samarbete mellan samhällets olika aktörer för att utreda och bedöma denna komplexa form av

barnmisshandel (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Mercer & Perdue, 1993; Parrish &

Perman, 2004). Sett till svensk kontext har Socialnämnden ett särskilt ansvar för barn som far

illa eller riskerar att göra det. När det kommer till barn som utsätts för BGFS handlar det dock

om en form av misshandel som till stor del rör sig bortom socialtjänstens kompetensområde.

Socialtjänsten saknar den medicinska kompetens som krävs för att förstå och utreda ärenden
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som rör BGFS och är därmed i behov av hälso- och sjukvården. Dock saknas forskning kring

tvärprofessionell samverkan i ärenden som rör denna form av barnmisshandel i svensk

kontext.

Utifrån denna tydliga kunskapslucka har jag därmed valt att undersöka och utforska den

tvärprofessionella samverkan vid BGFS i svensk kontext. Då samverkan vid BGFS omfattar

olika professioner vilka utgår från olika ansvars- och kunskapsområden utgörs studiens

teoretiska ramverk av organisationsteori, samverkansteori och professionsteori. Studien

undersöker hinder och utmaningar i tvärprofessionell samverkan vid BGFS, samt vad som

fungerar bra eller kan förbättras. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra till en

ökad kunskap om och förståelse för den tvärprofessionella samverkan inom detta område.

1.2. Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur den tvärprofessionella samverkan i

ärenden som rör BGFS fungerar i praktiken i en svensk kontext. Vidare är syftet att

undersöka utmaningar vid och hinder för tvärprofessionell samverkan i vid BGFS samt vilka

faktorer som kan vara faciliterande för samverkansprocesser. Nedan följer studiens

frågeställningar.

● Hur upplever olika professioner att den tvärprofessionella samverkan fungerar i

ärenden som rör BGFS?

● Vilka utmaningar och/eller hinder finns vid tvärprofessionell samverkan kring

ärenden som rör BGFS?

● Vilka faktorer är avgörande för en god tvärprofessionell samverkan i ärenden som rör

BGFS?

1.3.  Disposition
Kommande avsnitt börjar med en genomgång av tidigare forskning kring BGFS och

tvärprofessionell samverkan vid denna form av barnmisshandel. Efterföljande avsnitt redogör

för samhällets ansvar för våldsutsatta barn i Sverige. I teoriavsnittet presenteras valda teorier

gällande organisation, samverkan och profession, vilka i resultatdelen ger perspektiv på det

material som inhämtats. Sedan presenteras metoddelen där jag beskriver genomförandet av

semistrukturerade intervjuer samt hur insamlad empiri analyserats med hjälp av tematisk
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innehållsanalys. Även etiska överväganden för studien lyfts. Under resultatdelen presenteras

analys och tolkning av data utifrån tidigare forskning och teorier. Studiens resultat

sammanfattas och diskuteras sedan under avsnittet diskussion, där även studiens betydelse för

socialt arbete diskuteras.
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2. Tidigare forskning
Detta avsnitt presenterar tidigare forskning vad gäller BGFS och samverkan. En del kommer

även att beskriva BGFS i svensk kontext. Vid genomgång av tidigare forskning som rör

BGFS har en relativt omfattande internationell forskning utifrån ett medicinskt perspektiv

med fokus på hälso- och sjukvårdens arbete hittats. Kunskap och forskning gällande BGFS

utifrån det sociala arbetets perspektiv är begränsad. En större del av forskningen har fokuserat

på att definiera denna form av barnmisshandel och kännetecken på att det kan föreligga, men

även hur misstankarna kring BGFS kan och bör utredas av hälso- och sjukvården. Studier

poängterar att samverkan i dessa ärenden är viktigt för att kunna utreda om BGFS föreligger

eller ej utifrån den komplexitet BGFS innebär. Trots detta är samverkan mellan samhällets

aktörer i relation till denna form av barnmisshandel ett område det finns en mycket bristande

forskning och kunskap kring.

2.1. Sökning av tidigare forskning och avgränsningar

Presentationen av tidigare forskning omfattar ingen total överblick över kunskapsområdet,

utan jag har för studien valt att avgränsa mig till det som bedömts vara mest relevant. Vid

sökning av tidigare forskning har jag använt mig utav relevanta sökord i olika databaser.

Trots att denna form av misshandel kommit att benämnas på olika sätt internationellt är

MSbP det begrepp som är mest förekommande. För att hitta relevant forskning för denna

studie har jag i kombination med detta begrepp använt ord kopplat till samverkan och socialt

arbete. Jag har även sökt litteratur som rör detta ämne inom svensk kontext.

2.2. Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom

Som tidigare nämnt finns en relativt stor mängd forskning och litteratur kring BGFS

internationellt och då främst i pediatrisk och medicinsk litteratur. Begreppet MSbP har sitt

ursprung ur begreppet Münchausen syndrome, vilket syftar till att en vuxen person hittar på

falska historier om sjukdom/-ar hos sig själv för att få sjukvård och behandling (Meadow,

1989). MSbP ska dock inte förväxlas med att vara ett syndrom eller en diagnos.

BGFS är en ovanligt förekommande form av barnmisshandel där en omsorgsperson utsätter

barnet för icke-nödvändig medicinsk vård genom att förfalska symtom hos barnet. Detta gör

förövaren genom att aktivt framkalla symtom hos barnet och/eller genom att hitta på och
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ljuga om barnets sjukdomsbild (Howarth, 1999; Mercer & Perdue, 1993; Murray, 1997;

Ragaisis, 2004). Denna förfalskning av symtom leder till att barnet utsätts för flertalet

icke-nödvändiga undersökningar, behandlingar, operationer, sjukhusvistelser och kan även

leda till döden (Howarth, 1999; Masterson & Wilson, 1987; Mercer & Perdue, 1993; Murray,

1997). Det händer att barn som har faktiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar även blir

utsatta för BGFS, där förövaren gör barnet mer sjukt eller på olika sätt förstärker barnets

funktionsnedsättning (Meadow, 1989; Murray, 1997).

Något som försvårar upptäckten av BGFS är att barnet ofta får träffa olika läkare och

specialister vid olika sjukhus, då förövaren söker hjälp hos flertalet olika läkare och menar på

att barnet är sjukt (Meadow, 1982; Meadow, 1989). Att sjukvården kan ha svårt att hitta

orsaken till det upprepade sjukdomstillståndet hos barnet samt att det råder en diskrepans

mellan det som förövaren berättar och det som sjukvården kan bekräfta, kan vara tecken på

att BGFS föreligger. Utifrån att det handlar om förfalskade symtom hos barnet kan det alltså

vara svårt för sjukvården att bekräfta den anamnes som förövaren beskriver (Lundin &

Croner, 2001; Murray, 1997). Andra tecken på att BGFS föreligger är att symtomen som

barnet uppvisar oftast försvinner eller inte längre uppvisas då barnet separeras från misstänkta

förövaren (Mercer & Perdue, 1993; Ragaisis, 2004), eller att de medicinska åtgärderna inte

ger förväntat resultat (Masterson & Wilson, 1987).

2.2.1. Konsekvenser för barnet

Forskning visar att den vanligaste gruppen barn som blir utsatta för BGFS är under ett år

gamla (Lundin & Croner, 2001). Så små barn är i direkt beroendeställning till sina

omsorgspersoner, då barns omsorgsperson/-er ansvarar för att tillgodose deras grundläggande

omsorg (Socialstyrelsen, 2016). Detta gör denna grupp barn än mer sårbara i de fall där en

omsorgsperson samtidigt utsätter dem för BGFS. De barn som utsätts är beroende av att

andra vuxna upptäcker deras utsatthet och hjälper dem. Som tidigare nämnt är mortaliteten

hög och ligger runt 10% för de barn som utsätts för BGFS (Lundin & Croner, 2001; Ragaisis,

2004). Även om denna form av barnmisshandel anses vara ovanlig och sällsynt finns en risk

för att den är underskattad och att den missas, vilket kan ge förödande konsekvenser.

Konsekvenserna för barn som blir utsatta för BGFS är allvarliga och risken för livshotande

skador är uppenbara. Det händer exempelvis att förövare kväver sina barn till att tappa

medvetandet, vilket riskerar att leda till hjärnskador. Risken för att den är mer vanlig än vi
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tror och vet beror främst på svårigheter att identifiera denna form av barnmisshandel (Mercer

och Perdue, 1993).

Barn som över tid blir utsatta för BGFS kan även till slut anpassa sig till de rådande

omständigheterna och själva även hitta på olika sjukdomar eller funktionshinder. Ofta leder

BGFS därmed till att barn själva internaliserar den sjukdomsbild som förövaren tillskriver

dem (Lundin & Croner, 2001; Murray, 1997).

2.2.2. Förövaren

Studier visar att det oftast är barnets moder som är förövaren när det gäller BGFS (Howarth,

1999; Lundin & Croner, 2001; Meadow, 1982; Mercer & Perdue, 1993; Murray, 1997;

Ragaisis, 2004). Resultat från en litteraturöversikt som gjorts år 2017 visar att förövaren i

95,6% av fallen var just barnets moder (Yates & Bass, 2017). Förövaren beskrivs vara

engagerad i barnets situation och i kontakten med sjukvården, påläst inom och visar intresse

för det medicinska. Inte sällan uppmuntrar förövaren till och/eller kräver undersökningar och

ingrepp, samt uppfattas lugn trots att barnets kan befinna sig i ett kritiskt tillstånd (Lundin &

Croner, 2001; Parrish & Perman, 2004). Att förövaren har tidigare erfarenhet av arbete inom

hälso- och sjukvården är även vanligt, och förövaren har många gånger själv även en

sjukdomshistoria (Murray, 1997; Ragaisis, 2004). Om modern är förövaren och det även

finns en fader i familjen, är fadern oftast helt ovetande om den barnmisshandel som barnet

utsätts för (Meadow, 1989; Murray, 1997). Att det oftast är modern som är förövaren i fall

som rör BGFS har inte direkt problematiserats eller undersökts vidare i forskningen.

2.3. Samverkan i ärenden som rör BGFS
Utifrån den medicinska och psykosociala komplexiteten som BGFS innebär behövs ett

tvärprofessionellt samarbete i dessa ärenden (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Mercer

& Perdue, 1993; Parrish & Perman, 2004). Dock är samverkan kring BGFS inte helt

oproblematisk, då det bland annat finns brister i hur denna process ska genomföras. Dessa

brister grundar sig främst i att det saknas en samsyn kring hur ärenden som rör misstankar om

BGFS ska hanteras mellan olika myndigheter (Howarth, 1999). När det kommer till BGFS är

det huvudsakligen viktigt att samhällets aktörer har kunskap om denna form av

barnmisshandel och att den faktiskt förekommer. Har samhällets aktörer inte kunskap om
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BGFS innebär det en omfattande risk för att dessa barn som utsätts inte ens upptäcks (Lundin

& Croner, 2001).

Vid BGFS krävs samverkan mellan olika professioner för att utreda och göra bedömningar i

ärendet. Dock kan dessa ärenden vara svåra att hantera för professionella då det kan uppstå

dilemman och spänningar mellan de olika disciplinerna i och med deras olika kunskaps- och

ansvarsområden. En annan orsak till att dessa ärenden är svåra att hantera kan vara att det

saknas tydlig vägledning i hur ärenden som rör BGFS ska hanteras och utredas, och då det

även kan råda oenigheter kring förfarandet olika professioner emellan. Olika professioner kan

även ha olika status där deras kunskaper värderas olika (Howarth, 1999). Det är exempelvis

vanligt med en viss hierarkisk rangordning inom hälso- och sjukvården där läkare och

specialister har en dominerande ställning (Lindberg, 2009, s. 60).

BGFS utreds bäst med ett multidisciplinärt team där socialarbetare tillsammans med läkare

har en central roll i utredning av dessa ärenden. Utredningen ska fokusera på huruvida

symtom verkligen uppvisas eller inte, och en bedömning kring barnets medicinska situation

och psykosociala familjesituation behöver göras samtidigt (Howarth, 1999; Mercer & Perdue,

1993). Bedömningar kring det material som inhämtas under utredning av BGFS och barnets

situation kräver att professioner från olika discipliner samverkar. Det är viktigt att

professionella med medicinsk kompetens granskar journaler för att kunna se om de kliniska

fynd man gjort överensstämmer med de uppvisade och beskrivna symtomen (Howarth, 1999;

Lundin & Croner, 2001). Socialarbetaren kan därmed inte enskilt granska de uppgifter och

journaler som inhämtats då informationen som framkommer av detta material sträcker sig

bortom en socialarbetares kunskapsområde. Ett konkret sätt att utreda om BGFS föreligger

eller ej är genom att separera barnet från sin omsorgsperson, vilket kallas för att vara ett

“gold-standard” test (Yates & Bass, 2017). Detta utifrån att barnets uppvisade symtom kan

avta eller försvinna helt om barnet separeras från sin omsorgsperson då BGFS föreligger,

utifrån att det annars är förövaren som aktivt manipulerar barnets kropp eller

sjukdomshistoria.

Det är viktigt att det råder konsensus mellan professionella från olika discipliner för hur de

tillsammans ska utreda och bedöma om BGFS föreligger eller ej. Det är därmed viktigt att det

finns riktlinjer och vägledning så att roller och ansvarsfördelning blir tydligt (Howarth,

1999).

11



2.3.1. Hälso- och sjukvårdens roll

Då BGFS rör sig inom hälso- och sjukvårdens arena innebär det att de har en huvudroll i

ärenden som rör BGFS och upptäckten av denna form av barnmisshandel. Sjukvården är även

den aktör som troligtvis har mest kontakt med barnet och den misstänkta förövaren (Lundin

& Croner, 2001; Murray, 1997).

För hälso- och sjukvårdspersonal kan det vara svårt att ens föreställa sig att de symtom man

ser eventuellt är fiktiva sådana. Detta kan förstås utifrån hälso- och sjukvårdens uppdrag att

utgå från den sjukdom och de symtom som presenteras och uppvisas för att sedan undersöka,

diagnostisera och behandla detta. Deras utgångspunkt i arbetet är att de symtom de ser eller

får beskrivna till sig är genuina, då föräldrars berättande om barnets sjukdomshistoria oftast

utgör den mest värdefulla informationen när det kommer till att diagnostisera vid de flesta

sjukdomar (Howarth, 1999; Yates & Bass, 2017). Hälso- och sjukvården utgår generellt sett

främst från det barnets omsorgsperson berättar om barnets symtom och tillstånd, såvida inte

barnet själv kan berätta och beskriva (Lundin & Croner, 2001), vilket innebär att hälso- och

sjukvården vid BGFS utgår från det förövaren berättar.

Sjukvårdspersonal kan hamna i svåra och även känslomässigt jobbiga situationer vid

misstankar om BGFS, då det kan innebära att de eventuellt kan ha utsatt barnet för

undersökningar, ingrepp och behandlingar som barnet inte varit i behov av, och vilket i sin tur

medfört lidande för barnet. Sjukvårdspersonal kan därmed bli ofrivilliga förövare i och med

att de utför delar av den medicinska barnmisshandeln vid BGFS. Samtidigt kan det trots oro

för BGFS vara så att barnet har underliggande sjukdomar, vilket skapar ytterligare svårigheter

och dilemman för sjukvårdspersonalen. Det kan även vara svårt att se och acceptera att en

förälder skulle kunna utsätta sitt barn för denna form av barnmisshandel, och särskilt för

sjukvårdspersonal som ser familjen som en resurs för barnet och då de utgår från att det

underliggande målet för samtliga involverade är att barnet ska bli friskt. Samarbete med

familjen krävs generellt för att nå detta mål, vilket blir motsägelsefullt i ärenden som rör

BGFS. Att förövaren sedan oftast är påläst inom det medicinska och är lätt att tycka om samt

gärna gör sig vän med personalen skapar även ytterligare svårigheter för personal att ens

misstänka att BGFS kan föreligga (Howarth, 1999).
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2.3.2. Sociala arbetets roll

Socialarbetarens roll vid ärenden som rör BGFS är i princip outforskad (Parrish & Perman,

2004), och särskilt i svensk kontext. Den internationella forskningen som rör BGFS betonar

socialarbetaren som en central aktör i utredningen av barnets situation och kring huruvida

BGFS förekommer eller ej (Masterson & Wilson, 1987; Mercer & Perdue, 1993). Kopplat till

den internationella litteraturen kring socialarbetaren kan vi anta att det i svensk kontext är

Socialnämnden och då socialsekreteraren som har en central roll i utredningen av BGFS.

BGFS presenteras och problematiseras främst inom medicinsk litteratur och har tyvärr fått

mycket lite uppmärksamhet inom det sociala arbetets litteratur (Masterson & Wilson, 1987;

Mercer & Perdue, 1993). Detta kan bero på att BGFS ofta ses som ett medicinskt problem

trots att det finns olika uppfattningar om orsaken till att denna form av barnmisshandel

utövas.

Socialsekreteraren behöver i första hand göra en bedömning kring barnet och familjen med

fokus på riskfaktorer gällande om BGFS föreligger. Socialsekreteraren behöver inhämta

samtliga medicinska journaler kring barnet då det vid BGFS ofta finns ett mönster med

omfattande sjukhusvistelser. Dessa behöver sedan granskas med hjälp av hälso- och

sjukvården. Den oro som finns kring att barnet utsätts för BGFS måste diskuteras med

föräldrarna, men barnets säkerhet behöver vara det som främst är i fokus. Då föräldrarna

konfronteras med misstankar om denna form av barnmisshandel är det viktigt att erbjuda dem

krisstöd. Socialsekreteraren utreder barnets situation, vilket kan leda till att barnet behöver

separeras från sina föräldrar vid behov av skydd (Lundin & Croner, 2001; Mercer & Perdue,

1993).

Socialarbetaren kan i ärenden som rör BGFS ha en faciliterande och ledande roll i den

tvärprofessionella samverkan. En viktig uppgift är att fungera som en samordnare för att

underlätta kommunikationen mellan olika professioner (Masterson & Wilson, 1987; Parrish

& Perman, 2004). Vid planering för utredning av om BGFS föreligger eller ej behöver

socialarbetaren tillsammans med de andra professionella minimera riskerna för barnet. Det

primära ansvaret är att skydda barnets hälsa och välbefinnande, och bedömningar gällande

risker kring barnet behöver göras. Att separera barnet från den misstänkta förövaren kan som

tidigare nämnt i vissa fall vara avgörande (Parrish & Perman, 2004).
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Ärenden som rör BGFS är komplexa och socialsekreterare behöver ha kunskap om BGFS

och hur denna form av barnmisshandel ska utredas (Mercer och Perdue, 1993). Just

socialarbetarens kunskap kring att förstå individen i dess sammanhang och i ett

utvecklingsekologiskt perspektiv är en viktig tillgång för att identifiera denna form av

utsatthet. Socialarbetaren behöver även fokusera på att försöka skapa en allians med familjen

och den misstänkte förövaren, då familj och särskilt misstänkt förövare behöver vara

delaktiga i utredningen. Socialarbetaren har därmed en viktig men svår uppgift i och med att

föräldrar även behöver konfronteras med misstankar om att de utsätter sina barn för BGFS

(Masterson & Wilson, 1987).

2.4. BGFS i svensk kontext

Begreppet Münchausen Syndrome by Proxy benämns år 2001 i Barnmisshandel: Att

förebygga och åtgärda (SOU 2001:72, s. 121 & 300). Detta kan antas vara vägledande då det

i utredningen definieras som en form av fysisk barnmisshandel i svensk kontext. Innan detta,

år 1997, har Socialstyrelsen i Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, beskrivit MSbP som ett “fysiskt

övergrepp” (SOSFS 1997:15, s. 26) och att det är ett syndrom hos föräldern. Vidare beskrivs

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52) vara tillämpningsbar

i fall som rör MSbP. Efter dessa publikationer har Socialstyrelsen publicerat olika skrifter i

stödjande och vägledande syfte för socialtjänst och hälso- och sjukvård där MSbP och BGFS

benämns.

År 2014 publicerar Socialstyrelsen Barn som far illa eller riskerar att fara illa: En

vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och

ansvar, där man lyfter BGFS i relation till barn som far illa. Dock beskrivs det som både ett

“tillstånd” och som en form av misshandel (Socialstyrelsen, 2014, s. 38 & 57). År 2018

publicerar Socialstyrelsen Grundbok i BBIC: Barns behov i centrum, som utgör ett stöd till

socialsekreterarnas arbete inom barn- och ungdomsvården, det vill säga socialtjänstens arbete

med att utreda barns situation och behov av stöd och/eller andra åtgärder från Socialnämnden.

I grundboken benämns BGFS som en form av fysiskt och psykiskt våld (Socialstyrelsen,

2018a, s. 52). I samband med denna grundbok publicerades även Metodstöd för BBIC: Barns

behov i centrum, som utgör ett mer konkret metodstöd med bland annat frågor för

socialsekreteraren att reflektera över utifrån barnets situation. En fråga rör BGFS och lyder
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“Har barnet varit på sjukhus eller vårdcentral vid upprepade tillfällen för påhittade eller

framkallade sjukdomar eller symtom hos barnet (”barnmisshandel genom förfalskning av

symtom”)?” (Socialstyrelsen, 2018b, s. 33). Någon ytterligare information eller vägledning

kring detta ges dock inte.

Utöver detta har två artiklar gällande BGFS hittats i svensk kontext (Falk, 2014; Lundin &

Croner, 2001). Båda utgör forskningsöversikter och omfattar internationell forskning. I

Lundin och Croners (2001) artikel kopplar de BGFS till svensk kontext och belyser fall av

BGFS i Sverige. Vidare ger artikeln viss vägledning kring hur BGFS kan utredas i svensk

kontext. Vad gäller Falks (2014) artikel ges en kort beskrivning av vad BGFS är, att det finns

bristande forskning kring hur det går för barnen samt att det finns ett behov av att studera

relationen mellan förövaren och barnet.

2.5. Kommentarer kring tidigare forskning
Den internationella forskningen betonar ett tvärprofessionellt samarbete vid utredning av

BGFS i och med behovet av professioners olika kunskaps- och ansvarsområden. Samtidigt

beskrivs flera utmaningar och dilemman som professionella kan möta utifrån att BGFS utgör

en komplex och ovanligt form av barnmisshandel. Trots denna betoning på tvärprofessionell

samverkan finns bristande forskning kring detta. Samverkan i ärenden som rör BGFS har

heller inte utforskats i svensk kontext. Det finns därmed en tydlig kunskapslucka vad gäller

det tvärprofessionella samverkansarbete i Sverige när det kommer till BGFS.

Vad gäller svensk kontext finns en mycket bristande vägledning till socialtjänst och hälso-

och sjukvård, vilka tydligt är de mest centrala aktörerna vid arbetet med BGFS. Svensk

litteratur kring denna form av barnmisshandel existerar knappt och i Sverige har ingen

forskning gjorts kring ämnet utöver de två artiklar som utgör litteraturöversikter över

internationell, och då huvudsakligen anglosaxisk, litteratur. Att begreppet BGFS nämns i få

dokument från Socialstyrelsen ger ingen mer klarhet eller vägledning kring vad denna form

av barnmisshandel innebär eller hur den ska identifieras, utredas eller bemötas.
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3. Samhällets ansvar
Utifrån att det saknas forskning och samverkan kring BGFS i svensk kontext kommer detta

avsnitt att utgöra en beskrivande del kring samhällets ansvar och samverkan vid barn som far

illa eller riskerar att göra det. Avsnittet börjar med en beskrivande del av våld mot barn och

barns rättigheter, som ramar in samhällets ansvar för våldsutsatta barn.

3.1. Våld mot barn

Utsatthet för våld oavsett form, riskerar att påverka barns hälsa och utveckling negativt samt

innebär en risk för utveckling av psykosocial problematik (Cater & Sjögren, 2016; Lindell,

2017; Socialstyrelsen, 2016). Barn utgör en särskilt sårbar grupp när det kommer till utsatthet

för våld och är i beroendeställning till sina omsorgspersoner/föräldrar utifrån att de är just

barn (Heimer, Björck, Albert & Haraldsdotter, 2019). Detta gör dem även är mer eller mindre

beroende av sina föräldrar eller andra vuxna för att få stöd eller hjälp vid utsatthet. Barn som

utsätts för våld berättar dock sällan för någon utomstående, vilket gör att våldsutsatta barn

riskerar att inte uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2016). Vuxenvärlden behöver därmed göra

mer för att uppmärksamma de barn som lever med våld och yrkesverksamma bör prioritera

att tidigt upptäcka dessa barn (SOU 2014:49).

Barn har i enlighet med Lag (SFS 2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets

rättigheter, (Barnkonventionen) artikel 19 rätt till skydd mot alla former av fysiskt och

psykiskt våld, skada, övergrepp och misshandel. Av artikel 3 i Barnkonventionen

framkommer att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barn samt i artikel

6 att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Misshandel är våld, vilket alla barn har

rätt till skydd från. Just begreppet barnmisshandel syftar till då vuxna personer utsätter barn

för exempelvis fysiskt eller psykiskt våld. Före år 1979 har det i Sverige varit lagligt att utöva

våld mot barn som i uppfostringssyfte. År 1979 förändrades alltså detta då alla former av våld

mot barn kom att förbjudas (Landberg, Jernbro & Janson, 2017; SOU 2001:72), vilket

framkommer av 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB, SFS 1949:381). Av denna paragraf

framkommer att inget barn får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande

behandling, vilket även är straffbart i enlighet med 3 kap. 5 & 6 §§ Brottsbalken (BrB, SFS

1962:700).
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I svensk kontext finns det på nationell nivå en bristande kunskap kring omfattningen av barns

utsatthet för olika former av våld (Lindell, 2017). År 2016 publicerades Våld löser inget!

Sammanfattning av en nationell kartläggning om våld mot barn, där barn i årskurs nio själva

fått svara på frågor om utsatthet för olika former av våld. Syftet med denna kartläggning var

att få en övergripande förståelse för vidden av barns utsatthet för våld. Resultat från denna

kartläggning visar att 44% av barnen någon gång under uppväxten blivit utsatt för någon

form av misshandel (Landberg et al., 2017). Dock uppfattas inte frågor som rör medicinsk

misshandel, eller “övervård” vara något som omfattats i studien. Fokus har exempelvis legat

på om de blivit slagna, sparkade, klämda över strupe, slagen med tillhygge, blivit brända eller

skadade med kniv (Landberg et al., 2017).

3.2. Socialtjänstens ansvar

I Sverige har socialtjänsten ett särskilt ett ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa

eller utvecklas ogynnsamt (Socialstyrelsen, 2016) och de ansvarar för att se till att barns

rättigheter efterlevs och tillgodoses. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt

beaktas (1 kap. 2 § SoL). Socialnämndens särskilda ansvar för barn tydliggörs av 5 kap. 1 §

SoL, och har ett övergripande ansvar för att förhindra att barn far illa. Enligt 14 kap. 1 §

socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) har yrkesverksamma som möter barn skyldighet att

anmäla till Socialnämnden vid misstanke om att barn far illa.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 har

Socialnämnden enligt 6 kap. 1 § SOSFS 2014:4 skyldighet att inleda utredning enligt 11 kap.

1 § SoL utan dröjsmål när det kommer till deras kännedom att ett barn har eller kan ha blivit

utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående, eller om barnet har bevittnat våld av eller

mot en närstående. Detta för att utreda barnets situation och behov av stöd och/eller andra

åtgärder från Socialnämnden. Får socialtjänsten därmed in en orosanmälan som rör

misstankar om BGFS har de skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning enligt 11 kap. 1 §

SoL. De har även skyldighet att göra en bedömning kring barnets behov av omedelbart skydd

enligt 11 kap. 1 a § SoL. Socialtjänsten har vid en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL möjlighet

att inhämta de uppgifter och ta de kontakter de behöver för att kunna utreda barnets situation

och behov av stöd eller andra åtgärder i enlighet med 11 kap. 2 § SoL.

Enligt 1 § 2 st. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52)

framkommer att vård för de under 18 år ska beredas om behövlig vård enligt 2 eller 3 §
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samma lagstiftning föreligger och inte kan ges med samtycke och i enlighet med

bestämmelser i SoL. Av 2 § LVU framkommer att barn ska beredas vård om det på grund av

fysisk eller psykisk misshandel finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling

skadas. Vidare framkommer det enligt 6 § LVU att Socialnämnden har möjlighet att

omedelbart omhänderta barn om det är sannolikt att barnet behöver beredas vård enligt 1 och

2 §§ LVU och att beslut om vård inte kan avvaktas. Vad gäller ärenden som rör BGFS kan

därmed 1 och 2 §§ LVU bli tillämpliga, men även 6 § LVU om barn är i behov av att

omhändertas omedelbart. Det kan exempelvis handla om ärenden som rör BGFS där det finns

en risk för att barnets liv är i fara.

Om socialtjänsten får information om att ett barn blir utsatt för brott bör de polisanmäla detta.

De har alltså enligt lagstiftning ingen skyldighet att göra det, utan det förstås mer vara en

möjlighet (Socialstyrelsen, 2012). Socialtjänstens verksamhet styrs av regler i offentlighets-

och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400), men har möjlighet att bryta sekretess när det

handlar om barn som blivit utsatt för brott som avses i 3,4 eller 6 kap. BrB. Att lämna

uppgifter till polis eller åklagare i dessa fall görs i enlighet med 10 kap. 21 § OSL.

3.3. Hälso- och sjukvårdens ansvar

Hälso- och sjukvårdens arbete regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Det

huvudsakliga målet med hälso- och sjukvårdens arbete är att alla människor har en god hälsa,

och omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och

skador (SOU 2014:49). De som kommer i kontakt med flest våldsutsatta är just hälso- och

sjukvården (SOU 2014:49). De har därmed i allra högsta grad en viktig roll vad gäller barns

våldsutsatthet. Om yrkesverksamma inom sjukvården skulle misstänka eller ha oro för att ett

barn utsätts för BGFS har de skyldighet att göra en orosanmälan enligt 14 kap. 1 § SoL till

socialtjänsten.

Inom hälso- och sjukvården finns även Barnskyddsteam, vilka fungerar som en mer

konsultverksamhet för främst sjukvården vid misstankar om barnmisshandel. Just

Barnskyddsteam har barnmedicinsk kompetens och utgör en kunskapsspridande verksamhet.

De har även en form av samordnande funktion, vilket är viktigt i ärenden som rör

tvärprofessionell samverkan (Socialstyrelsen, 2014).

18



3.4. Barnahus

Barnahus utgör en verksamhet där främst polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård

möts och samverkar i ärenden som rör misstankar om brott mot barn. Dessa aktörer ska ha

barnets bästa i fokus och ska i samverkan med varandra underlätta för barnet genom

rättsprocessen genom att barn ges möjlighet till barnförhör, läkarundersökning och kris- och

behandlingsinsatser samt stöd och skydd på en och samma plats (Barnafrid - nationellt

kunskapscentrum [Barnafrid], 2019; Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket,

Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2008; SOU 2014:49). En del brister lyfts i

Slutrapport: utvärdering av barnahus, där Barnahus har bristande tillgång till, eller saknar

helt, tillgång till kompetens vad gäller barnmedicin, rättsmedicin och barn- och

ungdomspsykiatri (Barnafrid, 2019). I relation till barn som utsätts för BGFS finns en risk att

Barnahus i Sverige saknar den kompetens och de resurser som krävs för att bemöta och

utreda denna problematik.

3.5. Samhällets skyldighet att samverka

I ärenden som rör barns våldsutsatthet krävs ett strukturerat samarbete mellan främst

socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård. Med begreppet struktur syftas till tydliga rutiner och

vägledning för samverkan där det finns en regelbundenhet i gemensamma möten för att

samverka och interagera kring barns utsatthet (SOU 2014:49). Barns våldsutsatthet kräver

insatser från flera professioner i samhället (SOU 2014:49) och kopplat till lagstiftningen har

myndigheter en övergripande skyldighet att samverka med andra myndigheter i enlighet med

8 § Förvaltningslagen (SFS 2017:900).

Samhällets särskilda ansvar att samverka i ärenden som rör barn som far illa eller riskerar att

göra det framgår även vidare av annan lagstiftning. Av 5 kap. 1 a § SoL framgår att

Socialnämnden ska samverka med andra aktörer i samhället i frågor som rör barn som far illa

eller som riskerar att göra det. Enligt 11 kap. 2 § SoL har Socialnämnden möjlighet att

konsultera sakkunniga eller ta andra nödvändiga kontakter som de behöver för att enligt 11

kap. 1 § SoL utreda ett barns behov av stöd eller andra åtgärder från Socialnämnden. Hälso-

och sjukvården har utöver anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL även skyldighet att

enligt 5 kap. 8 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) på Socialnämndens initiativ

samverka med dem och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att

göra det.
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Socialstyrelsen (2013) beskriver hur verksamhetsledning och professionella har ett ansvar för

att samverkan ska genomföras, vilket innebär att det krävs en tydlig styrning uppifrån

gällande hur samverkan ska genomföras och ansvarsfördelningen ska se ut. Dock kan olika

professioners uppdrag, mål och lagstiftning skapa hinder i samverkansarbetet. Därmed krävs

att beslut om samverkan formaliseras och tydliggörs på ledningsnivå i de olika

verksamheterna, då en grundläggande förutsättning för samverkan är att det är förankrat på

ledningsnivå. I svensk kontext betonas socialtjänsten som huvudansvarig i den operativa

samverkansgruppen (SOU 2014:49).

En del av de utmaningar och svårigheter vad gäller samverkan handlar om sekretesshinder,

resurser samt sådant som rör organisatoriska frågor vad gäller exempelvis brist på rutiner och

riktlinjer kring samverkan (SOU 2014:49).

3.6. Sekretess

Sekretess och tystnadsplikt regleras av OSL och det är för socialtjänsten möjligt att lämna ut

uppgifter till hälso- och sjukvården utan samtycke i enlighet med sekretessbrytande

bestämmelserna i 10 och 26 kap. OSL om det behövs för att kunna ge barn behövlig vård

eller annat stöd.
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4. Teori
De teorier som valts för denna studie är organisationsteori, nyinstitutionell teori,

samverkansteori och professionsteori, vilka kommer att presenteras under detta avsnitt.

Utifrån att BGFS är ett socialt problem som rör flera organisationer i samhället bidrar det

organisationsteoretiska perspektivet till att förstå hur samhällets aktörer är uppdelade efter

olika kunskaps- och ansvarsområden, samt hur samverkan är en process som sker i

intersektionen av dessa. Samverkansteori ger perspektiv på faktorer som är viktiga för en

fungerande samverkan. Just begreppet tvärprofessionellt arbete och professionsteori kommer

även att presenteras. Tillsammans kommer dessa teorier och begrepp att användas för att

analysera, tolka och förstå samverkansprocesser vid BGFS som aktiviteter mellan olika

organisatoriska kontexter.

4.1. Organisationsteori

Både offentliga och privata organisationer har kommit att bli allt mer avgränsade från

varandra i och med en utveckling mot specialisering och uppdelning av arbetsuppgifter med

tydliga avgränsningar. Samtidigt har sociala problem dock kommit att bli allt mer komplexa

(Lindberg, 2009, s. 31-34). Just offentliga organisationers mål, ansvar och uppgifter styrs

formellt av politiska beslut (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationer är därmed inget

statiskt, utan de påverkas och formas genom interaktion med omvärlden. Organisationer

förstås oftast utifrån deras specialiserade områden, men även de gränser som markerar och

definierar skillnader mellan en organisation och andra. Dessa organisatoriska gränser

förtydligas och upprätthålls av lagstiftning, regler och föreskrifter, men även normer och

rutiner inom samhället i stort och på organisatorisk nivå. Dessa gränser mellan organisationer

skapar även förväntningar både inom och mellan organisationer (Lindberg, 2009, s. 33-34).

Kopplat till detta förstås samverkan som ett gränsöverskridande arbete, vilket handlar om att

professioner rör sig bortom sina tillhörande organisationers gränser, där de förhandlar och

konkurrerar med varandra om vem som ska göra vad. Den gränsöverskridande arbetet kan

därmed leda till utmaningar (Liljegren, 2008).

4.1.1. Organisering, ledning och mål

En organisation är en enhet och utgörs av en grupp människor som tillsammans agerar mot

samma mål inom organisationens ramar. En organisation är beroende av att människor inom

21



organisationer samspelar och samarbetar med varandra. Kommunikation är därmed något

som är en central aspekt. Olika organisationer kan ha olika mål, uppgifter och förutsättningar.

Organisationer kan uppfattas som mer eller mindre statiska, men är egentligen hela tiden i

förändring. En organisation omfattar ofta flera processer och aktiviteter som behöver

samordnas, vilket kräver ledning för att kunna nå de mål som organisationen strävar efter. En

organisation kan beskrivas som ett kollektivt system med tydliga och strukturerade

handlingar. Organisationer ramar in sammanhanget för de som arbetar inom organisationen,

vilket även innebär att en organisation särskiljer sig från andra sådana (Eriksson-Zetterquist,

Kalling & Styhre, 2012, s. 9-14 & 363; Jacobsen  & Thorsvik, 2014).

4.2. Nyinstitutionell teori

Förståelsen för organisationer och dess samspel med omgivningen kan förstås utifrån

nyinstitutionell teori. Nyinstitutionell teori belyser hur organisationer svarar på förändringar i

omgivningen inom vilken de existerar. Nyinstitutionell teori ger därmed perspektiv på de

externa processernas inverkan på organisationers beteende. Begreppet legitimitet kan kopplas

till nyinstitutionell teori utifrån att organisationer behöver anpassa sig till omgivningen, dess

kultur, normer och lagar för att även vinna legitimitet (Weerakkody, Dwivedi & Irani, 2009).

Organisationer anpassar sig därmed efter institutionella regler vilka i och med samhällets

utveckling tenderar att bli allt mer komplexa. Detta speglar då även organisationers

utveckling, då de behöver anpassa sig för att överleva. Det innebär att aktiviteter ibland

“frikopplas” från de formella strukturerna för organisationen, vilket innebär att professionella

som tillhör en organisation kan utföra aktiviteter och arbetsuppgifter som är frikopplade från

de formella strukturerna för organisationer. De formella strukturerna omfattar bland annat de

explicita mål som kan framkomma av lagstiftning eller andra regler. På så vis kan det förstås

finnas en lucka mellan de formella och informella aktiviteterna, men att denna frikoppling

vad gäller de mer informella aktiviteterna även krävs för att organisationer inte ska förlora sin

konformitet (Meyer & Rowan, 1977).

4.3. Samverkansteori

“Att göra saker tillsammans innebär att man kan uppnå sådant som man inte hade klarat av

på egen hand” (Lindberg, 2009, s. 5). Citatet ger en övergripande men tydlig förståelse för

vad samverkan handlar om. Samverkan är en process som utgörs av målinriktade handlingar,

där aktörer interagerar med varandra för att nå ett positivt utfall och ett gemensamt mål,
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vilket ingen enskild aktör kan uppnå på egen hand. Samverkan utgör en interorganisatorisk

aktivitet som sker mellan olika aktörer, där varje aktör representerar olika ansvars- och

kunskapsområden, vilka påverkas och formas av av organisatoriska förutsättningar (Lindberg,

2009, s. 73). Samverkan sker då aktörer genom någon form av interaktion möter varandra

mer eller mindre utanför sina gränser, och utgör ett verktyg för att nå gemensamma mål

(Lindberg, 2009; Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen,

2007).

Något som är grundläggande för samverkan är att samtliga aktörer som deltar har ett

gemensamt syfte och mål, trots att de kan ha olika utgångspunkter i sitt agerande (Lindberg,

2009, s. 5-17). Utifrån att samtliga parter vid samverkan utgår från olika kunskaps- och

ansvarsområden i relation till sin professionella roll, innebär det att parterna kan ha olika

perspektiv på och förståelse för det de samverkar kring (Lindberg, 2009). Den

tvärprofessionella samverkan är därmed inte helt oproblematisk. Ofta ses samverkan som en

lösning på komplexa problem, och kravet på samverkan för organisationer särskilt inom den

offentliga sektorn har ökat då det förstås som en grundläggande faktor inom välfärden för att

kunna bemöta medborgares behov (Lindberg, 2009 s. 6-17 & 30). Samverkan är dock en

process som kräver förarbete och engagemang, som tar tid att bygga upp och kräver resurser

för att upprätthållas (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013).

Samverkan kan vara informell eller formell, och ske på olika nivåer. Den formella samverkan

är den samverkan som har en tydlig grund i organisationen där det finns beslut och riktlinjer

kring samverkan. Samverkan uppfyller då formella krav, medan den informella samverkan är

den som bemöter behov som uppstår och som inte organisationen direkt har krav kring eller

stödjer (Lindberg, 2009, s. 53-54). Orsaker till att samverkan mellan organisationer kan vara

flera och även variera. Lindberg (2009, s. 34) beskriver bland annat nödvändighet och

ömsesidighet som två orsaker. Begreppet nödvändighet handlar om att samverkan ibland är

ett krav och att det är lagstadgat. Det kan även handla om riktlinjer och andra direktiv som

drivs på nationell nivå, såsom olika åtgärdsprogram gällande olika sociala problem

exempelvis. Ömsesidighet syftar till hur de olika organisationerna är i behov av varandra för

att nå ett visst mål. Detta kan förstås vara det mest centrala i samverkan (Lindberg, 2009, s.

34-37).

4.3.1. Faktorer för en god samverkan
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Myndigheten för skolutveckling et al. (2007) har skrivit “Strategi för samverkan: kring barn

och unga som far illa eller riskerar att fara illa” i syfte att ta fram just en strategi för

samverkan. Tre övergripande delar beskrivs vara viktiga för en framgångsrik samverkan,

vilka är styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Dessa

tre begrepp har sedan kommit att bli mer eller mindre vägledande för samverkan i svensk

kontext vad gäller just barn som far illa eller riskerar att göra det. Därmed kommer dessa tre

begrepp även att vara centrala för denna studien, vilka beskrivs nedan.

4.3.2. Styrning

För en framgångsrik samverkan krävs en tydlig styrning från överordnad nivå, såsom

lednings- och politisk nivå. Syftet med samverkan behöver vara tydligt förankrat på

övergripande nivå, vilket därmed innebär att styrning utgör den mest centrala och

grundläggande delen för samverkan. Det krävs att det finns en tydlig styrning kring

samverkan och att samverkan är något som blir legitimt inom organisationer (Myndigheten

för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013). Ledningen ska ha tydliga direktiv för

samverkan och att parter ges mandat att samverka med andra organisationer (Lindberg, 2009,

s. 55). Styrningen kan även vara politisk, där politiska beslut kan vara mål för organisationer

som sedan får krav på sig att nå upp till dessa (Lindberg, 2009).

4.3.3. Struktur

Begreppet struktur syftar till att samverkan kräver tydlighet vad gäller dess olika delar

(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Skriftliga avtal mellan de parter som

samverkar kan vara en viktig del i samverkansprocessen för att bidra till tydlighet och för att

samverkan ska bli mer formell. Avtalet bör definiera mål och syfte med samverkan,

målgruppen för samverkansprocessen och ansvarsfördelningen mellan parterna. Just struktur

handlar om att det krävs en tydlig struktur och vägledning för hur, var och när samverkan ska

genomföras i enlighet med mål och syfte samt vem eller vilka som har mandat att fatta beslut.

Det bör finnas tydliga riktlinjer och rutiner när det kommer till samverkan gällande olika

områden. Även vem som ansvarar för själva samverkan ska vara tydligt, där det kan finnas

behov av en samordnare vid komplexa ärenden (Lindberg, 2009, s. 32 & 55-57; Myndigheten

för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013).

För en fungerande samverkan krävs även att någon aktör leder denna process, att de parter

som ingår i denna aktivitet har respekt för varandras roller, kompetens och perspektiv samt att
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parter är motiverade till det arbete som ska genomföras (Lindberg, 2009, s. 57). Just

kommunikation och relationer är även viktiga faktorer för samverkan, då samverkan

förutsätter kommunikation och tillit mellan parter i samverkansprocesser (Myndigheten för

skolutveckling et al.,  2007).

4.3.4. Samsyn

En gemensam förståelse och kunskapsbas gällande det objekt samverkan sker kring är en

grundläggande förutsättning för att samverkan ska fungera (Socialstyrelsen, 2013). Utbyte av

information är en central del för att nå samsyn, där samverkans olika parter delger sina

perspektiv på det objekt de samverkar kring. Därigenom uppnås ett tvärprofessionellt

perspektiv, vilket ger en bredare och mer mångfacetterad förståelse för samverkans objekt

(Socialstyrelsen, 2013).

Olika professioner har olika perspektiv på det objekt som de samverkar kring, och detta är

något som behöver tas vara på. Samsyn handlar inte om att professionellas olika sätt att se på

det objekt som de samverkar kring ska reduceras. De olika synsätten kompletterar varandra,

och samsyn syftar istället till att samtliga parter behöver ha respekt för varandras olika

perspektiv, kompetenser och roller. Dock gäller det att parter som samverkar tillsammans har

en relativt gemensam förståelse för hur problemet eller behovet ska förstås och bemötas,

vilket är grundläggande för att alla parter ska arbeta mot samma mål. För att samsyn ska

kunna uppnås krävs att kommunikation mellan samverkansaktörer, där förhandling om

arbetssätt med respekt för varandras kompetensområden är centralt (Lindberg, 2009, s. 73;

Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013).

4.4. Professionsteori
Med profession innebär en viss kompetens och legitimitet, där professionens kunskap är

forskningsbaserad och endast tillgänglig via en särskild utbildning (Thylefors, 2013). Olika

professioner grundar därmed sin verksamhet och auktoritet på vetenskaplig forskning. I och

med denna grund i vetenskaplig kunskap har professioner, yrken, viss status och makt. Olika

professioner är alltså kopplade till högre utbildning (Brante, 2009).

4.4.1. Tvärprofessionellt arbete

Ett tvärprofessionellt arbete handlar om samverkan och syftar till arbete över professioners

gränser. Just det tvärprofessionell arbetet ses som ett svar på de komplexa och komplicerade
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problem vi möter i samhället. Att samla olika professioner med olika kompetenser är därmed

en viktig aspekt för att nå en större förståelse för det problem eller den fråga som är central. I

och med samhällets utveckling växer även nya professioner och discipliner fram som svar på

samhälleliga behov och professioners ansvarsområden snävas av. Det leder till att ansvaret

fragmenteras. Just det tvärprofessionella arbetet gynnar även ökad kunskapsutveckling, då

utbyte av kunskap och information är central. Idag kan vi se tvärprofessionellt arbete i form

av tvärprofessionella team, vars syfte är att bemöta komplicerade och komplexa behov

(Thylefors, 2013).
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5. Metod
Under detta avsnitt redogörs för urval och val av metod gällande insamling av empiri och

analys av data i relation till studiens syfte. Studien har en kvalitativ ansats då syftet med

studien har varit att undersöka och få en ökad förståelse för olika professioners upplevelser av

och erfarenheter (Justesen & Mik-Meyer, 2011) kring tvärprofessionell samverkan i ärenden

rörande BGFS. Utifrån studiens ämne och genomförande diskuteras etiska överväganden i

detta avsnitt. Jag kommer även att redogöra för studiens begränsningar samt diskutera kring

studiens tillförlitlighet. Vidare beskriver jag hur det insamlade materialet har behandlats och

analyserats utifrån vald analysmetod.

5.1. Insamling av data
För studien har jag valt att inhämta empiri genom semistrukturerade intervjuer, vilket är en

kvalitativ metod för insamling av data. Valet av metod för att inhämta det empiriska

materialet grundar sig i en övergripande förståelse för hur jag bäst utforskar ämnet för studien

Just intervjuer ger möjligheter att nå kunskap om individers förståelse av sin livsvärld

(Legard, Keegan & Ward, 2003).

5.1.1. Genomförande av intervjuer

Inför de semistrukturerade intervjuerna har jag utformat en intervjuguide med övergripande

frågeställningar jag varit intresserad av att utforska. Dessa frågeställningar har berört olika

teman gällande samverkan och har formats utifrån studiens syfte och frågeställningar.

För denna studie har jag utgått från att kunskap är något som delvis redan existerar men även

skapas och förhandlas under intervjutillfällena, vilket kan kopplas till en konstruktivistisk syn

på kunskap. Jag som intervjuare är därmed även en del i skapandet av kunskap som

produceras, utifrån att jag är det främsta verktyget vid intervju som metod för insamling av

data. Hur aktiv intervjuaren ska vara för att nå den kunskap som deltagaren besitter finns det

diskussioner kring (Gillham, 2008; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Legard et al., 2003). Jag

har under tiden för intervjuerna valt att följa intervjudeltagarnas berättande för att få en

fördjupad förståelse för deras upplevelser och erfarenheter kring samverkan i ärenden som rör

BGFS (Legard et al.,  2003).
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I mitt fall har jag försökt att fånga de professionellas erfarenheter kring samverkan genom att

vara kreativ och flexibel i mina intervjuer trots att jag förhållit mig till den intervjuguide jag

upprättat (Bryman, 2016, s. 562-563). Denna form av intervju jag genomfört förstås som

halvstrukturerad då det fortfarande har varit vissa centrala ämnen jag önskat utforska (Legard

et al., 2003). Intervjuguiden har fungerat som ramen och strukturen för intervjun då de

övergripande frågorna jag utformat i intervjuguiden har varit delar av samverkan jag önskat

utforska (se bilaga “Intervjuguide”). Dessa intervjufrågor har varit relativt öppna för att ge

intervjudeltagaren möjlighet att berätta fritt om sin tolkning av samverkan och dess olika

processer i relation till BGFS (Bryman, 2016, s. 565-566; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Jag

har under intervjuerna fokuserat på att lyssna, för att sedan kunna ställa mer utforskande

frågor kring deltagarnas svar för att få en djupare kunskap och förståelse. Jag har försökt anta

ett relativt neutralt förhållningssätt i relation till det som deltagarna berättat och därmed

försökt att undvika värderande svar eller uttryck som respons till de svar jag fått.

Deltagarna har själva fått välja hur de önskat genomföra intervjuerna, och alla utom två har

genomförts via videointervju över dator. En har sedan skett vid fysisk träff och en har skett

genom telefonintervju. Jag har vid varje intervjutillfälle inledningsvis gått igenom studiens

syfte och genomförande, där samtliga gett muntligt samtycke till deltagande och även till att

intervjuerna spelats in. Intervjuerna har i efterhand transkriberats. Varje intervju har tagit

mellan 50-70 minuter.

5.2. Urval
Utifrån att syftet med studien är att utforska samverkan i ärenden som rör BGFS har jag sökt

deltagare till studien med erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör BGFS. Urvalet är

därmed målstyrt utifrån att jag aktivt och strategiskt sökt deltagare som är relevanta för

studien och dess syfte (Bryman, 2016, s. 496). Ett målstyrt urval handlar om att välja i detta

fall deltagare som kan ge fördjupad information och förståelse kring det man ämnar att

studera. Just det målstyrda urvalet är främst kopplat till kvalitativ forskning, vilket därmed är

en lämplig urvalsstrategi för denna studie (Gentles, Charles, Ploeg & McKibbon, 2015).

I och med att BFS är en ovanlig form av barnmisshandel är det även få som har erfarenhet av

att arbeta med dessa ärenden. Jag har därmed inledningsvis tagit kontakt med Björn Lundin,

barn- och ungdomspsykiater, vem jag beskriver som sakkunnig inom BGFS utifrån att han
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bland annat har flera års erfarenhet av att konsultera i ärenden som rör denna form av

problematik. Björn har tipsat mig om professionella inom kommuner och regioner med

erfarenhet av att utreda och handlägga ärenden som rör BGFS. Därefter har jag kontaktat

dessa för rekrytering. Då jag själv även har erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör

BGFS i rollen som socialsekreterare har jag kontaktat personer jag tidigare samverkat med

och gett dem förfrågan till deltagande i denna studie. Denna form av urvalsstrategi kan

beskrivas vara en blandning av målstyrt urval och snöbollsurval, då utvald sakkunnig gett

förslag på vart jag ska vända mig för att få tag på personer med denna erfarenhet (Bryman,

2016, s. 504). Vidare har även personer jag intervjuat gett förslag på personer de vet har

erfarenhet av arbete med BGFS.

Då jag har sökt deltagare till studien har jag främst kontaktat personer via e-mail. Jag har då

skickat en skriftlig presentation av mig och den studie jag planerat att genomföra, samt även

bifogat ett informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien. Dessa informationsbrev

har spridits vidare av exempelvis samordnare på Barnahus och enhetschefer inom olika

Socialnämnder i olika kommuner.

Jag valde att rekrytera olika professioner för att få ett bredare perspektiv på ämnet och för att

kunna belysa samverkan utifrån olika professioners erfarenheter och perspektiv. Inledningsvis

var min ambition att få intervjudeltagare från socialtjänsten, sakkunnig inom området BGFS,

hälso- och sjukvården, Barnahus och polisen. Jag har även sökt kontakt med ett

barnskyddsteam. Dock har det under studiens tid visat sig vara svårt att överhuvudtaget få tag

på professionella inom samtliga områden med erfarenhet av ärenden som rör BGFS. Att få

tag på deltagare för denna studie har därmed varit en utmaning. Även har den begränsade

tiden för studien inneburit att jag fått begränsa dess omfattning. Ingen från polisen har

deltagit eller fått förfrågan till deltagande. Detta kan förklaras genom att jag i första hand sökt

deltagare från de två huvudsakliga aktörerna sjukvården och socialtjänsten, vilket tagit tid.

Urvalet i kvalitativ forskning är mindre i jämförelse med urvalet i kvantitativ sådan, vilket

beror på att syftet skiljer mellan kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig åt. Denna

studie har en kvalitativ ansats och syftar till att få en fördjupad information och bred

förståelse kring samverkan i ärenden gällande BGFS, samt förstå komplexiteten i dessa

ärenden och det tvärprofessionella arbetet som det kräver (Gentles et al., 2015). Målet är
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därmed inte att direkt kunna generalisera studiens resultat, vilket heller inte är möjligt i och

med urvalets storlek och val av strategi (Bryman, 2016, s. 496).

Urvalet omfattar fyra socialsekreterare med socionomutbildning, vilka alla arbetar inom

socialtjänsten med barn och ungdomar vid olika kommuner i Sverige. Vidare har två

samordnare från Barnahus med socionomutbildning deltagit och en överläkare från barn- och

ungdomsmedicinsk klinik. Som tidigare nämnt har även Björn Lundin, barn- och

ungdomspsykiater, deltagit. Björn stötte på sitt första fall av BGFS år 1988 och har därefter

kommit att intressera sig för detta ämne. Därefter har han kommit att konsultera och utbilda

olika aktörer i samhället inom området BGFS.

5.3. Etiska överväganden
Jag har för studien resonerat kring etiska överväganden och mitt ansvar för de

intervjudeltagare som valt att delta i studien. Inför intervjuerna har jag i relation till studiens

valda ämne resonerat kring huruvida deltagarna kan påverkas av deras deltagande i studien

(Vetenskapsrådet, 2017). Etiska överväganden blir exempelvis aktuella då det rör frågor kring

deltagarnas integritet och privatliv. Trots att fokus för denna studie inte rör individers

privatliv på det sättet, då fokus ligger på samverkansprocesser inom ramen för ens

yrkesutövning, är andra etiska överväganden centrala. Dessa rör informerat samtycke,

konfidentialitet och deltagarnas rätt att vara anonyma (Bryman, 2016).

5.3.1. Informerat samtycke, anonymitet och konfidentialitet

En viktig del vid genomförande av en studie är att deltagarna ska veta vad min roll som

undersökare är samt vad syftet med studien är. Det är viktigt att deltagarna vet vad de

samtycker till, vilket berör kravet på informerat samtycke (Gillham, 2008, s. 30-31). De

personer som tillfrågats att vara med i studien har därmed fått information om studiens syfte

och genomförande, att deltagandet är helt frivilligt samt att de har rätt att vara anonyma. På så

vis har kraven för informerat samtycke uppfyllts, där deltagarna även fått information om att

de har möjlighet att avbryta sitt deltagande om de önskar (Bryman, 2016). Samtycke till

deltagandet har spelats in då det lämnats muntligt utifrån att intervjuerna främst genomförts

via dator och telefon. Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiater, har själv valt att inte vara

anonym.
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Vad gäller de intervjuer jag genomfört har dessa spelats in med samtycke, för att sedan

transkriberas. Den skriftliga transkriberingen har varit det material som analyserats. Vad

gäller konfidentialitetskravet har jag uppfyllt detta genom att jag har förvarat material och

inspelningar på ett säkert sätt, och transkriberingarna har avidentifierats. Jag har sedan även

varit den enda med tillgång till detta (Bryman, 2016).

5.4. Analysmetod
Data har analyserats genom tematisk innehållsanalys, vilken är en relativt flexibel metod för

att systematiskt analysera dokument. Denna form av analysmetod gör det möjligt att nå en

bred beskrivning av det fenomen som studeras genom att analysen även leder till teman och

begrepp som hjälper att beskriva detta. Med hjälp av tematisk innehållsanalys urskiljs teman

ur insamlad data, och syftet är att genom denna analysmetod komma till nya insikter och nå

ny kunskap (Elo & Kyngäs, 2008).

5.4.1. Analys av data

Det material som analyserats är de transkriberingar som gjorts av inspelningarna från de

intervjuer som genomförts. Analys av data har skett stegvis, men jag har även fått arbeta fram

och tillbaka mellan kodning och identifiering av olika teman i analysprocessen. Inledningsvis

har jag läst igenom de transkriberade intervjuerna för att återigen få en överblick över den

data jag samlat in. Jag har inledningsvis haft ett induktivt förhållningssätt vid genomgång av

transkriberingar och vid kodning. Sedan har jag vid genomgång av kodad data haft ett mer

deduktivt förhållningssätt, där teori och tidigare forskning varit vägledande vid kategorisering

av data (Elo & Kyngäs, 2008). Just kodning av data handlar om att urskilja centrala delar ur

materialet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Denna kodning har lett till att jag

kunnat urskilja teman ur data och ett mönster där dessa teman varit sammanlänkade (Hjerm,

Lindgren & Nilsson, 2014). Denna tematisering har skett stegvis, och till slut har tre

övergripande teman kunnat urskiljas (se tabell 1). Dessa teman utgör viktiga och centrala

delar för att förstå och förklara den tvärprofessionella samverkan vid ärenden som rör BGFS.
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5.4.2. Tabell 1.

Teman Subteman Koder Meningsbärande enheter

Utmaningar
och hinder

Okunskap och
bristande
vägledning

Okunskap kring
BGFS

Ämnet i sig är ju väldigt dåligt beforskat.

Jag tänker ändå att det är okunskapen, att
vi vet så pass lite.

Bristande
vägledning

Brist på kompetens och konsulter.

Alltså vi har ju våra, vanliga liksom,
utredningsmetoder och böcker och så men,
det är ju ingen som, det är ju så pass
speciellt så det finns ju inget att luta sig
mot.

Många aktörer
och mycket
information

Många
professioner

Nej alltså det är jättemånga parter som blir
inblandade i dom här frågorna.

Att ens få till ett möte med, olika ansvariga,
så ja det kan vara ganska mycket tid man
får lägga ner, på att få till ett sånt här
samarbete.

Ifrågasättande
och motstånd

Ifrågasättande
och motstånd

För när man då börjar närma sig att, är
verkligen det här relevant? Behövdes den
här undersökningen, är det nödvändigt med
den här medicinen? Är det verkligen alla
dom här allergierna? Och så vidare. Då
kritiserar man ju sjukvården fast man inte
är medicinskt kunnig.

Sekretess Sekretesshinder Olika huvudmän och sekretesslagstiftningen
är ju verkligen väldigt, väldigt stort hinder.

Förväntningar Förväntningar
på varandra

Men eftersom det handlar om sjukdom så är
det framförallt vården som är det primära.

Olika roller
och behov
av varandra

Nödvändighet
och
ömsesidighet

Socialtjänstens
roll och ansvar

Eller vi har ett större ansvar att utreda hela
barnets situation.

En del av arbetet ändå att samla in så
mycket information som man kan om ett
barns situation.

Hälso- och
sjukvårdens roll
och ansvar

Vi driver en medicinsk utredning.

På något sätt medicinska experter.
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Professioners
behov av
varandra/olika
kompetenser

Vi är helt i händerna på sjukvården, vi kan
ju inte avgöra det här medicinska om det
här är onödigt eller inte.

Eftersom att vi på socialtjänsten inte har
den kompetensen kring vård eller liksom
sjukdomar.

För att kunna utreda barnets behov då.

Viktiga
faktorer för
tvärprofessi
onell
samverkan

Gemensam
kunskapsbas och
samsyn

Samsyn kring
BGFS

Och gemensam kunskap är en avgörande
faktor för att samarbetet ska funka.

Kunskap Och hade vi inte haft hjälp av en expert så
hade vi vetat ännu mindre, då hade vi ju
inte kunnat göra dom här utredningarna vi
gjorde.

Kommunikation,
vilja och respekt

Utbyte av
erfarenheter

Föra en dialog, jag tänker att det är ju
verkligen grunden för utveckling.

Där har vi haft en dialog med vården hela
tiden.

Då tycker jag att man ska ha, så snabbt som
möjligt ett möte liksom, med dom
inblandade där man träffas.

Vilja och
engagemang

Det är avgörande att det finns ett
engagemang och ett intresse.

Styrning och
struktur

Ledande
funktion

En sammankallande funktion, en
samordnande funktion som ser till att dom
här processerna liksom hålls levande

Så det hade vi ju en övergripande liksom
roll i att leda det liksom. Och att
sammankalla och få samverkan att fungera.

Respekt för
varandra

Ha respekt för att det finns gränser för ens
professionella kunnande.

Behov av
samverkansmod
ell

Det skulle ju absolut behövas en riktig
metodbeskrivning.

Man behöver ha en välfungerande modell
för samverkan.
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5.5. Tillförlitlighet
Studiens tillförlitlighet är även kopplat till studiens kvalitet, och det finns inom kvalitativ

forskning olika verifierande strategier för att uppnå tillförlitlighet. En av dessa strategier

handlar om att aktivt röra sig mellan studiens olika processer, såsom litteratur, formulering av

frågor och strategier för insamling av data och analys. Hur bra studien blir beror på

undersökaren, som är det mest centrala verktyget, och jag har därmed försökt att vara lyhörd

för det material jag arbetat med. Jag har försökt att följa den data jag inhämtat under studiens

gång, vilket är ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet (Morse, Barrett, Mayan, Olson &

Spiers, 2002; Justesen & Mik-Meyer, 2011).

Andra verifierande strategier för att säkerställa studiens tillförlitlighet är att säkerställa att det

finns ett tydligt metodologiskt sammanhang i relation till studiens olika delar, samt att urvalet

är relevant och tillräckligt. Jag har försökt att uppnå en metodologisk koherens där tidigare

forskning, urval, de olika metoder och teorier jag valt för studien har övervägts i relation till

studiens syfte och frågeställningar samt beskrivits i studien just för att stärka studiens

giltighet (Morse et al., 2002). Ett sätt att höja studiens tillförlitlighet är även att beskriva vilka

val och överväganden som gjorts under studien. Jag har därmed försökt att förklara och

beskriva studiens process samt resonera kring och tydliggöra de val jag gjort

(Vetenskapsrådet, 2017).

5.6. Metoddiskussion
Något jag finner vara en av studiens svagheter är relaterat till studiens urval, då vissa

professioner som kan stöta på BGFS inte ens tillfrågats till att delta. Utifrån studiens

tidsramar har jag därmed begränsat mig till de mest centrala aktörerna i relation till ämnet.

Vidare har endast en professionell som arbetar inom hälso- och sjukvården deltagit, vilket

även kan ses som en svaghet i relation till antalet deltagare från socialtjänsten, utifrån att

hälso- och sjukvårdens perspektiv på samverkan är mycket begränsat. En annan faktor

kopplad till urvalet jag anser är en av studiens svagheter är antalet deltagare, då endast åtta

intervjuer genomförts.

Utifrån rådande situation gällande pandemi med covid -19 har endast en intervju genomförts

vid fysiskt möte. En telefonintervju har genomförts och resten har varit videointervjuer. Trots

att intervjumetoder på distans utgör vissa begränsningar, såsom att delar av icke-verbal
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kommunikation försvinner (Gillham, 2008, s. 144), skapas en viss distans som kan utgöra en

trygghet för deltagarna, vilket i sin tur kan leda till en ökad öppenhet.
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6. Resultat
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Vid tolkning och analys av data har tre

övergripande teman identifierats; Utmaningar och hinder, olika roller och behov av varandra

samt viktiga faktorer för tvärprofessionell samverkan. Dessa teman utgör viktiga delar för att

förstå samverkansprocesser i ärenden som rör BGFS. Tillsammans skapar dessa identifierade

teman en teoretisk förståelse för samverkan, vilket presenteras nedan. Under varje tema

beskrivs resultaten utifrån olika subteman, vilka tydligt har utkristalliserat sig då det funnits

en samstämmighet hos deltagarna. Analys och tolkning av data har skett utifrån studiens syfte

och frågeställningar.

6.1. Utmaningar och hinder

De professionella har beskrivit olika hinder och utmaningar gällande samverkan i ärenden

som rör BGFS. Under detta tema kommer därmed de olika identifierade underkategorier att

presenteras.

6.1.1. Okunskap och bristande vägledning

Vid analys och tolkning av data har okunskap varit ett tydligt och genomgående tema när det

kommer till hinder för samverkan, och även arbetet med BGFS i sin helhet. Samtliga

deltagare beskriver att det råder en okunskap kring BGFS både i allmänhet men även inom

professioner och organisationer. Okunskapen uppfattas vara den grundläggande faktorn för

samtliga utmaningar och hinder för samverkan i ärenden som rör BGFS.

Men jag tänker ändå att det är, är okunskapen. Att vi vet så pass lite och.. [...] att det är en, ett

fenomen som alla aktörer behöver veta mer om [...] för att kunna uppmärksamma det lätt,

tidigare. (Socialsekreterare, 1).

Ja men hela ämnet i sig är en enda stor svårighet i och med att det ligger utanför våran,

liksom, vårt normala sätt att arbeta på. [...] svårigheter är väl också brist på liksom, kompetens

och konsulter. [...] ett hinder i det här är ju brist på liksom folk att diskutera med och fråga. Så

det är ju brist på experter. (Överläkare).

Denna tydliga okunskap kring vad BGFS egentligen är, hur det ska förstås, bemötas, utredas

och upptäckas är genomgående i studiens resultat. När deltagarna har reflekterat över
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utmaningar eller hinder för samverkan har samtliga nämnt bristen på kunskap kring BGFS.

Flera av deltagarna har även beskrivit bristen på tillgång till kunskap och experter att vända

sig till för att rådfråga och för att få vägledning, vilket i sig säger mycket om BGFS som form

av barnmisshandel. Det kan därmed förstås att BGFS utgör en stor utmaning för samhällets

aktörer. En socialsekreterare beskriver BGFS som ett “okänt ämne” och att det är “sällsynt”,

vilket bidrar till att man heller inte pratar om det. Att BGFS är något mer eller mindre okänt

kan förstås utifrån att BGFS av tidigare forskning beskrivits vara en ovanlig form av

barnmisshandel (Murray, 1997).

Ämnet i sig är ju väldigt dåligt beforskat kan man ju säga, utifrån det medicinska och säkert

ännu sämre utifrån det här, barn som far illa. [...] Så det kan vara så att en barnläkare går

igenom hela sin läkarutbildning till att bli barnläkare och aldrig pratat om det här

överhuvudtaget. Så det är en jättebrist. (Överläkare).

Resultaten för denna studie visar att kunskap kring BGFS inte är något man erhåller från sin

utbildning. Ovanstående citat betonar även en uppdelning mellan medicinskt och barn som

far illa. Detta kan tolkas handla om hur samhället i sig är uppdelat efter olika

ansvarsområden, men även förstås utifrån professionsteori. Det kan ur resultaten urskiljas en

uppdelning av ansvaret för barn som far illa, där huvudansvaret ligger på socialtjänsten. Dock

betonas att BGFS rör sig om en medicinsk form av barnmisshandel, som innebär just ett

tvådelat ansvar.

Denna studie visar att kunskapen kring BGFS lyser med sin frånvaro inom samhällets

organisationer, vilket kan anses problematiskt då tidigare forskning betonat vikten av att ha

kunskap om denna form av barnmisshandel för att den ens ska upptäckas, och då särskilt

inom hälso- och sjukvården (Lundin & Croner, 2001). Vi kan därmed förstå att det i svensk

kontext finns en hög risk för att BGFS inte ens upptäcks, då det blir en stor utmaning för

professionella att upptäcka något de knappt vet existerar eller har kunskap om. Denna

okunskap som deltagarna för studien beskriver behöver dock särskilt förstås utifrån att det i

just svensk kontext saknas forskning och vägledning kring BGFS samt hur samhällets aktörer

bör ta sig an denna problematik.

Vad gäller själva begreppet BGFS uppfattas det inte direkt ha fått genomslag i Sverige. Få av

deltagarna för studien känner till begreppet BGFS, men samtliga är väl bekanta med MSbP,
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vilket även är det begrepp intervjudeltagarna främst hänvisar till när de pratar om de ärenden

där de stött på denna form av barnmisshandel. Det är som tidigare nämnt tydligt att det finns

en stark osäkerhet och otydlighet kring begreppet BGFS, men även MSbP. Några deltagare

har exempelvis beskrivit denna form av barnmisshandel som en diagnos. Björn Lundin, barn-

och ungdomspsykiater, beskriver hur denna osäkerhet även genomsyrar rättsväsendet och

kopplar det till just uppfattningen om att det är en sjukdom.

[...] att man har, missuppfattat och trott att Münchausen Syndrome by Proxy är en sjukdom..

som en misstänkt förövare har, och inte ett namn på en form av barnmisshandel.. [...] och det

är ett utav.. centrala orsaken till att arbeta in ett nytt svenskt namn.. som faktiskt betonar att

det handlar om barnmisshandel. (Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiater).

Samtliga deltagare beskriver hur de tänker att de flesta idag ändå hört talas om begreppet

MSbP, men att det i media skildras som något mer eller mindre “fiktivt” och att detta

påverkar personers uppfattning om detta fenomen. I svensk kontext blir det därmed inte

konstigt att denna förståelse för BGFS och MSbP utgår från annat än vetenskaplig kunskap,

och att detta även bidrar till den begreppsförvirring som Björn Lundin ovan beskriver.

Socialsekreterare beskriver hur okunskapen kring detta fenomen skapar otydlighet och

osäkerhet i arbetet. Otydligheten kring begreppet är något som även speglas i tidigare

forskning (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001).

Resultaten visar att okunskapen kring BGFS i sig innebär ett hinder för att uppnå samsyn och

en tydlig struktur för samverkan, utifrån att det innebär att det råder en otydlighet kring hur

denna form av barnmisshandel ska förstås. Om det därmed är otydligt hur BGFS ska förstås

innebär det hinder för att nå gemensamma mål för samverkan och gemensam förståelse för

hur aktörer tillsammans ska ta sig an problematiken. Okunskapen kan även vara grunden för

otydligheten kring ansvarsfördelningen vad gäller BGFS, vilket sätter hinder för en tydlig

struktur vad gäller samverkan. I tidigare forskning betonas att brister i samsyn främst grundar

sig i att det saknas en samsyn kring hur BGFS ska hanteras mellan olika myndigheter

(Howarth, 1999). Denna studie visar dock att det mer handlar om okunskap än en otydlig

ansvarsfördelning som utgör hinder för samsyn kring BGFS och därmed samverkan.

Deltagare beskriver vidare att det saknas vägledning och rutiner kring hur de ska ta sig an

BGFS inom ramen för deras organisationer och i deras yrkesutövande.
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Det skulle ju absolut behövas en riktig metodbeskrivning eller ett vårdprogram kallar vi ju

ofta det, så här gör man, vid misstanke och som checklistor och sånt. Det har vi ju kring allt

annat liksom. Det skulle behövas. (Överläkare).

Alltså vi har ju våra, vanliga liksom, utredningsmetoder och böcker och så men, det är ju

ingen som, det är ju så pass speciellt så det finns ju inget att luta sig mot. (Socialsekreterare,

1).

Socialsekreterare beskriver implicit att det i andra ärenden finns viss vägledning för utredning

av barns situation, men att när det kommer till BGFS utgör det en så pass speciell form av

barnmisshandel att detta stöd inte är tillräckligt. Överläkaren beskriver även liknande

situation inom hälso- och sjukvården, att det finns utarbetade riktlinjer och vägledande

metoder för hur de ska hantera och bemöta annan form av utsatthet exempelvis men att det

saknas för just BGFS. En annan socialsekreterare beskriver även att denna okunskap kring

BGFS leder till otydlighet och oklarhet i hur de ska agera.

Alltså man brister i rutinerna på något sätt, även fast vi har, vi har många att kontakta, vi har

ett sånt samverkansforum som Barnahus vilket är helt fantastiskt, och Barnahuset här är

jätteduktiga på många sätt, men när det gäller det här som är lite ovanligt, så blir det lite som

att alla agerar lite vad man tror på något sätt. (Socialsekreterare, 2).

Detta kan delvis förstås utifrån att BGFS är ovanligt förekommande och den bristande

forskning som finns kring BGFS och då särskilt att det saknas forskning kring just

tvärprofessionell samverkan i svensk kontext i dessa ärenden. Tillgången till stöd och

vägledning i ärenden som rör BGFS är därmed mer eller mindre obefintlig. Resultaten visar

dock ett behov av tydlig struktur och vägledning för tvärprofessionell samverkan i ärenden

som rör just BGFS. Vid analys och tolkning av insamlad data blir det tydligt att deltagarna

implicit talar om en bristande styrning, struktur och samsyn för samverkan i ärenden som rör

BGFS, vilka utifrån ett samverkansteoretiskt perspektiv är centrala delar för en fungerande

samverkan (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Resultaten visar att dessa brister

främst grundar sig i den okunskap som råder kring BGFS. Den bristande styrningen kan

kopplas till att det uppfattas finnas en otydlighet från både nationell nivå och ledningsnivå

inom organisationer kring hur BGFS ska bemötas av samhällets aktörer. Det blir tydligt att
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samtliga deltagare är medvetna om deras ansvar att samverka i ärenden som rör barn som far

illa och att denna form av samverkan är legitim, men att det trots denna styrning brister i

samverkan vid ärenden som rör BGFS. Den upparbetade struktur som finns vad gäller arbete

och samverkan vid annan form av utsatthet uppfattas inte vara direkt applicerbar när det rör

barn som utsätts för BGFS. Vidare bidrar den okunskap som råder kring ämnet även hinder

för att uppnå samsyn vid tvärprofessionell samverkan vad gäller hur denna problematik ska

förstås. Att det redan på organisatorisk nivå råder osäkerheter kring förståelsen för BGFS

utgör utmaningar för att få till en fungerande samverkan.

Resultaten för denna studie visar alltså att okunskapen genererar bristande förutsättningar för

de tre grundläggande faktorerna för en god samverkan utifrån ett samverkansteoretiskt

perspektiv, vilka är styrning, struktur och samsyn. Detta kan även ses i tidigare forskning som

betonat just hur okunskapen kring BGFS utgör ett hinder för samverkan, då det kan innebära

att professionella har olika syn på hur detta ska utredas och förstås (Howarth, 1999).

6.1.2. Många aktörer och mycket information

Resultaten visar hur ärenden som rör BGFS innebär många kontakter och mycket

information, vilket kan förstås vara en av anledningarna till att BGFS beskrivs vara komplext.

Resultaten visar att detta även är en utmaning för samverkan. Socialsekreterarna för studien

beskriver hur deras uppgift i ärenden som rör misstankar om BGFS har inneburit inhämtande

av samtliga journaler kring det barn som oron rör, vilket de även har befogenheter att göra.

Vidare är deras uppgift även att ta kontakt med andra aktörer än hälso- och sjukvård kring

barnet De har beskrivit att i och med att barnet (föräldern) upprepade gånger sökt vård och

även på många olika ställen har det inneburit omfattande mängder journaler och även

kontakter med många olika professioner. En deltagare beskriver hur det i och med detta ofta

blir “trögarbetat”, då det kan ge en fragmenterad bild och att all den information

socialtjänsten hämtar in är svår för socialtjänsten att ens tolka och förstå.

Det är ganska trögarbetat då när det är liksom en barnklinik, det är en allergiklinik, det är

någon öron- näsa- halsklinik och så vidare. Att ens få till ett möte med, olika ansvariga, så ja

det kan vara ganska mycket tid man får lägga ner, på att få till ett sånt här samarbete.

(Socialsekreterare, 4).
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Detta bidrar till att socialsekreterare upplever att det är svårt att få en tydlig bild av barnets

situation, men även att det kan vara svårt att få till en fungerande samverkan i och med en

omfattande mängd berörda aktörer. Socialsekreterare beskriver hur det i deras utredande

arbete kan innebära kontakter med exempelvis förskola, skola, nätverket kring barnet, barn-

och ungdomspsykiatri och flertalet kontakter inom hälso- och sjukvården. Att därmed hämta

in uppgifter och journaler från “alla möjliga” aktörer beskrivs vara tidskrävande, men även en

utmaning för att försöka få aktörer samlade.

Nej alltså det är jättemånga parter som blir inblandade i dom här frågorna. För det är ju så

mycket man behöver veta innan man liksom kan ta beslut. Eller innan man kan förstå

informationen. (Socialsekreterare, 3).

Flera beskriver hur det blir svårt att hålla ihop arbetet utifrån att det blir många kontakter att

ta och många att inhämta information från. Detta kan förstås utifrån ett organisatoriskt

perspektiv där organisationer kommit att bli allt allt fler och än mer uppdelade utifrån allt mer

specialiserade och uppdelade arbetsuppgifter (Lindberg, 2009). Denna studie visar att det

inom hälso- och sjukvården finns en tydlig uppdelning utifrån specialiseringsområden. I och

med denna uppdelning kan det därmed vara än svårare att få en tydlig bild av barnets

situation vid BGFS och därmed än svårare att få till en konstruktiv samverkan. Vidare

innebär det även att det blir svårare att göra bedömningar kring ett barns situation då det är

mycket information att gå igenom och analysera.

6.1.3. Ifrågasättande och motstånd

En annan aspekt som framkommit under intervjutillfälle handlar om att det kan vara svårt för

en utomstående aktör att faktiskt uppge oro om BGFS till sjukvården. En socialsekreterare

beskriver just hur detta mer eller mindre utmynnar i ett ifrågasättande av hälso- och

sjukvårdens agerande, och att det kan uppstå ett motstånd från hälso- och sjukvårdens sida.

För när man då börjar närma sig att, är verkligen det här relevant? Behövdes den här

undersökningen, är det nödvändigt med den här medicinen? Är det verkligen alla dom här

allergierna? Och så vidare. Då kritiserar man ju sjukvården fast man inte är medicinskt

kunnig. Sen så då komma fram till att, säga till alla inblandade läkare att, vad tror ni? [...] Det

är ju som att liksom ifrågasätta deras arbete. Så det kan vara ganska svårt. [...] och vi inom

socialtjänsten är inte medicinskt utbildade, utan vi blir ju som amatörer som ifrågasätter det

dom gör. (Socialsekreterare, 4).
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Detta ifrågasättande belyser egentligen den maktobalans som är kopplad till kunskap och

kompetens. Det kan bli känsligt och skapa spänningar mellan de professionella då det kan

uppfattas att medicinskt okunniga ifrågasätter kompetensen hos de medicinskt kunniga.

Samma socialsekreterare beskriver hur de upplevt motstånd från hälso- och sjukvårdens roll

då de lyft frågan tillsammans med hälso- och sjukvården kring om det inte kunde röra sig om

BGFS, utifrån att denna oro funnits hos socialtjänsten. Socialsekreteraren beskriver hur

hälso- och sjukvården hamnat i försvar kring de diagnoser som hälso- och sjukvården ställt.

Det kan även bli särskilt känsligt utifrån att det handlar just om att någon utomstående

kommer och egentligen “ifrågasätter” ens kompetens då utomstående lyfter oro kring att det

kan röra sig om BGFS. Detta kan dock även förstås utifrån det som tidigare forskning belyst,

att det för personal inom hälso- och sjukvård kan vara svårt att erkänna att de inte hanterat ett

sjukt barn, utan att de istället hamnat i en roll som ofrivilliga förövare (Howarth, 1999). Detta

motstånd behöver även förstås som en naturlig reaktion, då BGFS skapar många dilemman

för just hälso- och sjukvården utifrån svårigheterna att utreda vad som är vad, om det rör sig

om fabricerade och framkallade symtom, eller genuina sådana (Howarth, 1999).

En viss respekt för att inte gå in i hälso- och sjukvårdens sfär och “hävda” saker som ligger

utanför ens kompetensområde är även något som kan utrönas ur andra intervjuer, där

deltagare reflekterat över just detta.

Annars så tänker jag att det blir ju liksom att dom som, alltså som socialsekreteraren går man

ju inte in och hävdar kring hälso- och sjukvården [...] där tänker man ju liksom att hälso- och

sjukvården som, dom är experter på sitt område. (Socialsekreterare, 2).

Det finns alltså en tydlig respekt för hälso- och sjukvårdens kompetens och att det därmed

även finns en underliggande förståelse för att man inte ifrågasätter hälso- och sjukvårdens

agerande i första hand. Det kan dock uppfattas problematiskt att hälso- och sjukvården då

hamnar i försvar istället för att kunna ha en dialog kring oron och öppna upp för att lyssna på

utomstående aktörers perspektiv. Detta motstånd kan alltså förstås utgöra ett hinder för

samverkan, då det därmed inte finns någon samsyn kring oron eller barnet det gäller.
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6.1.4. Sekretess

Vad gäller sekretessbestämmelser har det vid analys och tolkning av data blivit tydligt att det

finns olika syn på och upplevelser av dessa bestämmelser. Det har blivit tydligt att

socialtjänsten inte ser sekretess som något problem, men att övriga aktörer ser att

sekretessbestämmelser innebär vissa begränsningar för samverkan.

Olika huvudmän och sekretesslagstiftningen är ju verkligen väldigt väldigt stort hinder. För

det blir lite grann som att man pratar en i taget liksom.. [...] Man har helt olika förutsättningar

för kommunikation.. för socialtjänsten är ju.. [...] extremt måna om det här med sekretess [...]

trots att det kanske är väldigt viktiga aktörer runt barnet. (Överläkare).

Det överläkaren beskriver kan förstås som att mycket av den information som socialtjänsten

sitter på även är väldigt viktig för hälso- och sjukvårdens arbete när det kommer till utredning

av BGFS. Det blir därmed mer tydligt att hälso- och sjukvården även kan vara i behov av

extern information för att kunna förstå barnets situation och därmed kunna utreda oro kring

att BGFS föreligger. Utifrån ett samverkansteoretiskt perspektiv kan vi förstå att det därmed

finns en viss ömsesidighet vad gäller samverkan i ärenden som rör BGFS, då hälso- och

sjukvården och socialtjänsten är i behov av varandras kompetenser och information för att

kunna bedriva en utredning som utmynnar i en bedömning kring om BGFS föreligger eller

inte, vilket är det gemensamma målet (Lindberg, 2009).

Att socialsekreterarnas upplevelser skiljer sig från de andra aktörerna kan förstås utifrån att

de har störst befogenheter att inhämta information från de parter de är i behov av.

Socialtjänstlagen ger stora möjligheter till sekretessbrytande bestämmelser vid ärenden som

rör barn som far illa eller riskerar att göra det och kan inhämta de uppgifter som arbetet

kräver vid utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL. Därmed har de professionella inom

socialtjänsten som arbetar med barn och ungdomar inga hinder för inhämtning av uppgifter,

då det är en del av deras arbetsuppgifter för att kunna få en helhetsbild av barns situation och

behov av stöd. Dock har socialtjänsten sedan i sin tur sekretess gentemot andra parter, vilket

innebär att den information de inhämtat inte direkt utan hinder kan lämnas ut till exempelvis

samverkanspartners. Detta i sig skapar därmed en försvårande faktor för den

tvärprofessionella samverkan vid BGFS. Hälso- och sjukvården i det här fallet kan därmed ha

skyldighet att lämna ut uppgifter till socialtjänsten vid begäran, men har begränsad möjlighet

att ta del av de uppgifter som socialtjänsten besitter, trots att de tillsammans utreder
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misstankar om BGFS. Sekretessen kan därmed utgöra ett hinder för att nå en helhetsbild av

barnets situation och för att uppnå samsyn professioner emellan genom utbyte av

information, vilket är en viktig och grundläggande faktor för samverkan (Socialstyrelsen,

2013). Socialtjänsten har alltså möjlighet att hämta in uppgifter från många olika aktörer,

vilka det inte är självklart att hälso- och sjukvården delges utifrån sekretessbestämmelser.

Detta trots att socialtjänsten är i behov av medicinsk kompetens, och att socialtjänsten inte

kan utreda misstankar kring BGFS utan hälso- och sjukvården.

Resultaten visar därmed att sekretessen kan utgöra ett hinder för samverkan i ärenden som rör

BGFS och därmed en tvärprofessionell bedömning kring barnets situation. Detta kan anses

problematiskt utifrån tidigare forskning betonar att utredning av BGFS kräver en

tvärprofessionell bedömning kring barnets medicinska situation och även psykosociala

situation (Howarth, 1999; Mercer och Perdue, 1993).

6.1.5. Förväntningar

Vid analys och tolkning av data blir det tydligt att de uttryckta behoven av varandras

kompetenser implicit innebär att det finns förväntningar på varandras roller. Socialtjänstens

tydliga behov av hälso- och sjukvården i ärenden som rör BGFS innebär även att det från

socialtjänstens sida finns förväntningar på hälso- och sjukvården. Dessa förväntningar

handlar inte bara om att de ska ha medicinsk kunskap, utan även ska besitta kompetens att

utreda just BGFS. Överläkaren belyser dessa förväntningar och beskriver bland annat att det

kan vara svårt att veta när en orosanmälan till socialtjänsten ska göras.

Om man inte jobbar inom medicin så tror man att [...] det kan väl inte vara så svårt. Det

provet säger att det är den diagnosen [...] det är ju få fall som man har det sådär tydligt.

(Överläkare)

Dessa förväntningar på hälso- och sjukvården kan kanske sällan levas upp till, utifrån att

arbetet är mer komplex än vad utomstående tror och uppfattar. Det handlar om att det kan

vara mycket svårt för professionella inom hälso- och sjukvården att utesluta just andra

medicinska fenomen då det som överläkaren senare beskriver i princip alltid finns något som

skulle kunna vara en förklaring för exempelvis de symtom som uppvisas. Inom en medicinsk

utredning som bedrivs finns det därmed utrymme för väldigt många bedömningar och

överväganden. Forskning kring BGFS beskriver detta relativt ytligt, och betonar istället hur
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svårt det kan vara svårt för hälso- och sjukvården att ens föreställa sig att de symtom de ser

eventuellt är förfalskade (Howarth, 1999; Yates & Bass, 2017).

Resultaten för denna studie visar att hur olika professioner ser på sin egen roll och vilka

förväntningar man har på varandra är något som bör belysas vid samverkan, då det annars

kan leda till en bristande struktur, som är en viktig förutsättning för samverkan (Myndigheten

för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013). Det krävs alltså att de professionella i

samverkansprocesser har en tydlig ansvarsfördelning och där de har kunskap och förståelse

för varandras roller, ansvars- och kunskapsområden. Det finns annars en risk att det uppstår

spänningar mellan de professionella utifrån att det finns förväntningar som professioner inte

kan leva upp till inom ramen för olika professioners organisationer och kunskapsområden.

6.2. Olika roller och behov av varandra

Ett övergripande tema som identifierats vid analys och tolkning av data handlar om aktörers

olika roller och kunskaps- och ansvarsområden. De olika aktörerna som berörs av och stöter

på BGFS utövar sina professioner inom olika organisationer, vilka har olika mål och

ansvarsområden som sätter ramarna för de professionellas yrkesutövning. Studiens resultat

visar att socialtjänst och hälso- och sjukvården är de mest centrala aktörerna vid BGFS, där

främst socialtjänsten är beroende av hälso- och sjukvård för att utreda misstankar om BGFS.

Detta behov grundar sig i att deras olika organisationer har olika kunskaps- och

ansvarsområden, men även olika möjligheter till agerande. Detta är även något som

deltagarna beskriver under intervjuerna.

6.2.1. Nödvändighet och ömsesidighet

Samtliga socialsekreterare som deltagit i denna studie uppger att de saknar den kompetens

som krävs för att i sin profession kunna utreda misstankar om BGFS. De beskriver under

intervjuerna att deras roll främst handlar om att utreda barnets behov, och att deras

huvudsakliga uppgift är att utreda barnets behov av skydd.

Eftersom att vi på socialtjänsten inte har den kompetens kring vård eller liksom sjukdomar

[...] för även om vi läser igenom och kanske kan se viss oro, eller vad man ska säga, så är det

ju ändå ovärderligt att ha någon med läkarögon, som kan tyda sjukjournaler [...] det är ju inte
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våran roll som socialsekreterare, handläggare, utan det är.. den expertis har ju andra..

(Socialsekreterare, 1).

Det blir tydligt att socialsekreteraren själv ser att BGFS inte bara ligger utanför sitt

kunskapsområde utan även delvis ansvarsområde. Även de andra socialsekreterarna som

deltagit har beskrivit hur de saknar den kunskap och kompetens som krävs för att kunna

utreda misstankar kring BGFS och att de är beroende av att samverka med hälso- och

sjukvården. Det innebär att de även erkänner sin professions begränsningar.

För jag tänker att det här är ju en medicinsk fråga. Vi är helt i händerna på sjukvården, vi kan

ju inte avgöra det här medicinska om det här är onödigt eller inte. Så vi är helt beroende av

att, medicinskt kompetens helt klart. (Socialsekreterare, 4).

Socialsekreterarna i studien beskriver sina upplevelser av arbetet med ärenden som rör BGFS

som omöjligt för dem att utreda på egen hand. Det blir tydligt att de beskriver att de är

beroende av hälso- och sjukvården utifrån deras olika kunskapsområden. Socialsekreterarna

ser att de heller inte kan utföra sitt arbete vad gäller att utreda barnets situation utan hälso-

och sjukvården. De har därmed skyldighet att samverkan för att kunna ta sitt ansvar i enlighet

med rådande lagstiftning. En socialsekreterare beskriver att de tog kontakt med hälso- och

sjukvården “Eftersom att vi på socialtjänsten inte har den kompetensen kring vård eller

liksom sjukdomar. För att kunna utreda barnets behov då” (Socialsekreterare, 1.). Det blir

alltså tydligt att behovet av hälso- och sjukvården inte bara handlar om att utreda BGFS utan

även för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter inom ramen för sin yrkesroll. Detta kan även

kopplas till hur socialtjänsten i sitt ansvar för barn som far illa eller riskerar att göra det har

ett formellt ansvar att samverka vid behov, vilket kan förstås utifrån ett

organisationsteoretiskt perspektiv som beskriver hur offentliga organisationer främst styrs

och regleras av lagstiftning och politiska beslut (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Olika

professioner har därmed gränser för deras kompetenser och kunskapsområden, vilket kan

förstås utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. Professioner inom hälso- och sjukvård och

socialtjänst utgår från olika vetenskapliga discipliner, vilket gör att deras kunskapsområden

skiljer sig åt (Brante, 2009).

Resultaten för denna studie visar dock att socialtjänsten främst tagit hjälp av sakkunnig, och

mindre med hälso- och sjukvården för att utreda om BGFS föreligger eller inte. De har alla
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kontaktat Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiater för stöd och vägledning i hur de ska

utreda de misstankar om BGFS som kommit till deras bord.

För att vi vet ju att han har haft det här som specialområde och ändå har mycket kunskap

kring det. Vad jag förstår så är det ju inte så många egentligen som sitter på den här

spetskompetensen [...] (Socialsekreterare, 3).

Studien visar därmed att det främst handlat om ett behov av tillgång till kunskap inom

området BGFS. Samtliga socialsekreterare beskriver att de främst samarbetat med Björn, som

uppfattas ha tagit en ledande roll för utredningen av BGFS. Socialsekreterarna beskriver hur

Björn uppmanat dem till att inhämta journaler som sedan kommit att ligga till grund för

utredningen av misstankarna gällande BGFS. Denna insamling av uppgifter analyserades

sedan av Björn för att se “Om det kunde finnas någon sanning i det” (Socialsekreterare, 1). I

dessa fall där Björn hjälpt socialtjänsten att utreda misstankar om BGFS har socialsekreterare

parallellt med detta inhämtat uppgifter från olika parter. Resultaten vad gäller utredningens

förfarande stämmer väl överens med tidigare forskning, som även betonar vikten av att samla

in journaluppgifter för analys och bedömning kring huruvida BGFS föreligger eller inte

(Lundin & Croner, 2001; Mercer & Perdue, 1993).

Så jag tänker att hade man inte haft Björn Lundin eller annan medicinsk kunskap, då hade

man ju inte kunnat påstå att, att det här är förfalskat. det behöver man ju sjukvården till. [...] Ja

så man är ju beroende av att samarbeta. (Socialsekreterare, 4).

Resultaten visar alltså tydligt att de olika aktörerna har olika kunskaper och där tillgången till

den medicinska kunskapen och kunskapen kring BGFS är helt avgörande för socialtjänstens

arbete med BGFS. Olika professioner har olika ansvarsområden och olika befogenheter

utifrån organisationers formella mål och uppgifter (Lindberg, 2009). En socialsekreterare

beskriver hur sjukvården inte har möjlighet att exempelvis gå in med tvångsvård trots att de

ser behov av det, utan att det då är socialtjänsten som behöver agera. Då krävs det även att

socialtjänsten gör samma bedömning. Implicit kan detta förstås som att socialtjänsten alltså

kan göra en annan bedömning än hälso- och sjukvården vid ärenden som rör BGFS, vilket

kan uppfattas som motsägelsefullt då socialtjänsten samtidigt beskriver att de är beroende av

hälso- och sjukvården i bedömningar kring BGFS.
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Detta behov av varandras kompetens och även befogenheter kan kopplas till begreppet

nödvändighet och till viss del ömsesidighet inom samverkansteori, där hälso- och sjukvårdens

och socialtjänstens olikheter kan förstås utgöra grunden för samverkan (Lindberg, 2009). Vid

ärenden som rör BGFS är det tydligt att den tvärprofessionella samverkan är nödvändig och

den är även formellt lagstadgad, vilket utifrån ett samverkansteoretiskt perspektiv förstås som

en formell form av samverkan. Främst socialtjänstens men även hälso- och sjukvårdens

organisatoriska mål kan därmed endast uppfyllas genom samverkan, vilket innebär att

samverkan därmed betraktas som nödvändig (Lindberg, 2009). Resultaten visar att

socialsekreterare inte kan utföra sitt arbete inom ramen för deras organisation utan

medicinska kunskap i ärenden som rör BGFS. Hälso- och sjukvården har en lagstadgad

skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro för att BGFS föreligger och är i

behov av socialtjänsten om de skulle bedöma att behov av att lägga in barnet för observation

och detta inte kan göras frivilligt. På så vis utgör samverkan ett ömsesidigt behov (Lindberg,

2009). Som tidigare nämnt kräver det dock att socialtjänsten gör samma bedömning.

Överläkaren i studien beskriver hur det är “jätteovanligt” att socialtjänsten kontaktar vården

för att de har misstankar om BGFS. Överläkaren beskriver en önskan att socialtjänsten

generellt samverkar mer med hälso- och sjukvården vid frågor som rör barn som far illa.

Om man ska jämföra med internationell kontext, så finns det nog system där sociala

myndigheter jobbar mycket mer integrerat med hälso- och sjukvården än vad man gör i

Sverige, trots att vi har solida system egentligen men vi saknar ju samverkan. (Överläkare).

Den upplevelse överläkaren har är alltså att samverkan i svensk kontext är särskilt bristfällig.

Överläkaren beskriver att Barnahus är “det enda som finns”, vilket i och för sig är

“fantastiskt” men att denna verksamhet även har begränsningar. Över lag beskriver

överläkaren ett ökat behov av samverkan kring barn som far illa, och då även från hälso- och

sjukvårdens sida. Att överläkaren uppfattas att det troligtvis finns system där hälso- och

sjukvård och socialtjänst arbetar mer integrerat med varandra kan tolkas och förstås som att

organisationer i Sverige finns en bristande samverkan mellan tydligt uppdelade och

avgränsade organisationer. Det skulle kunna förstås som att organisationer i svensk kontext

ser sig själva som mer eller mindre självständiga.
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Resultaten för studien visar tydligt att socialtjänstens behov av hälso- och sjukvården är

central och en avgörande del för att kunna utreda misstankar om BGFS utifrån dess

komplexitet. Behovet av tvärprofessionell samverkan vid BFGFS som resultaten visar har

även tidigare forskning tydligt betonat (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Mercer &

Perdue, 1993; Parrish & Perman, 2004) och kan även förstås utifrån att BGFS är ett komplext

problem som sträcker sig över flera olika professioners organisationer och kunskaps- och

ansvarsområden. Utifrån ett organisationsteoretiskt och professionsteoretiskt perspektiv kan

vi därmed förstå att BGFS kräver tvärprofessionell samverkan (Thylefors, 2013).

6.3. Viktiga faktorer för tvärprofessionell samverkan vid BGFS
Vid analys och tolkning av data har flera viktiga faktorer för tvärprofessionell samverkan vid

BGS identifierats, vilka tillsammans utgör ett övergripande tema. Dessa olika faktorer har

delats in i övergripande teman, vilka presenteras nedan.

6.3.1. Gemensam kunskapsbas och samsyn

Då ett hinder för samverkan och arbete med BGFS är okunskap, är kunskap det motsatta. En

aspekt som är genomgående för samtliga intervjuer, oavsett profession, är betoningen på en

gemensam kunskapsbas som en viktig faktor för en fungerande samverkan. Resultaten visar

även ett starkt behov av kunskapshöjande insatser, utifrån att kunskapen gällande BGFS på

samtliga nivåer beskrivs vara låg. Dock framkommer att det att hälso- och sjukvården oftast

har en viss beredskap på att stöta på BGFS, även om kunskapen kring denna form av

barnmisshandel är låg.

Det här med BGFS finns liksom med hela tiden, som vi kallar det för differentialdiagnoser. [...]

Där liksom har symtom som vi inte riktigt kan förklara. [...] begreppet differentialdiagnos är ju

om man säger att.. du får hosta och feber, och så tänker man att det kan ju vara en

lunginflammation. Då är ju det en differentialdiagnos. [...] det är alltså dom diagnoser man

överväger.. [...] som man ställer mot varandra. (Överläkare).

Detta tyder på att det ändå finns en medvetenhet om att denna form av barnmisshandel finns

och att det uppfattas vara något som hälso- och sjukvården överväger om det uppstår

misstankar om BGFS. Den interna samverkan mellan olika professioner inom hälso- och

sjukvården beskrivs här vara en viktig del, då BGFS kan diskuteras kring internt inom

organisationen.
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Vi hade ju ett fall [...] och så föreslog jag att vi skulle ha ett möte, samrådsmöte, alltså inom

hälso- och sjukvården. Så då träffades två ortopeder och tre barnläkare blev det inklusive mig

[...] i ett konferensrum och tog upp patienten och tittade och diskuterade. [...] och det

genererade i orosanmälan till socialtjänsten och så vidare. Så egentligen tycker jag att när det

väl kommer upp en ordentlig misstanke om ett sånt här fall, då blir det, då tycker jag att folk

liksom frontar på ett bra sätt. [...] det blir en bra samverkan då utifrån kompetensläget.

(Överläkare)

Detta handlar om att ta hjälp av varandra inom organisationen, där denna form av samverkan

även handlar om att nå samsyn inom organisationen. Genom utbyte av varandras kunskaper

och perspektiv kunde man komma fram till att göra en orosanmälan till socialtjänsten, vilket

kanske inte hade skett om de inte gått samman och samverkat inom organisationen. Hälso-

och sjukvården kan utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv förstås som en organisation,

med många olika processer inom den. De olika organiseringsprocesserna inom organisationen

kräver därmed samverkan och samarbete, där denna studie visar att kommunikation är en

avgörande faktor, vilket även det samverkansteoretiska perspektivet betonar

(Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Denna interna samverkan visar ett tydligt exempel på en

fungerande samverkansform, där olika aktörer med olika perspektiv på situationen går

samman för att uppnå en mer tydlig förståelse för den oro och de misstankar som uppkommit.

Denna samverkansform möjliggjorde utbyte av erfarenheter, kunskap och perspektiv och

tillsammans kunde de komma fram till en gemensam förståelse utifrån att de olika aktörernas

förståelser kompletterade varandra (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Lindberg,

2009, s. 73; Socialstyrelsen, 2013). Denna samsyn kan vidare vara viktig för kommande

tvärprofessionella samverkan, i och med att socialtjänsten aktualiseras.

Resultaten för denna studie visar att det till skillnad från tidigare forskning finns en viss

lyhördhet för att BGFS kan förekomma, vilket innebär att tidigare forskning inte direkt

överensstämmer med det denna studie visar. Tidigare forskning har beskrivit att svårigheterna

i att utreda BGFS inom hälso- och sjukvården delvis grundar sig i att det är svårt att ens

föreställa sig att denna form av barnmisshandel kan förekomma, och att en oro för att BGFS

skulle kunna föreligga därmed inte ens blir aktuell (Howarth, 1999).
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Vad gäller socialtjänstens arbete beskriver samtliga socialsekreterare hur de i ärenden som rör

BGFS kontaktat Björn Lundin, vem de beskriver som sakkunnig inom området. Samtliga

socialsekreterare har även beskrivit hur betydelsefullt det varit att ha med någon som har

kunskap om vad BGFS är och hur det utreds på bästa sätt. En socialsekreterare betonar vikten

av att alla som samverkar i ärenden som rör BGFS behöver förstå vad det är de utreder.

Samtliga socialsekreterare beskriver hur de i samverkan med Björn själva lärt sig mycket om

BGFS, vilket kan kopplas till hur samverkan även utgör en kunskapsutvecklande process

(Thylefors, 2013).

Eftersom att vi inte hade någon kunskap i första ärendet, då fick vi med oss väldigt mycket

kunskap i nästa ärendet så att, det blev som två olika utfall i ärendena, kan man säga.

(Socialsekreterare, 1).

Dessa kunskapshöjande processer kan förstås utifrån att det sker ett utbyte av perspektiv och

kunskaper, vilket är avgörande för att uppnå en samsyn i det man samverkar kring

(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Lindberg, 2009, s. 73; Socialstyrelsen, 2013).

Att socialsekreteraren upplever att det blev som två helt olika ärenden kan därmed förstås

bero på att socialsekreteraren till det andra ärendet hade mer kunskap om BGFS och hur de

därmed skulle gå till väga. På så vis ledde den ökade kunskapen även till ett mer effektivt

arbete.

När jag blir konsulterad så brukar jag föreslå att börja med att dra ihop dom som är berörda

och sen att vi har ett seminarium kring vad är det här. [...] så att alla ska stå på samma

kunskapsnivå. Det ska inte vara kunskapen som skiljer de olika myndigheterna åt, utan det ska

vara vad man gör inom respektive myndighet. [...] Och gemensam kunskap är en avgörande

faktor för att samarbetet ska funka. (Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiater).

Även om de olika organisationerna skiljer sig åt är det viktigt att de professioner som

samverkar med varandra i ärenden som rör BGFS har en gemensam uppfattning och

förståelse kring BGFS och hur de tillsammans ska samverka för att arbeta mot samma mål

(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Lindberg, 2009, s. 73; Socialstyrelsen, 2013).

Detta kräver en tydlig struktur och vägledning, vilket beskrivs under nästa subtema. Behovet

av kunskap gällande BGFS för en fungerande tvärprofessionell samverkan är som tidigare

nämnt genomgående för denna studie och samordnare från Barnahus betonar hur utbildning
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därmed är en viktig del. Resultaten är även något som överensstämmer med tidigare

forskning, där kunskap beskrivits som en avgörande faktor för samverkan och arbete i

ärenden som rör BGFS (Lundin & Croner, 2001). Detta kan även förstås utifrån ett

samverkansteoretiskt perspektiv, då en gemensam kunskapsbas och förståelse för det man

samverkar kring en grundläggande förutsättning för samverkan (Socialstyrelsen, 2013).

6.3.2. Kommunikation, vilja och respekt

Studien visar att kommunikation är avgörande för att uppnå samsyn vid samverkan i ärenden

som rör BGFS, och en förutsättning för samverkan. Det finns från flera parter en önskan

kring en ökad kommunikation professioner emellan för att främja en god samverkan i

ärenden generellt, och i synnerhet ärenden som rör BGFS.

Att när misstanken uppkommer [...] när det är den här digniteten och väldigt allvarliga former

då tycker jag att man ska ha. Så snabbt som möjligt ett möte liksom, med dom inblandade där

man träffas. För det är min erfarenhet att det är extremt effektivt, som arbetsform.

(Överläkare).

Flera upplever att samverkan trots allt gått bra utifrån att man ändå kommunicerat och tagit

hjälp av varandra, både inom organisationer och organisationer och professioner emellan. Att

samlas och diskutera för att försöka få en gemensam syn på den problematik man möter

beskrivs vara effektivt. Det kan handla om att man tillsammans uppnår samsyn och att man

får en gemensam målbild att sträva efter i arbetet. Vidare kan det även leda till en tydlig

ansvarsfördelning gällande hur man tillsammans ska uppnå det gemensamma målet. Trots att

det inte finns någon tydlig samverkansform när det kommer till ärenden som rör BGFS

uppfattas parterna ändå beskriva att det i deras ärenden trots allt gått bra utifrån att det ändå

funnits en dialog, mer eller mindre, aktörer emellan.

Vi måste börja med att prata om det, liksom tillsammans. Föra en dialog, jag tänker att det är

ju verkligen grunden för utveckling. (Socialsekreterare, 2).

[...] Och att man kanske skulle ha också förebyggande samverkan, att man pratar, träffas och

har mer samverkan och pratar om hur upptäcker vi dom här barnen. (Socialsekreterare, 1)
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Att prata med varandra om BGFS beskrivs alltså vara en viktig faktor för att även utveckla

samverkansformer. Resultaten visar att det finns en vilja till detta då samtliga ser behov av att

utveckla den tvärprofessionella samverkan vid BGFS. Vikten av att uppnå samsyn och en

tydlig struktur för samverkan genom att prata om hur man tillsammans ska samverka vid

BGFS för att även ha samma målsättning är tydlig för denna studie. Detta kan tydligt förstås

utifrån det samverkansteoretiska perspektivet och just begreppet samsyn, där kommunikation

är en förutsättning för samverkan och är avgörande för att samverkansaktörer ska komma

överens om ett arbetssätt (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007).

Andra viktiga aspekter för samverkan som de olika professionella beskriver är viljan till att

samverka samt att respektera varandras olika roller och kunskaper.

Jag tror att det är avgörande att det finns ett engagemang och intresse och att man liksom

ställer upp, som samverkansaktör. Att socialtjänsten är tillgängliga, vill prata, vill mötas, vill

driva, vill jobba vidare, och hälso- och sjukvården också är det. (Överläkare)

Denna vilja och intresset för samverkan är något som fler deltagare resonerar kring. Bland

annat beskrivs hur arbetet med BGFS tar tid och att det därmed krävs en vilja till samverkan

med andra aktörer för att kunna genomföra jobbet. Begreppet respekt är även något som är

återkommande vid analys av data.

Ha respekt för att det finns gränser för ens professionella kunnande och att man ingår i ett

team där fler andra sitter med speciella kunskaper så att man inte liksom är högmodig och

liksom trycker ner varandra, utan respekterar varandras kunskap. (Björn Lundin, barn- och

ungdomspsykiater).

Respekt för varandras olika professioner och kunskaper samt uppdrag visar denna studie är

viktigt, då samtliga aktörer kan förstås representera olika professioner och olika

organisationer med olika förutsättningar som främst regleras av lagstiftning (Lindberg, 2009,

s. 33-34). Detta kan även kopplas till hur det i intervjuerna resoneras kring att de som även

ingår i samverkansformer behöver ha kunskap om just samverkansprocesser och förstå vikten

av samverkan.
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6.3.3. Styrning och struktur

Vid analys och tolkning av data blir det tydligt att socialtjänsten har det främsta ansvaret i

ärenden som rör BGFS, och att de även får anta en ledande roll i just samverkan.

Jag tänker ju att socialtjänsten har den ledande rollen. I och med att vi har större befogenheter

eller vad man ska säga, eller vi har ett större ansvar att utreda hela barnets situation. Så det

hade vi ju en övergripande liksom roll i att leda det liksom. Och att sammankalla och få

samverkan att fungera. (Socialsekreterare, 1).

Socialtjänstens ledande roll beskrivs av fler deltagare för studien. Detta kan kopplas till just

hur socialtjänsten som myndighet och organisation enligt lagstiftning har ett ansvar och

befogenheter som är mer omfattande i jämförelse med andra organisationer. Det finns alltså

en tydlig styrning generellt från övergripande nivåer och lagstiftning vad gäller samverkan i

ärenden som rör barn som far illa eller riskerar att göra det. Det är även tydligt att

socialtjänsten har ansvaret att utreda barns situation i dessa lägen och även vid ärenden som

rör BGFS. Om socialtjänsten därmed ska kunna utföra sitt arbete och ta sitt ansvar vad gäller

att utreda barns situation vid oro kring BGFS krävs att de själva tar ansvar för att samverka

med andra parter. Socialarbetarens ledande roll har även uppmärksammats i tidigare

forskning, men endast bristfälligt. Forskning har då beskrivit hur socialarbetare kan ha en

faciliterande roll i samverkansprocesser utifrån att det beskrivs finnas ett behov av en

samordnare (Masterson & Wilson, 1987; Parrish & Perman, 2004). Resultaten för denna

studie visar dock att socialsekreterarna upplever att samverkan varit som mest framgångsrik

då Björn Lundin tagit den ledande rollen, vilket kopplas till Björns kompetens. Det kan

därmed tolkas vara av vikt att den ledande rollen även besitter kunskap om BGFS för att

samverkan ska vara framgångsrik.

Vi kände ju verkligen att här behöver vi, här behöver vi hjälp. [...] Och så vi fick godkännande

från våran chef att ta in Björn Lundin. Så att vi började efter order från Björn då att bara

begära in alla journalkopior. (Socialsekreterare, 3).

Socialsekreterare beskriver hur Björn Lundin kunnat vägleda dem i deras utredningar av

barns situation där det förekommit misstankar om BGFS. Bland annat har Björn uppmanat

socialtjänsten till att inhämta journaluppgifter då det beskrivs varit nödvändigt för att kunna

utreda om BGFS föreligger eller inte. Björn har även i samverkan antagit en ledande och
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samordnande roll, där Björn även kunnat bidra med kunskap kring BGFS. Samordnare på

Barnahus beskriver just vikten av att ha en samordnande funktion som ser till att

samverkansprocesser hålls levande och att någon leder själva samverkan. Vidare beskriver

samordnare på Barnahus vikten av tydliga strukturer för samverkan så att denna process

upprätthålls. Detta kan tydligt kopplas till begreppet struktur inom samverkansteori som

betonar vikten av att någon antar en ledande roll samt att det finns en struktur för hur

samverkan ska genomföras med en tydlig ansvarsfördelning (Myndigheten för skolutveckling

et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013).

Och att det finns [...] till exempel en sammankallande funktion, en samordnande funktion som

ser till att dom här processerna liksom hålls levande, att dom här strukturerna för samverkan

liksom har en specifik form. Så att man vet att det är återkommande möten då och då. [...] Så

att det finns liksom en struktur. För om det sitter då går det att liksom komma ganska långt i

specifika frågor. Men är det så att man inte vet vem man ska vända sig till, så är det svårare att

samverka. (Samordnare Barnahus, 2).

Resultaten visar att en samordnande och ledande roll utgör en viktig faktor för

samverkansprocesser, och det kan förstås vara något som kanske mer eller mindre saknats i

ärenden som rör BGFS. En samordnande och ledande roll uppfattas vara något som det finns

ett tydligt behov av i ärenden som rör BGFS och i den utredande processen, vilket är en

viktig del för samverkans struktur. Samordnare från Barnahus beskriver vidare vikten av att

det finns ett samverkansavtal, vilket även kan kopplas till begreppen struktur och styrning då

det utifrån ett samverkansteoretiskt perspektiv kan vara en viktig del för att göra samverkan

mer formell (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Socialstyrelsen, 2013). Studiens

resultat betonar ett behov av en samverkansform med en tydlig struktur som berörda aktörer

tillsammans förhandlat fram.

[...] Man behöver ha en välfungerande modell för samverkan och för att liksom göra ett

proffsigt och [...] en professionell utredning tillsammans, just i den brytpunkten när kan

känner att man behöver. (Överläkare).

Flera av deltagarna beskriver Barnahus som en verksamhet där samverkan fungerar bra.

Behovet av samordnade former med en tydlig struktur, samt där professionella med relevant

kompetens finns att rådfråga är även tydligt.
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Jag är ju stark förespråkare för att man ska arbeta med dom här ärendena i Barnahusliknande

sammanhang där man har socialtjänst, barnmedicin, polis och åklagare. Och eventuellt andra

myndigheter inblandade redan från början [...] då tror jag inte att man tappar bort ärendet på

det sättet. Då kan polis och åklagare mycket snabbare avgöra om dom ser att det här är ett

ärende som dom också bör engagera sig i. (Björn Lundin, barn- och ungdomspsykiater).

I nuläget beskriver dock samtliga deltagare att de endast i vissa fall kontaktar Barnahus och

då vid misstankar om brott mot barn. Detta kan kopplas till hur Barnahus utgör en

verksamhet som främst handlar om samverkan i ärenden som rör just misstankar om brott

mot barn (Barnafrid, 2019; Rikspolisstyrelsen et al., 2008; SOU 2014:49). Trots detta är

Barnahus och dess funktion något som flera av deltagarna lyft som en mycket viktig funktion

och som en möjlighet för samverkan i ärenden som rör BGFS.

Eller om man via Barnahus kan hitta former för att liksom jobba effektivt [...] Men Barnahus

har ju bristen i att det har liksom, det har ju på något sätt utformats efter en viss modell där

man misstänker fysisk misshandel som regel. (Överläkare).

Den tvärprofessionella samverkan är alltså något samtliga deltagare ser som centralt och det

blir tydligt att det efterfrågas en tydlig struktur för att denna form av samverkan. Deltagarna

för studien beskriver alltså en önskan om en liknande samverkansform som Barnahus utgör i

ärenden som rör BGFS. Utifrån att Barnahus i nuläget främst fungerar som samordnande

funktion då polisanmälan om brott mot barn gjorts, utesluter det mer eller mindre möjligheten

till en samordnande funktion vid utredning av ärenden som rör BGFS där polisanmälan inte

gjorts. Polisanmälan vid misstankar om BGFS uppfattas även vara något som görs mycket

sällan, då samordnare beskriver att de sällan blir kontaktade från socialtjänsten om

misstankar som rör BGFS. Tre socialsekreterare beskriver att de varit i kontakt med Barnahus

utifrån misstankar om BGFS, både för konsultation kring polisanmälan men även kring hur

de ska gå tillväga vid misstankar om BGFS. Det blir tydligt att socialtjänsten ser Barnahus

som en viktig funktion även i vägledande frågor när det rör barnmisshandel. Dock framgår

det även att Barnahus har en bristande kunskap kring BGFS, där samordnare beskriver att de

har hänvisat socialsekreterare till kontakt med Björn Lundin utifrån hans kunskaper inom

området.
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7. Diskussion
I detta avslutande avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat i relation till studiens

syfte och frågeställningar. Jag kommer även att diskutera de teoretiska perspektiv som valts

för studien och resultaten i relation till tidigare forskning. Vidare görs reflektioner över valda

metoder för studien och min egen förförståelse och roll. Avslutningsvis kommer jag även att

diskutera och reflektera över studiens bidrag till socialt arbete och framtida forskning.

7.1. Sammanfattning av studiens resultat
Syftet med denna studie har varit att utforska den tvärprofessionella samverkan i ärenden som

rör BGFS. Studiens frågeställningar har handlat om hur olika professioner upplever den

tvärprofessionella samverkan, vilka utmaningar och/eller hinder som kan finnas för denna

aktivitet samt vilka faktorer som är avgörande för en god tvärprofessionell samverkan i

ärenden som rör BGFS. De tre teman som övergripande identifierats är tätt sammanvävda och

bidrar till en förståelse för den tvärprofessionella samverkan i ärenden som rör BGFS i

svensk kontext, något som inte utforskats tidigare.

Resultaten för studien visar att det i nuläget finns bristande förutsättningar för en fungerande

samverkan med en tydlig styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för skolutveckling,

Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Dessa bristande förutsättningar grundar sig

främst i den omfattande okunskap som råder kring BGFS. Studien visar att själva BGFS är en

form av barnmisshandel det finns bristande forskning och kunskap kring, vilket för de

professionella innebär en viss osäkerhet kring hur de därmed ska ta sig an BGFS. Det finns

därmed ett omfattande behov av vidare forskning inom området, och då särskilt i svensk

kontext. Studien har belyst olika professioners upplevelser av tvärprofessionell samverkan

där bristande kunskap kring BGFS tydligt försvårar samverkansprocesser. Okunskapen

hindrar professionella från att uppnå en samsyn kring hur BGFS ska förstås och bemötas,

samt från att uppnå en fungerande samverkansstruktur i relation till BGFS. Denna form av

barnmisshandel uppfattas vidare utifrån den bristande kunskapen inte omfattas i samhällets

förståelse för och definition av barnmisshandel, vilket gör att hanteringen av och ansvaret för

denna form av barnmisshandel hamnar mellan organisationers ansvarsområden. BGFS utgör

därmed ett komplext problem inom ett komplext organisationsfält.
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Denna studie visar dock att trots bristande förutsättningar för en fungerande och god

tvärprofessionell samverkan har samtliga professioner en relativt god erfarenhet av

tvärprofessionell samverkan i ärenden som rör BGFS. Den avgörande faktorn har då främst

varit tillgången till sakkunnig inom området BGFS, vilket i sig betonar vikten av kunskap för

att kunna hantera ärenden som rör BGFS. I och med komplexiteten som BGFS innebär med

många kontakter, aktörer och mycket information, har denna studie visat att en ledande och

samordnande funktion även är en avgörande faktor. Detta kan kopplas till behovet av en

tydlig struktur för en fungerande samverkan, vilket utgör en av de tre mest centrala

faktorerna för en fungerande samverkan utifrån ett samverkansteoretiskt perspektiv. Studiens

resultat visar ett behov av en utvecklad samverkansform för den tvärprofessionella

samverkan i ärenden som rör BGFS med en tydlig struktur och samsyn berörda professioner

emellan.

En viktig och intressant aspekt är just reflektionerna kring verksamheten Barnahus, som

beskrivs utgöra en samverkansfunktion med potential för ytterligare utveckling av arbete med

ärenden som rör BGFS. Deltagarna ser positivt på Barnahus och den möjlighet till

tvärprofessionell samverkan som Barnahus innebär. Detta kan förstås utifrån att samverkan

inom Barnahus har en tydlig struktur och samsyn och att samverkan inom Barnahus är även

legitim. Detta är centrala delar för en god samverkan, och som även behöver utgöra grunden

för den tvärprofessionella samverkan i ärenden som rör BGFS.

Det har blivit tydligt i denna studie att ansvaret för BGFS i svensk kontext främst landar hos

socialtjänsten, som saknar den kompetens som krävs för att utreda om BGFS föreligger eller

ej. Studien visar att socialtjänsten därmed är i behov av hälso- och sjukvården för att kunna

genomföra sina egna arbetsuppgifter inom ramen för deras organisation och ta det ansvar som

lagstiftningen kräver. Detta kan främst förstås utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv,

där socialtjänsten som organisation har ett tydligt formellt ansvar när det kommer till barn

som far illa eller riskerar att göra det, och hälso- och sjukvården som organisation har

människors hälsa i fokus och ansvarar bland annat över att genomföra medicinska

utredningar och behandla sjukdomar. Socialtjänsten saknar den kompetens och kunskap som

krävs för att utreda BGFS i och med att det rör sig om en medicinsk form av misshandel. De

är därmed beroende av hälso- och sjukvården för att kunna fullfölja sitt ansvar och arbete.

Utifrån att BGFS rör sig inom hälso- och sjukvårdens sfär kan de därmed antas ha den

främsta rollen vad gäller att upptäcka denna form av barnmisshandel. Socialtjänsten uppfattas
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även ha höga förväntningar på att hälso- och sjukvården inte bara ska ha medicinsk kunskap,

utan även kunskap om BGFS och hur detta ska utredas. Studien har dock visat att det för

hälso- och sjukvårdens del kan vara en mycket svår uppgift.

Denna studie visar att BGFS kräver tvärprofessionell samverkan, då ingen enskild aktör har

möjlighet att göra det som krävs för att utreda BGFS utifrån de begränsningar som de olika

professioners kunskaps- och ansvarsområden innebär inom ramen för ens organisation där

ens profession utövas. BGFS är en form av barnmisshandel som kräver att samhällets aktörer

rör sig bortom sina mer eller mindre statiska ansvarsområden för att tillsammans samverka

för att utreda barnets situation vid misstankar om BGFS. Behovet av varandras kompetenser

är genomgående för denna studie.

Samtliga deltagare har beskrivit BGFS som en komplext form av barnmisshandel, vilket

delvis även kan förstås utifrån att de finns bristfällig kunskap kring denna form av misshandel

och hur samhällets aktörer ska arbeta med och utreda denna problematik. Dock skulle denna

förståelse även kunna förstås utifrån samhällets komplexa organisatoriska system. Det

organisationsteoretiska perspektivet har i studiens resultat belyst hur den ökade

specialiseringen i samhället bidrar till att det i fall som rör BGFS blir många aktörer som

involveras. Detta beskrivs vara ett hinder för samverkan, dels utifrån mängden personer som

involveras, men även då information som inhämtas under utredning av BGFS tenderar att bli

omfattande och fragmenterad. Den omfattande mängd aktörer innebär en utmaning för

samverkan och för att få en tydlig och sammanfattad bild av barnets situation. Detta innebär

därmed ett hinder för samsyn, vilket denna studie visat är en viktig faktor för en god

samverkan. Att den tvärprofessionella samverkan vid BGFS är en utmaning kan även förstås

utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, där den tvärprofessionella samverkan kan förstås som

en aktivitet som är frikopplad från organisationernas formella strukturer. Dessa frikopplade

aktiviteter innebär utmaningar, då det ställer höga krav på att de professionella dels ska

bemöta krav från dess tillhörande organisatoriska omgivning och de institutionella och

formella reglerna, samtidigt som de ska röra sig inom denna frikopplade zon där det saknas

kunskap och vägledning kring det fenomen som de professionella försöker bemöta och

samverka kring. Denna gränsöverskridande process innebär att de olika professionella, och då

främst från socialtjänsten och hälso- och sjukvården, möts i ett sammanhang där de mer eller

mindre planlöst förhandlar kring hur de ska bemöta och förstå BGFS.
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Studiens resultat visar även hur ett stort ansvar läggs på socialtjänst och hälso- och

sjukvården utan någon vägledning och styrning från exempelvis statlig eller annan

övergripande nivå. Vidare finns ingen forskning kring BGFS i svensk kontext att ta hjälp av.

Socialstyrelsen, som är en statlig myndighet vars uppdrag är att vägleda, stötta och utveckla

hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Socialstyrelsen. (2019), ger inga tydliga direktiv

mer än att de benämnt denna form av barnmisshandel. De ger heller ingen tydlig information

kring vad denna form av barnmisshandel innebär, vilka konsekvenser denna form av utsatthet

kan få för barnen eller hur denna form av barnmisshandel ska utredas och bemötas av hälso-

och sjukvård eller socialtjänsten, vilka är de mest centrala aktörerna. Detta i sig är

problematiskt, då Socialstyrelsen samtidigt i sin rapport “Samverka för barns bästa: en

vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer” beskriver vikten av styrning och

vägledning från överordnad nivå för en konstruktiv och fungerande samverkan

(Socialstyrelsen, 2013). Samverkan som process i Sverige är legitim när det kommer till barn

som far illa eller riskerar att göra det, men det saknas koppling till BGFS och en bristande

samsyn kan även utrönas på högre nivå. Denna studie visar att BGFS behöver mer än att bara

erkännas som en form av misshandel, kunskapshöjande insatser krävs och en tydlig struktur

för samverkan behöver utarbetas för ärenden som rör BGFS.

7.2. Studiens resultat i relation till tidigare forskning

Denna studie bidrar till den kunskapslucka som tydligt identifierats vid genomgång av

tidigare forskning. Ingen studie har tidigare utforskat den tvärprofessionella

samverkansprocessen vid BGFS i svensk kontext. Denna studie bidrar även till att belysa

socialarbetarens roll, vilket det finns bristande forskning kring även internationellt.

Resultaten för denna studie stämmer till stor del överens med tidigare internationell

forskning. Denna studie visar att BGFS utifrån dess komplexitet kräver tvärprofessionell

samverkan, där socialtjänsten är i behov av hälso- och sjukvården för att kunna förstå och

granska det material de inhämtar utifrån att de saknar medicinsk kunskap. Detta har även

tidigare forskning betonat (Howarth, 1999; Lundin & Croner, 2001; Mercer & Perdue, 1993;

Parrish & Perman, 2004). Vidare visar resultaten att BGFS utgör en ovanligt förekommande

form av barnmisshandel, vilket även bekräftas i tidigare forskning (Mercer & Perdue, 1993;

Murray, 1999). Att det råder osäkerhet kring hur denna form av BGFS ska hanteras framgår

av denna studie och stämmer väl överens med tidigare forskning (Howarth, 1999). Dock
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uppfattas grunden för denna osäkerhet i svensk kontext främst handla om okunskap, till

skillnad från tidigare forskning som beskrivit att brister i samverkan i ärenden som rör BGFS

främst handlar om en bristande samsyn kring hur BGFS ska hanteras organisationer emellan

(Meadow, 1982; Meadow, 1989). I svensk kontext är det tydligt vilka organisationer som ska

hantera och bemöta BGFS, men att det mer handlar om okunskap kring BGFS och en

bristande struktur för en fungerande samverkan i särskilt dessa ärenden.

Studiens resultat har till viss del beskrivit att ett viss motstånd kan upplevas mellan hälso-

och sjukvården och socialtjänsten i de fall där socialtjänsten lyfter oro kring att BGFS

föreligger. Det kan från hälso- och sjukvårdens håll då uppfattas som ett ifrågasättande av

deras kompetens. Denna form av motstånd har även identifierats i tidigare forskning och då

med betoning på olika professioners status (Howarth, 1999). Detta är något som delvis

kunnat urskiljas i denna studie, men inte lika klart som i internationell forskning.

Vad gäller hälso- och sjukvårdens roll i ärenden som rör BGFS har denna studie visat att

deras arbete är mer komplext än var utomstående aktörer kanske förstår. Det innebär att det

kan finnas förväntningar som hälso- och sjukvården inte kan leva upp till. Kopplat till detta

har resultaten visat att hälso- och sjukvården i ärende som rör BGFS har en svår uppgift och

att det i deras roll kan uppstå flera dilemman i arbetet med BGFS. Detta är även något som

överensstämmer med tidigare forskning (Howarth, 1999; Yates & Bass, 2017).

Studien visar på ett behov av utvecklade samverkansformer för just ärenden som rör BGFS,

då den otydliga styrningen, strukturen och samsynen bidrar till svårigheter och hinder för

samverkan. Denna studie visar att den grundläggande faktorn för hinder och svårigheter när

det kommer till samverkan i ärenden som rör BGFS handlar om just okunskap kring ämnet

och hur det ska förstås. Denna okunskap genomsyrar samtliga organisationer och kan förstås

vara den faktor som bidrar till att förutsättningar för tydlig styrning, struktur och samsyn är

bristfälliga. Dessa olika delar är något som tidigare forskning inte belyst i relation till BGFS,

vilket därmed betonar studiens viktiga bidrag för tvärprofessionell samverkan i ärenden som

rör BGFS.
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7.3. Metoddiskussion

I relation till syfte och frågeställningar valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Något

som är viktigt att redogöra för är min egen förförståelse kring det ämne jag valt att skriva om,

vilket troligtvis även har påverkat resultatet. Utifrån att jag genomfört intervjuerna har jag

även under intervjutillfällena varit medskapare av den empiri jag samlat in. Jag arbetar själv

som socialsekreterare på en barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten och har själv även

stött på BGFS i mitt arbete. Därmed har min förförståelse kring själva ämnet och främst

socialtjänstens arbete troligtvis påverkat insamling av empiri, då det inte är möjligt att helt

åsidosätta min egen förförståelse. Min påverkan kopplar jag till den konstruktivistiska synen

på kunskap, där kunskap är något som skapas och förhandlas under i detta fall

intervjutillfällena. Min förförståelse för inte bara ämnet för studien, utan även

socialsekreterarens roll, är därmed något som påverkat den kunskap som producerats i denna

studie.

7.4. Diskussion kring valda teoretiska perspektiv
De teoretiska perspektiv som valts för studien har belyst viktiga och centrala aspekter för

samverkan och då särskilt kopplat till BGFS. Organisationsteori och professionsteori har

belyst hur olika professioner utövar sitt yrke inom ramen för organisatoriska förutsättningar

och begränsningar samt hur olika professioner har olika ansvars- och kunskapsområden. I fall

som rör BGFS, vilken är en form av barnmisshandel som rör sig över flera organisationers

ansvar och även professioners kunskapsområden, har dessa teoretiska perspektiv bidragit till

en förståelse för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beroende av varandra.

Samverkansteori har gett perspektiv på de professionellas upplevelser av tvärprofessionell

samverkan vid BGFS och kunnat belysa hinder och utmaningar för samverkan, men även

faktorer som varit faciliterande för samverkansprocesser.

Utifrån att samverkansprocesser är komplexa kan de även förstås utifrån andra perspektiv än

de valda för studien. De olika valda teoretiska perspektiven jag valt för studien utgår från en

mer generell och strukturell nivå, och empiri har därmed tolkats utifrån detta.

Samverkansprocesser kan dock förstås ytterligare genom att belysas och undersökas utifrån

fler perspektiv som även berör individ- och mesonivå. Bland annat kan de aktörer som ingår i

en samverkansgrupp och deras roller vidare undersökas utifrån ett maktkritiskt perspektiv,
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vilket kan belysa professioners olikheter ytterligare, men även de sociala maktdimensionerna

som påverkar den enskilda individens position och roll i samverkansprocesser.

7.5. Studiens betydelse för socialt arbete

Barn som utsätts för BGFS utgör en särskilt sårbar grupp i samhället och i svensk kontext är

kunskapen knapp kring denna form av barnmisshandel. Barnen är själva oftast omedvetna om

den misshandel de utsätts för, och samhällets bristande kunskap om denna form av utsatthet

innebär en risk för att dessa barn inte upptäcks. Dessa brister kan ge förödande konsekvenser

och innebär en rättsosäkerhet för barnen där de riskerar att inte få sina rättigheter och behov

av hjälp och stöd tillgodosedda. Denna form av misshandel begränsar barns frihet och

möjligheter i livet, och kan även ge livslånga konsekvenser för barnets hälsa och utveckling.

Denna studie visar att det finns ett tydligt behov av vidare forskning inom området samt stöd

och vägledning för samhällets olika aktörer som stöter på denna form av barnmisshandel,

eller misstankar om att det föreligger. För socialt arbete krävs kunskapshöjande insatser, och

då särskilt riktade mot socialtjänsten som har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller

riskerar att göra det. Det krävs att BGFS blir ett erkänt problem och form av barnmisshandel i

svensk kontext, trots att den är mer eller mindre ovanligt förekommande. Studien har även

tydligt visat att de redan upprättade rutiner kring utredning av andra former av utsatthet inte

är direkt applicerbara vid utredning av ärenden som rör BGFS. Detta innebär inte att BGFS

inte är en form av våld mot barn och barnmisshandel, utan handlar om ett system som inte

inkluderar denna form. Det grundar sig i första hand i en okunskap kring ämnet, och då

särskilt i svensk kontext.

BGFS är en komplex form av barnmisshandel som ställer höga krav på samhällets olika

aktörer, och då särskilt socialtjänsten. Socialt arbete behöver därmed ta ansvar för att kunna

bemöta dessa krav på ett rättssäkert sätt med barnets behov i fokus. Då risken för dödligt

utfall vid BGFS är mycket hög är kunskapshöjande insatser högst relevanta. Behovet av

vidare forskning kring BGFS är tydligt. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på

förövaren och just den medicinska misshandeln. Konsekvenserna för barnen och barnens

perspektiv behöver utforskas och belysas ytterligare. Vidare finns ingen tidigare forskning

kring socialarbetarens roll och ansvar utifrån en svensk kontext, vilket starkt betonar behovet

av vidare forskning för socialt arbete och dess roll i ärenden som rör BGFS.
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Denna studie bidrar till kunskap kring inte bara hur tvärprofessionell samverkan i svensk

kontext fungerar, den ger även perspektiv på viktiga faktorer för en god tvärprofessionell

samverkan samt hinder och/eller utmaningar för tvärprofessionell samverkan i ärenden som

rör BGFS i svensk kontext. Denna studie ger därmed viktiga bidrag för framtida

tvärprofessionell samverkan i ärenden som rör BGFS och vilka faktorer som är viktiga för

utvecklandet av en fungerande sådan. För socialt arbete är detta viktiga resultat att ta del av,

utifrån att sociala arbetets roll i ärenden som rör BGFS är central.
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BILAGA - Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i studie kring samverkan i ärenden som
rör Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom

Barnmisshandel genom förfalskning av symtom (BGFS), internationellt känt som
Münchausen Syndrome by Proxy, är en ovanlig men allvarlig form av barnmisshandel där
mortaliteten är hög. BGFS är komplext och i ärenden som rör misstankar om att barn är
utsatta för denna form av misshandel uppstår ofta dilemman och svårigheter kring att utreda
om BGFS föreligger eller ej, samt i frågor som rör stöd och hjälp till barn och familj. I
nuläget finns lite forskning, riktlinjer och vägledning kring samverkan i dessa ärenden, trots
att forskning internationellt samtidigt betonar vikten av tvärprofessionell samverkan i dessa
ärenden.

Jag, Lisa Lundgård, är tidigare utbildad socionom och läser Masterprogrammet i socialt
arbete via Uppsala universitet och skriver just nu en magisteruppsats i socialt arbete. I min
uppsats har jag valt att skriva om samverkan mellan samhällets aktörer i ärenden som rör
BGFS, och syftet med studien är att utforska just samverkan samt olika professioners ansvar
och arbetsuppgifter i ärenden som rör BGFS. Jag önskar därmed intervjua personer som i sitt
yrke har erfarenhet av ärenden som rör BGFS. Jag kontaktar därmed dig då jag undrar om du
som har erfarenhet inom detta ämne vill delta i denna studie i form av en intervju.

Vid intervjutillfället kommer du som deltar att få frågor kring er erfarenhet av ärenden som
rör BGFS och samverkan i dessa. Intervjun beräknas ta ungefär en timme. Vi kommer
tillsammans överens om tid som passar er och hur vi genomför intervjun. Intervjun kommer
att spelas in för att sedan transkriberas. Deltagandet är helt frivilligt och du har möjlighet att
när som helst avbryta er medverkan utan motivering. Du har även rätt att vara anonym.

Den information jag inhämtar genom intervjuer och i kontakt med dig kommer att hanteras på
ett säkert sätt så att ingen obehörig har tillgång till det. Transkribering och inspelningar
kommer att raderas när studien är avklarad. När studien är klar och godkänd kommer den att
publiceras på Diva och du kommer att ha möjlighet att få ta del av det färdiga arbetet.

Kontakta mig om du vill delta så bokar vi in en tid för intervjutillfället. Har du frågor kring
studien eller önskar få mer information, hör gärna av dig till mig eller min handledare.

Lisa Lundgård Kristina Engwall
Magisteruppsats i socialt arbete Handledare
Mail: lisa.lundgard.2265@student.uu.se Mail: kristina.engwall@soc.uu.se
Tel: 073- 844 6060 Tel: 018- 471 52 21
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BILAGA - Intervjuguide

Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor

Namn:
Utbildning:
Yrke:
Verksam i yrkesroll (år):

Frågeställningar:
● Vilken erfarenhet av arbete med BGFS har du i din yrkesroll?

○ Antal ärenden rörande BGFS?

● Vad är din uppgift i din yrkesroll i ärenden som rör BGFS?

● Vilka har du i din yrkesroll samarbetat med i ärenden som rör BGFS?

● Hur har samarbetet med andra aktörer fungerat?

● Har du stött på utmaningar/svårigheter i arbetet med ärenden som rör
BGFS? om ja, vilka?

● Har du några tankar kring hur samverkan skulle kunna förbättras? (Ev.
Juridiska delar/riktlinjer?)

● Har du något gott exempel på när samverkan har fungerat? Vad var det
som fungerade bra, vilka faktorer?
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