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Sammanfattning 
I Östhammars kommun har man märkt en förändring i statistiken gällande inkommande 

anmälningar, förhandsbedömningar och utredningar gällande misstanke om att ett barn eller en 

ungdom far illa. Det finns några undersökningar gjorda på den utsortering som sker och som är hela 

den process från det att en anmälan om ett barn som eventuellt far illa inkommer till socialtjänsten, 

till det att man satt in en insats för barnet. Man har i Östhammars kommun varit intresserad av att få 

reda på vad det är som gör att man inte öppnar utredning, då allt fler förhandsbedömningar har lagts 

ner utan utredning. Det har också gjorts en del forskning ur ett barndomssociologiskt perspektiv på 

hur man konstruerar barndomen och hur barn positioneras i utredningstexter. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och genom att använda både en kvantitativ och en kvalitativ 

forskningsmetod,  har jag undersökt alla förhandsbedömningar som inte har lett till utredning från 

första kvartalet 2011 i Östhammars kommun. Detta för att få reda på dels de olika förklaringarna till 

att man lägger ner en förhandsbedömning, dels hur barnen positioneras i dessa 

förhandsbedömningar.  

 

Det har visat sig att de flesta förhandsbedömningar lagts ner antingen på grund av att situationen 

som lett till anmälan inte längre kvarstår, att en annan insats redan finns, att problemet inte ses som 

så allvarligt eller att man har ansett att föräldrarna är kapabla att ge det stöd som behövs. I 

förhandsbedömningarna har det inte framgått att man har talat själv med barnet, och sällan har 

barnets röst återgetts i texten. Det har också visat sig att i de fall barnet är anmält på grund av miljö 

är också barnet konstruerat som oskyldigt och i behov av skydd. Då har man också lagt större vikt 

vid att själva problemet ska vara löst. I dessa fall är det också vanligare att barnet har positionerats 

som objekt utan röst i texterna. I de fall barnen är anmälda på grund av att de har ett eget beteende 

genom vilket de riskerar att skada sig själva eller andra, så har man i större utsträckning återgett 

barnets egen röst i förhandsbedömningen.  

 

Någon förklaring till att man har valt att inte prata med barnet framgår inte i någon av texterna, och 

det är därför svårt att veta huruvida det beror på en vilja att skydda barnet och försöka hålla barnet 

utanför eventuella konflikter och obehagliga situationer, om man inte har haft tid att ha ett samtal 

med barnet eller om man inte har ansett det vara nödvändigt. 

 

Att barnen konstrueras som inkompetenta, oskyldiga, i behov av skydd, objekt eller aktörer i 

texterna behöver inte spegla verkligheten i den betydelsen att det inte betyder att man ser på barn 

som inkompetenta eller att man inte skulle bry sig om barnen i arbetet. Undersökningen gäller de 

nedskrivna förhandsbedömningarna och dessa enbart.                                            
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1. Inledning 
 Denna uppsats handlar om barnavårdsutredningar, eller snarare om de barnavårdsutredningar som 

inte blir några utredningar, utan stannar vid en förhandsbedömning. Jag kommer i denna uppsats att 

undersöka förhandsbedömningarna från första kvartalet 2011. Jag kommer att titta på  50 stycken 

förhandsbedömningar och leta efter olika faktorer som har påverkat beslutet att inte inleda 

utredning. 

1.1. Problemformulering  

Enligt svensk lagstiftning har alla som arbetar med barn och ungdomar en skyldighet att göra en 

anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt kan tänkas 

fara illa (Lag 2001:453). Det kan röra sig om att barnet eller ungdomen har en egen problematik, 

dvs att hans eller hennes beteende avviker på ett sådant sätt att man har farhågor om att han eller 

hon skadar sig själv genom detta beteende. Exempel på detta kan vara ett kriminalitet, våldsamhet 

eller annat antisocialt beteende, skolk, missbruk, att man skadar sig själv avsiktligt eller ett 

avvikande sexuellt beteende.  Det kan även röra sig om misstankar att barnet eller ungdomen far illa 

i hemmet. Exempelvis kan barnet visa upp fysiska skador, vara smutsigt och lukta illa, ha trasiga 

kläder, visa tecken på att inte få ordentligt med mat, eller berätta om att våld eller missbruk 

förekommer i hemmet. Det är bara de som arbetar med barn som har en lagstadgad skyldighet att 

anmäla, men även privatpersoner uppmanas till att anmäla om de misstänker att ett barn far illa, 

även om man som privatperson inte är skyldig till detta. De flesta anmälningar kommer dock från 

tjänstemän som har anmälningsskyldighet (Fridh & Norman 2008).   

 

Lag 2001:453 Socialtjänstlagen 14 kap 1§   

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden  

 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (...) är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter (...).  

 

De som arbetar med barn och ungdomar har alltså en lagstadgad skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten om misstanke. Det krävs alltså inte något bevis på missförhållanden, utan det räcker 

med misstanke. Det står även i lagen att alla människor som misstänker att ett barn far illa, bör 

anmäla detta till socialtjänsten. Exempel på detta är en granne som hör att det bråkas i lägenheten 

bredvid, eller en orolig vän eller släkting. Anmälningar kan göras anonymt. 

 

På barn och ungdomsenheten i Östhammars kommun har man under senaste året märkt en 

förändring i statistiken vad gäller förhandsbedömningar och utredningar av barn som misstänks fara 

illa. De nedlagda förhandsbedömningarna har ökat, och allt färre anmälningar leder till utredning. 

Samtidigt som detta har skett har antalet anmälningar ökat. Denna förändring är vad som nu har 

väckt frågan i Östhammars kommun: Vad är det som gör att så många förhandsbedömningar inte 

leder till utredning? Östhammars kommun har ställt frågan till Uppsala Universitet, och jag valde 

att kontakta dem för att på uppdrag av dem försöka besvara denna fråga. Vid kontakt med 

personalen på enheten framkom att det också fanns ett intresse att få reda på barnets delaktighet i 

förhandsbedömningarna. Med grund i detta, samt av andra anledningar som jag återkommer till i 

metodkapitlet, valde jag att titta på hur barnet framställs och om barnets egen röst finns med i 



 

 

materialet. En anledning till att jag har valt att göra denna studie är att bedömningsprocessen är att 

bedömningarna sker på två olika nivåer. Dels på den lagstadgade nivån, dvs att det finns lagar och 

praxis som reglerar vilka barn som bör utredas och i vilka fall man bör sätta in någon insats för 

barnet eller familjen, dels på den professionella nivån. Trots att socialsekreteraren har ett vitt 

regelverk att förhålla sig till, så lämnas mycket plats åt den professionella tolkningen och 

bedömningen (Östberg 2010). Detta gäller även hur man bemöter och positionerar barnet i arbetet. 

1.2. Syfte 

Syftet med min uppsats är alltså att tolka anledningar till varför så många förhandsbedömningar 

läggs ner utan utredning i Östhammars kommun.  Syftet är också att ta reda på hur barnet framställs 

i utredningarna, eller hur man har positionerat barnet i texterna, det vill säga om barnets egna röst 

finns med, och om barnet syns som ett subjekt eller framställs som ett objekt.  

1.3. Frågeställning 

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur kan barnets eller ungdomens position tolkas i förhandsbedömningarna?  

 Hur kan man tolka  de anledningar som uppges till att utredningar inte öppnas? 

1.4. Avgränsningar 

Uppdraget från Östhammars kommun är att titta på förhandsbedömningarna från första kvartalet 

2011 och hitta förklaringar till varför man inte utreder. Jag kommer av tidsskäl såväl som praktiska 

skäl inte att jämföra dessa förhandsbedömningar med bedömningar från andra kommuner, eller 

tidigare kvartal. Det främsta praktiska skälet är att jag inte har fått tillgång till alla anmälningar från 

året. 

 

Då jag inte har haft tillgång till något annat material än just förhandsbedömningarna som inte ledde 

till utredning, så har jag inte haft information om de anmälningar som ledde till utredning. Jag har 

därför inte kunnat undersöka andra anledningar till att inte öppna utredning än de som finns 

återgivna i beslutet. Exempelvis har jag inte kunna uttala mig om huruvida kön kan vara en faktor, 

eftersom jag inte vet någonting om det fullständiga antalet flickor eller pojkar anmälda. Om jag 

även skulle ha undersökt bakomliggande faktorer så skulle resultaten ändå inte säga någonting om 

barnen som inte blev utredda eftersom jag inte hade kunnat jämföra dem med de som blev det. 

1.5. Disposition 

Först finns en genomgång av bakgrunden till själva ämnet, följt av avgränsningar, syfte och 

frågeställning. Kapitel 3 handlar om tidigare forskning som på olika sätt berör ämnet, följt av ett 

teoriavsnitt med de grundläggande teorierna vilka jag har valt att utgå ifrån. I kapitel 5 beskrivs 

metoden jag har valt, en kvantitativ metod samt en kvalitativ. I metodkapitlet finns även ett kort 

kapitel om etik där jag har tagit i beaktning kraven som ställs på en socialsekreterare och 

arbetsbelastningen, någonting som jag inte ytterligare har fördjupat mig i men ändå tyckte var av 

vikt att nämna eftersom det är lätt att döma en socialsekreterares prestationer utan att veta någonting 

om arbetsbelastningen eller andra omständigheter kring arbetets utförande. Efter metoden 

presenterar jag mina resultat av själva undersökningen, och gör efter det en analys av dessa. 



 

 

2. Bakgrund                             

2.1. Lagar 

Den lag som reglerar socialtjänstens arbete med barn och ungdomar är framför allt socialtjänstlagen 

och lagen om vård av unga. Men även i sekretesslagen, kommunallagen och föräldrabalken finns 

relevanta lagregler för arbetet. Ovan finner läsaren ett utdrag ur socialtjänstlagen som reglerar 

allmänhetens och socialtjänstens förfaranden vid misstanke om att barn far illa. Det centrala i 

lagtexterna är att barnets bästa är det som ska vara övervägande vid alla beslut rörande barnet. 

Exempel på detta är föräldrabalken 6 kap 1§: 

 

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Lag (1983:47).  

 

samt föräldrabalken 6 kap 2a§ 

 

2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 

bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag 

(2006:458). 

 
Här kan vi, liksom  i barnkonventionen, se att barnets bästa är centralt, men också att barnets vilja 

är kopplat till dess ålder och mognad. I 2a§ kan vi också se att man riskerar en diskrepans som kan 

finnas mellan barnets behov av skydd och barnens behov av att ha en bra kontakt med sina 

föräldrar. Relevant i föräldrabalken är också att det inte finns någon paragraf som reglerar föräldrars 

rätt till sina barn, det är med andra ord alltid barnets rätt till sina föräldrar som regleras i lagen. 

 

Det finns även en poäng i att titta på det lagrum som reglerar socialtjänstens arbete. Att 

socialtjänsten arbetar under pressade resurser och tid är knappast en hemlighet, och jag kommer att 

återkomma till kraven som ställs på socialsekreteraren i metodkapitlet. 11 kap socialtjänstlagen 

reglerar socialtjänstens utredningar. I 11 kap 2§ 2:a stycket återfinns följande: 

 
Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det 

särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.  

2.2. BBIC 

BBIC står för barnets behov i centrum och är en modell som är vanlig i socialtjänstens arbete med 

barn. BBIC bygger på att man har barnet i centrum och utifrån tre olika kategorier; barnets behov, 

föräldrarnas förmåga och familj och miljö kan bedöma vilka resurser och svagheter rörande barnet 

och dess situation som finns. I BBIC-arbetet använder man sig också av speciella formulär när man 

utreder barn, där alla dessa komponenter ska ingå. BBIC underlättar för den som genomför 

utredningen eller förhandsbedömningen att sätta barnet i centrum, även om man inte har möjlighet 

att själv träffa barnet (Dahlberg & Forssell 2006).  

 

https://lagen.nu/1949:381#K6P1S1
https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1
https://lagen.nu/2001:453#K11P2S2
https://lagen.nu/2001:453#K11P2S2


 

 

Senare i uppsatsen kommer jag att återkomma till risk- och skyddsfaktorer. I BBIC ingår att man 

tittar på både riskerna och resurserna kring ett barn. Resurserna kan finnas såväl hos omgivningen, 

barnets nätverk, som hos barnet själv och barnets vårdnadshavare (Dahlberg & Forssell 2006).  

2.3. Anmälningar och förhandsbedömningar  

När en anmälning inkommer till socialtjänsten görs alltid en förhandsbedömning för att ta reda på, 

om man behöver inleda en utredning eller inte och om ärendet över huvud taget platsar inom 

socialtjänstens verksamhet. Till detta hör att kontrollera om det är den egna kommunen som är den 

ansvarige (Fridh & Norman 2008) Socialsekreteraren som tar emot anmälan försöker ta reda på vad 

anmälaren vet, vad som hände, när, var, vad som oroar anmälaren etc. Under förundersökningen kan 

några initiala kontakter tas av socialtjänsten, främst med anmälaren. Om information hämtas från 

utomstående räknas det i regel som att man inlett en utredning (Sundell mfl.2010).  Vad en 

förhandsbedömning är kan i olika kommuner skilja sig åt. Det kan röra sig om en snabb bedömning, 

men det kan också vara som en liten utredning (Fridh & Norman 2008).   

 

Ett undantag för dessa regler är när det handlar om ensamkommande flyktingbarn. När ett fall 

angående ett ensamkommande flyktingbarn inkommer till socialtjänsten så måste man alltid göra en 

utredning. Då fungerar det alltså inte på samma sätt som när det gäller andra barn, att man först gör 

förhandsbedömning och bedömer huruvida utredning ska inledas. 

 

Enligt FN:s barnkonvention, 12§ ska barn få uttala sig i alla frågor som rör dem, och deras åsikt sk 

a ges betydelse. Detta i förhållande till barnets ålder och mognad. Sverige har åtagit sig att följa 

barnkonventionen. 

                                  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 

som rör barnet.                                                                                           

 

Ovanstående innebär att barnet ska få uttrycka sina åsikter fritt, och att de ska få välja om de vill 

göra det eller inte. Viktigt är också att detta gäller i alla frågor som rör barnet, och inte vissa 

områden, som först var tanken med konventionen . Dock räknas även att en vuxen för barnets talan 

som att barnet får komma till tals. Detta kan bli problematiskt ur synvinkeln att barnen ska få 

uttrycka sina åsikter. Om en vuxen har tolkningsföreträde blir det svårare att garantera att det 

faktiskt är barnets åsikt som uttalas. Dock kan man förstår att det i vissa situationer krävs att en 

vuxen för barnets talan, om barnet av någon anledning inte kan eller vill uttrycka sig själv. Förutom 

att barnet har rätt att komma till tals ska alltså deras åsikt beaktas, och barn ska ha inflytande 

(Mattsson 2006). Även i socialtjänstlagen (SoL 3:5) finns reglerat att man ska ta reda på barnets 

vilja i angelägenheter som rör barnet, innan beslut fattas.  

 



 

 

3.  Tidigare forskning  

3.1 Barnavårdstratten 

Franceska Östberg (2010) har i sin avhandling undersökt hela den process i vilken ett barn utreds; 

från en anmälan till socialtjänsten, till en eventuell insats för barnet. Det finns många olika 

uppfattningar om vad som är skadligt för barn i ett längre perspektiv, och det uppstår lätt en 

diskrepans mellan barnens behov och andra faktorer, som samverkan med närstående till barnet. 

Detta kan bli tydligt i de fall då det är de närstående som är själva anledning till anmälan. Då kan 

barnets behov vara att skyddas från sina närstående, speciellt i de fall heder finns inblandat. Med 

heder menar den benämningen man brukar använda sig av när ett barn (oftast en flicka) är hotad 

och utsatt av sin egen familj för att hon inte har upprätthållit familjens traditioner och följt reglerna 

som ofta är väldigt stränga. Även mellan barnens bästa och kraven på att fatta ett beslut snabbt kan 

diskrepans vara ett problem.  

 

En återkommande liknelse i litteratur och forskning på ämnet barnavårdsutredningar är 

barnavårdstratten. Tratten representerar sorteringsprocessen i vilken barn sorteras ut etappvis. Högst 

upp är tratten bred, och tar in alla anmälningar. Men ganska snabbt smalnar tratten av rejält, och 

endast några utredningar gjorda efter anmälning ligger kvar. Där tratten är som smalast, i slutet, 

finns de utredningar som leder till insats. Det som händer på vägen är att socialsekreterarna gör 

bedömningar, som filtrerar ut barn som inte bedöms vara i behov av någon insats. Den första 

utsorteringen är stor, då olika faktorer gör att anmälningar inkommer vid minsta misstanke om att 

barnet eventuellt kan tänkas fara illa (Östberg 2010). Det är den första utsorteringen som jag i denna 

uppsats kommer att fokusera på. De flesta tidigare studier på barnavårdstratten har gjorts i 

Storbrittanien, USA och Australien (Östberg 2010). Självklart ser inte tratten likadan ut över allt. 

Trattens form och graden av avsmalning beror ju på antalet anmälningar som inkommer, 

socialsekreterarnas bedömningar, etc. Socialsekreterarna behöver inte bara ta hänsyn till vilka barn 

som kan tänkas vara i riskzonen för att fara illa, utan också huruvida den problematik som framgår i 

anmälan är inom socialtjänstens område, eller om man behöver göra en hänvisning till antingen 

någon annan del av socialtjänstens eller kommunens verksamhet, eller om man ska hänvisa till 

någon annan instans, som exempelvis psykiatrin (Östberg 2010).  

3.2. Forskning om anmälningar och förhandsbedömningar 

Anmälningar och den sorteringsprocess som görs när anmälningarna kommer in finns det lite 

kunskaper om i Sverige. På anmälningar som inte utreds finns ingen officiell statistik (Cocozza 

2007). Den svenska forskningen är mer inriktad på själva verksamheten och resultaten av 

utredningarnas kvalitet (Östberg 2010). Detta gäller alltså riskbedömningar angående barnen och 

ungdomarnas situation, som socialsekreterare i kommunen gör. Det räcker egentligen inte med att 

ett problem föreligger, utan man måste göra bedömningen att det finns risk för att barnet i fråga 

kommer att skadas av situationen runt omkring eller sitt eget beteende .Jag kommer att återkomma 

till riskfaktorer i ett senare kapitel. Förhoppningsvis kan min undersökning bidra med att sprida lite 

kunskaper om det första steget i utsorteringsprocessen. Uppenbarligen finns ett intresse för frågan, 

och någonstans måste kunskapsinhämtningen börja.  

 

Det har genom åren gjorts undersökningar av offentliga instanser på anmälningar och utredningar i 

olika län och kommuner. I Västra Götalands län ökade mellan 1995 och 2005 anmälningarna med 

1236 stycken. Utredningarna däremot hade minskat från 63% till 38%. I Franceska Östbergs rapport 

med data från två socialkontor ledde 70% av anmälningarna inte till utredning  och av dessa 70% 



 

 

gjordes ingenting efter anmälan i 25% av fallen. Siffrorna i denna rapport gäller både anmälningar 

och ansökningar om stöd via LSS. När det gällde endast anmälningar var siffrorna lägre (Östberg 

2010). 

 

Även i Skåne län har man upptäckt att anmälningarna som inte leder till utredning ökar. 

Förklaringarna till att man inte öppnar utredning ser olika ut. Enligt rapporten som innehåller 

statistik från år 2000 ökade anmälningar från skola och polis (Andersson m.fl 2001) 

 

Franceska Östberg (2010) har i sin avhandling kommit fram till samma sak angående de vanligaste 

anmälningskällorna i hela Sverige. Om det rör sig om att man vid mindre förseelser som exempelvis 

snatteri, som poliser anmäler, erbjuds hjälp och stöd till föräldrar och barn. Om föräldrarna tackar 

nej så avslutas kontakten. Detta tyder på att snatteri inte är en förseelse som man ser som tillräckligt 

allvarlig för att leda till utredning (Andersson m.fl 2001). Speciellt om det bara hänt en gång 

(Gegner 2009). Sammanfattningsvis kan en förklaring till att man inte utreder vara det ökade 

trycket och ökade antalet anmälningar till kontoren. 

 

När anmälan inkommer från någon del av sjukvården så hänvisas fallet ofta vidare till psykiatrin, 

och avslutas alltså hos socialtjänsten utan utredning. En del kommuner i denna undersökning 

menade att anmälningarna ökat på grund av inflyttning till kommunen, andra att det berodde på den 

ökade tillgängligheten, alltså att det är lättare att komma i kontakt med socialtjänsten och enkelt att 

förstå hur man anmäler (Andersson m.fl 2001).  

 

I de anglosaxiska länderna är forskningen mer omfattande vad gäller anmälningar och benägenhet 

att utreda. Siffror från dessa undersökningar visar på att mellan en fjärdedel och hälften av 

anmälningar som inkommer inte leder till utredning (Östberg 2010). Enligt Östbergs studie är 

siffrorna liknande i Sverige, men det varierar stort mellan olika kommuner. En rapport från 2003 

visar att 41% av alla anmälningar lades ner efter förhandsbedömning (Cocozza 2007). 

3.3. Vilka utreds och vilka utreds inte? 

En första faktor som spelar in är varifrån anmälan kommer. Anmälningar från professionella utreds i 

högre grad  än anmälningar från privatpersoner (Östberg 2011, Gegner 2009). Kön och ålder kan 

spela in, i denna studie utreddes flickor i högre grad än pojkar trots att pojkar i högre utsträckning 

anmäldes, och de äldsta ungdomarna utreddes lite oftare än de andra. Det finns andra studier som 

visar på att ungdomar i åldrarna 13-17 har störst chans att bli utredda, och barn till ensamstående 

föräldrar utreds mer än barn med sammanboende föräldrar. Om det förekommer fler problem 

samtidigt utreds barnen i högre utsträckning, men om de varit aktuella hos socialtjänsten tidigare 

visar inte på någon signifikant betydelse. Den viktigaste faktorn är dock huruvida problemet ses 

som allvarligt eller inte (Östberg 2010). 

 

Den gruppen barn som i störst utsträckning blev utredda (mer än hälften) var de som misstänktes ha 

blivit utsatta för övergrepp samt om föräldrarna hade psykiatriska problem. Det minsta antalet 

utredda var de som hade ”konflikter i familjen”. Även barns asocialitet och vanvård av barn 

utreddes i låg utsträckning (mindre än en tredjedel ). Det bedöms alltså som allvarligare att ett barn 

blir utsatt för misshandel eller andra övergrepp, än att det blir vanvårdat eller försummat. Andra 

studier visar på att familjens socioekonomiska status spelar in, samt hur arbetsbelastningen för 

tillfället är på socialkontoret (Gegner 2009)  

 

Hur man bedömer risker står i direkt relation till besluten angående utredning och insatser i 

barnavården. Riskbdömningen består i grunden av observerade fakta och bevis, men innehåller 



 

 

också hypoteser och implikationer (Firkins & Candlin 2006). Socialsekreterares egna bedömningar 

får ganska stort utrymme, vilket leder till att det finns stora skillnader mellan olika kommuner i hur 

man bedömer (Gegner 2009).  

 

Till syvende och sist är det upp till den enskilde socialarbetaren eller den enskilde verksamheten att 

besluta om utredning eller inte. Det är socialarbetarnas egna kunskaper och erfarenheter som ligger 

till grund för besluten. Enligt Norlander (2006) ligger teoretiska kunskaper till störst grund för 

beslutsfattandet. Socialarbetare tänker även normativt kring sina beslut. Uppfattningar om vad som 

är normalt, exempelvis vad som är manligt och kvinnligt, påverkar beslutsfattandet. 

Socialsekreterare har en syn på problem som att de är objektiva, och att de ska lösas på ett effektivt 

sätt. Samtidigt är denna syn på problemen, konstruerad och påverkad av omgivningen (Rasmusson 

2009).  

3.4. Barnets delaktighet 

McPherson och Thorne (2000) diskuterar i sin artikel barnets röst, och hur den når fram. De har 

utgått från sjukvården, och sjuksköterskor. Men tanken om sjuksköterskan som en som talar för 

barnet är även applicerbar på socialsekreteraren. De menar att barnen är påverkade av den kulturella 

synen på dem, och att detta också påverkar deras möjligheter att uttrycka sin egen vilja. McPherson 

och Thorne (2000) anlägger ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv, och menar att barnets röst 

kan hittas även bortom själva talet, och att den som arbetar med barnet kan hitta barnets röst om 

man tittar på sådant som kroppsspråk och ansiktsuttryck och inte bara fokuserar på vad barnet säger.  

  

Curtin (2000) har skrivit om de svårigheter som finns med att få fram barnets röst i intervjuer. Hon 

pekar först på det faktum att intervjuaren kan fokusera på vad barnet inte kan, i stället för på vad det 

kan, och att de ser barnet som inkompetenta och att de själva vet bättre. Att barnet och den vuxne 

kommunicerar på olika sätt kan också vara ett problem som gör att barnets röst inte når fram (Curtin 

2000). Enligt Curtin finns det lite material där barn är informanter, och enligt henne beror det på att 

man ser barnet som för omoget för att kunna uttrycka sig.  

 

Enligt Mattson (2006) har kritik framkommit från olika håll vad gäller barns möjlighet att få vara 

delaktiga i handläggningen rörande dem själva. De upplever att de inte är delaktiga i beslut rörande 

dem själva. Det finns också en önskan hos barnen att få ge sina åsikter och vara delaktiga (Mattsson 

2006).  

4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Socialkonstruktionism 

Jag har valt att anlägga en socialkonstruktionistisk teori på barn och barndom, vilket innebär att jag 

gör antagandet att man genom språket formar en verklighet och gör antaganden om den (Sundhall 

2008).  Socialtjänsten fattar beslut baserat på antaganden om vad en tillräckligt bra barndom är eller 

vad en tillräckligt god föräldraförmåga är. Dessa antaganden är våra socialt konstruerade om vad 

som är normalt och avvikande (Lagerberg & Sundelin 2000) Enligt Burr (2003) är 

socialkonstruktionism egentligen inte bara en teori, utan flera olika. Men alla dessa olika teorier har 

gemensamt att det anlägger en konstruktionistisk syn på omvärlden. Detta innebär enligt Burr 

(2003) att man ser kritiskt på omvärlden som ett för givet antagande av vissa företeelser. 

Socialkonstruktionismen står i ett motsatsförhållande till positivismen enligt vilken kunskap är 

grundad på fakta (Nationalencyklopedin). Vi skapar snarare en gemensam verklighet tillsammans, 

och omskapar den. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ställer man sig alltså kritisk till det 



 

 

som vi i allmänhet menar är sant och verkligt, samt de värden vi lägger in i verkligheten (Burr 

2003). Detta betyder också att det man håller för sant kan variera mellan olika kulturer, och mellan 

olika tidpunkter i historian, som jag kommer att ta upp senare kapitlet.  

 

I den socialkonstruktionistiska teorin ingår språket som en viktig faktor (Burr 2003). Vi skapar inte 

verkligheten ensamma byggda på våra upplevelser utan i samspel med andra. Hur vi väljer att 

uttrycka oss visar hur vi värderar olika saker, samt hur vi uppfattar vår omvärld. På det viset blir 

språket mer än ett resultat av våra tankar. Det blir ett redskap, och talet en handling genom vilken vi 

skapar mening (Burr 2003). En följd av detta blir att det vi ser som sociala problem, risk och 

funktionshinder inte blir vad de är förrän de sätts in i ett socialt konstruerat sammanhang. 

Socialkonstruktionismen ifrågasätter av den anledningen patologiseringar av olika så kallade 

funktionshinder, och problemskapande av olika faktorer (Burr 2003). 

 

  Man kan genom denna utgångspunkt tolka socialsekreterarnas syn på både barndom och risk. Hur 

vi skapar barndomen blir tydligt i hur vi talar om barn och barndom, och detta återfinns i 

utredningstexter. Att barnet inte är fullt utvecklat kan man se som ett naturligt faktum. Visserligen 

menar Archard (2008) att det inte nödvändigtvis är så heller, eftersom han menar att även fysiska 

attribut förändras över tid, och att barn är mognare nu än de var för hundra år sedan (Archard 2004). 

Detta är dock en något mer komplicerad filosofi om socialkonstruktionism än vad jag anlägger. 

Dock utgår jag från att begreppet barndom som vi menar det idag är socialt konstruerat. (Archard 

2004). 

 

 Synen på barndom som konstruerad är dominerande inom barndomssociologin och förklarar bland 

annat varför begreppet barndom skiljer sig åt mellan olika kulturer (Näsman mfl. 2008). Näsman 

m.fl (2008) menar att sättet vi konstruerar barndomen på, och barn som några som inte är vuxna, är 

normerande och bidrar till att man förhåller sig på ett speciellt sätt gentemot barn, och att man tar 

sin utgångspunkt i olika ålderskategorier.  

 

Vad gäller barns delaktighet har jag utgått från barndomssociologins syn på barn som aktörer . 

Barndomssociologin försöker se barnet som ett aktör, som ett subjekt och ser barnen under 

barndomen med de villkor som där finns, i deras nu till skillnad från andra teorier som ser barn som 

blivande vuxna, alltså ofärdiga (Näsman m.fl 2008). Barnen är själva med och skapar sin tillvaro, 

och väljer själva sitt agerande och definierar sig i samspel med andra (Näsman m.fl 2008). Synen på 

barn som inkompetenta men med utvecklingsmöjligheter, alltså barn som ”blivande vuxna”, 

utvecklades med den moderna filosofin. Locke menade att barnet föds med en slags inneboende 

rationalitet, och att den växer med utvecklingen. Innan barnet är moget bör det vara under 

föräldrarnas kontroll och formas. Även Hobbes och Rousseau framförde liknande tankar. Dock hade 

Rousseau tankar om att barnets natur var god och oskyldig. Men detta naturliga barn behövde ändå 

undervisas och ledas, i samklang med dess naturliga utveckling (Zhao 2010).  

 

Man bedömer ofta vad som är normalt för barn utifrån föreställningar om vad en normal barndom är 

och vilka beteenden som är normala i en viss ålder. Vår syn på barndom som en specifik tid där 

barn behöver vissa saker och att de skiljer sig från vuxna började utvecklas på 1700-talet. Innan 

dess fanns inte ”barndomen” som vi definierar den idag, som en egen tid skiljd från vuxendomen, 

och med specifika behov tillhörande den (Archard 2004). Barndomskonstruktionen säger egentligen 

inte så mycket om själva barnen, utan mer om tiden, omgivningen och normerna runt omkring 

(Zhao 2010).  

 

Sättet jag har valt att använda det socialkonstruktionistiska perspektivet på är att ha det som 

utgångspunk när jag läser förhandsbedömningarna för att se vad man betraktar som en normal, god 



 

 

(eller i alla fall en tillräckligt god) barndom. Ett barn som anses ha tillräckligt god barndom är ju 

inte ett barn man behöver utreda. Ett annat sätt att använda sig av teorin är att titta på barnets roll i 

förhandsbedömningarna. Hur man har framställt barnet är av betydelse för beslutsfattandet. Här har 

jag utgått från de begrepp Sundhall (2008) använder sig av; ”showing” och ”telling”, där det 

förstnämnda är när barnet framställs som ett subjekt som kommer till tals med egna ord, och det 

senare där barnen framställs mer som ett objekt och det är utredaren som tolkar barnets beteende. 

4.2 Barn som subjekt 

Mattsson (2006) skriver om barnets aktörskap och utgår från FN:s barnkonvention, som Sverige 

ratificerat. Som ovan nämnt ingår i barnkonventionen att barn ska försäkras ett visst aktörskap, få 

komma till tals, bli tagna på allvar etc. Barnperspektivet och aktörsperspektivet går ihop, men då 

barnperspektivet fokuserar på själva barnet, så fokuserar aktörsperspektivet på barnets 

handlingsförmåga. Mattsson (2006) menar att barnet bör vara ett subjekt, och att dess integritet 

respekteras. I och med detta blir barnet även en aktör. Barnets möjlighet att uttrycka sig tjänar dels 

sitt eget syfte, att barnet blir mer delaktigt, dels tjänar det till att ta ett korrekt beslut. Även om 

barnen väljer att inte deltaga, så är det ett uttryck för deras aktörskap.  

 

I barnkonventionen ges barn rätt till att vara delaktiga och uttrycka sin egen åsikt. Samtidigt ges de 

rätt till skydd. Dessa två perspektiv kan vara svåra att kombinera i arbetet med barn. Eriksson och 

Näsman  (2008) har gjort en studie på hur det är möjligt. Studien berörde barn som hade upplevt 

våld i hemmet, alltså pappans våld mot mamman.  De lyckades själva förena de båda perspektiven 

genom att låta barnet välja om de ville bli intervjuade, hur intervjun skulle gå till, var den skulle 

hållas och om de ville vara med sin mamma eller inte under intervjun. Utan att pressa varken 

mamman eller barnet erbjöd intervjuarna barnet att tala med dem i enrum. På det sättet, och genom 

att stegvis involvera barnet och förklara vad som skulle hända (Eriksson & Näsman 2008). 

 

I sin undersökning kunde Eriksson och Näsman (2008) hitta fyra olika positioneringar av barnet 

som offer för våldet: Beskyddat offer, osynligt offer, oskyddat offer och offer med delaktighet. 

Det beskyddade offret är visserligen skyddat från den farliga eller obehagliga situationen, men har 

oftast inte varit delaktig i processen och kanske inte ens informerad om vad som händer. Det 

osynliga offret får inte sina upplevelser bekräftade. Kanske har man inte ens frågat barnet om dess 

situation. Som exempel tog Eriksson och Näsman (2008) en pojke som blev tvingad att träffa sin 

pappa fastän han var rädd, och ingen frågade honom om vad han ville eller hur han kände. 

Det oskyddade offret får sina upplevelser bekräftade och de får säga sin åsikt, men den respekteras 

inte. Man tar inte det oskyddade offrets önskemål, rädslor och tankar på allvar, och struntar helt 

enkelt i dem. Offret skyddas inte från obehaget. Offret med delaktighet får sina upplevelser 

bekräftade, respekterade och skyddas från den farliga eller obehagliga situationen. De får vara 

delaktiga i samtalet angående det som händer utan att bli pressade (Eriksson & Näsman 2008). 

 

Sundhall (2008) har undersökt hur barnet framställs i utredningstexter. Hon har identifierat fyra 

kategorier: Kompetenta subjekt, inkompetenta subjekt, objekt med röst och objekt utan röst. 

Ett kompetent subjekt kan sägas motsvara Erikssons och Näsmans (2006) offer med delaktighet. 

Utredaren låter barnets egna ord bli tydliga, och är noggranna med att skilja på barnets ord och sina 

egna tolkningar. Ett inkompetent subjekt får inte vara delaktig på samma sätt, utan verkar mer bli 

skyddad. Utredaren anser inte barnet kompetent att fatta egna beslut, utan utredarens tolkningar har 

företräde. Barnet är dock centralt subjekt i utredningstexterna. Barnet kan förvisso vara synliga med 

sina egna ord i utredningen, men betraktas fortfarande som antingen för omoget eller för 

inkompetent av någon annan anledning för att kunna göra en bedömning av vad som är bäst för han 

eller hon själv (Sundhall 2008).  

 



 

 

I vissa utredningstexter var inte barnen ett subjekt. Även om barnen återfanns i texten liksom saker 

som barnen hade sagt, så är inte barnen delaktiga, och fokus kan snarare ligga på föräldrarna. I 

dessa fall är barnen objekt med röst. Ett objekt med röst syns i utredningstexten, men som i andra 

hand. Ofta är det någon (föräldern oftast) som säger att någon har sagt till denne att barnet har sagt 

eller gjort någonting. Utredaren kan både välja att lägga vikt vid detta eller att inte göra det. När 

barnet är ett objekt är det någon annan som är subjekt, oftast någon förälder. Det är då det är 

föräldern som är utgångspunkten i texten. Det är föräldern som gör och säger, eller som ber sina 

barn göra eller säga. Hur man beskriver barnets agerande kan också kopplas till om det är ett objekt 

eller en aktör, samt hur man positionerar de olika personerna i en text. Sundhall (2008) tar som 

exempel att man ger någon högre trovärdighet genom att skriva att den säger eller gör någonting, 

och lägre trovärdighet om man skriver att den vill säga, eller vill göra. Det förminskar aktörskapet.  

 

Det finns många anledningar till att man väljer att inte prata med barnet alls. Enligt Sundhall  

(2008) kan det röra sig om att barnet är för litet eller ligger och sover under mötet. En annan 

anledning kan vara att socialsekreteraren inte behöver, eller anser sig behöva, samtala med barnet 

för att kunna fatta ett beslut. Samtal med barnet anses vara slöseri med tid som man behöver för att 

kunna göra en bedömning av föräldrarnas förmåga. Det är inte ovanligt att denna typ av agerande 

resulterar i klagomål till socialtjänsten (Lagerberg & Sundelin 2000). När samtal med barn inte alls 

finns med i texten och barnets röst inte syns, har Sundhall (2008) kategoriserat det barnet som  

objekt utan röst. Liksom i exemplen ovan kan personerna i texterna positioneras på olika sätt genom 

hur man använder språket.  

 

Formuleringar kan visa antingen på barnets aktörskap eller på barnet som ett passivt objekt och 

mottagare. Ett annat sätt att positionera barnen som objekt är att tolka deras handlande och de de 

eventuellt säger. Då utredaren uttrycker sig som att det hann eller hon har tolkat är sanningen och 

inte den egna tolkningen, blir detta särskilt tydligt. Utredaren har tolkningsföreträde och är den som 

bestämmer huruvida någonting är relevant eller inte (Sundhall 2008). 

 

Då de förhandsbedömningar jag har undersökt inte enbart handlar om barn som har upplevt våld, 

även om det förekommer, så är inte begreppet offer relevant på samma sätt som i Erikssons och 

Näsmans (2008) undersökning. Jag kommer därför i min analys att använda mig av Sundhalls 

(2008) begrepp kompetenta och inkompetenta subjekt.  

4.3 Riskfaktorer 

Enligt Vinnerljung m.fl (2007) är det mycket svårt att särskilja en riskfaktor som skulle vara större 

än någon annan. Det är ofta ett samspel av olika riskfaktorer som spelar in i ett barns utveckling. 

Lagerberg och Sundelin (2000) skriver om olika riskfaktorer, prognoser och skyddsfaktorer. De har 

delat upp riskerna i de som utgår från barnet, de som utgår från föräldrarna och de som utgår från 

familjen. Jag kommer här att ta upp några av de riskfaktorer som förekommit i min undersökning.  

 

Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) finns flera svårigheter med att utifrån olika riskfaktorer 

försöka bilda sig en uppfattning, göra en prognos, för hur stor risken för att barnet ska fara illa är. 

Det finns kunskaper om olika riskfaktorer, men det saknas kunskaper om hur man ställer en prognos 

och vilka riskfaktorer som är grund för vilken typ av insats. Det är även så att ju fler olika 

riskfaktorer som ett barn är utsatt för, desto större blir risken att barnet själv på något vis far illa. 

Förälders missbruk 

Föräldrarnas missbruk är den största anledningen till anmälan i denna studie, och det är den 

vanligaste anledningen till att barn blir omhändertagna. Barn till missbrukare löper risk att utveckla 



 

 

diverse olika problem såsom psykiska störningar, eget missbruk, och psykosociala problem. Även 

beteendestörningar är en risk bland barn till missbrukande föräldrar, men det kan enligt Lagerberg 

och Sundelin (2000) även bero på att missbruket medför andra familjeproblem. I familjer där 

föräldrarna har missbruksproblem är det vanligare att barnen blir försummade. Prognosen skiljer sig 

åt mellan könen, då pojkar till missbrukande pappor i större utsträckning hade ett eget missbruk och 

begick kriminella handlingar, och fick socialbidrag i högre utsträckning än andra pojkar, enligt en 

undersökning (Lagerberg & Sundelin 2000). Flickor som hade mammor som  missbrukade mådde 

psykiskt dåligt i större utsträckning än andra flickor, och även bland flickorna hade fler 

socialbidrag, enligt samma undersökning (Lagerberg & Sundelin 2000).  

Misshandel 

Barn som blir misshandlade löper större risk att fara illa i ung ålder. De lever oftare än andra barn 

ett riskfyllt liv, är mer benägna att använda droger eller missbruka alkohol och är mer benägna att 

begå kriminella handlingar (Annerbäck 2011) Det finns forskning som pekar på att barn som blir 

misshandlade är mer sannolika att själva misshandla sina egna barn i framtiden.  Även om dessa 

studier inte är helt säkra och det även finns många andra faktorer som spelar in så är det sannolikt  

att det finns en så kallad överföringseffekt (Lagerberg & Sundelin 2003).  

Pappans våld mot mamman 

Barn till föräldrar som använder våld mot varandra löper större risk att själva också utsättas för våld  

i hemmet (Annerbäck 2011). Socialstyrelsen har tagit fram särskilda riktlinjer för arbetet med 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). I 5 kap 11§ Socialtjänstlagen 

står det att socialnämnden särskilt ska ta i beaktning barn som bevittnat våld.  

 

Barn ska känna att föräldrarna kan skydda dem, och vara snälla. Om barnet ser sin pappa slå 

mamman kan det få allvarliga konsekvenser för barnet. Dels kan barnet känna sig otryggt och 

föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn påverkas, dels kan barnet lära sig att våld är ett 

godtagbart sätt att uttrycka sig och få som man vill (Broberg m.fl 2003). Barn reagerar på olika sätt 

när de upplever våld (Eriksson m.fl 2007). Broberg m.fl (2003) beskriver barn som själva blir 

aggressiva eftersom de kanaliserar sin rädsla och ilska till andra relationer, barn som blir 

överbeskyddande och själva börjar ta hand om sina föräldrar för att få den närhet de eftersträvar, 

samt barn som blir överdrivet anpassningsbara för att undvika att föräldrarna brusar upp.  

Försummelse 

Försummade barn, liksom barn som blivit utsatta för våld löper ökad risk att utveckla en 

desorganiserad anknytning. Den desorganiserade anknytningen gör att barn har lärt sig slå av 

anknytningssystemet, och samtidigt som de kan känna rädsla för sina föräldrar, som de ändå har 

knutit an till, driver anknytningssystemet dem till föräldrarna (Broberg m.fl 2003). Barn som blir 

försummade har svårare att samspela med andra, knyta relationer och får en sämre 

problemlösningsförmåga (Killén 2009) 

Hemlöshet 

Hemlöshet beror på svåra ekonomiska förhållanden, och på detta finns en del undersökningar. Att 

ha det svårt ekonomiskt påverkar barn, då de känner att tillvaron är osäker. Barnen har inte heller 

möjlighet att gå på någon fritidsaktivitet och blir lätt utanför i kompiskretsen. Det är vanligare att 

barn i ekonomiskt belastade familjer mår sämre, både fysiskt och psykiskt, än andra barn 

(Vinnerljung m.fl 2007).  

 



 

 

Föräldrar som inte kommer överens  

Barn vars föräldrar har problem i sin relation mår sämre än andra barn. Barn i konfliktfyllda 

familjer, med mycket bråk runt omkring sig, löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och 

uppförandestörningar än andra barn. Risken för depression och rädsla för att bli övergiven ökar hos 

barn vars föräldrar separerar (Lagerberg & Sundelin 2000). 

Skolsociala problem  

Enligt Vinnerljung (2010) är skolprestationer en viktig faktor för att kunna predicera barns 

utveckling och välmående. Han menar att grundskolans betyg har stor betydelse, och det är redan i 

grundskolan som ens framtida utbildningsresultat avgörs. Skolprestationerna i grundskolan är en 

viktigare faktor än socioekonomisk status för utvecklingen. Psykosociala problem av olika slag 

(självmordsförsök, kriminalitet, alkohol och drogberoende) är mer vanligt förekommande bland 

människor vars prestationer i grundskolan låg under medelnivå. Andra faktorer än skolprestationer 

påverkar också, men även efter att man har justerat resultaten visar sig skolprestationerna vara en 

viktig riskfaktor för framtida psykosociala problem (Vinnerljung 2010). 

Asocialt beteende  

Asocialt beteende är mest förekommande hos pojkar och inbegriper  bland annat stöld, 

skadegörelse, våld och skolkning. Det förekommer att dessa barn får diagnosen 

Uppförandestörning, enligt DSM-IV.  Uppförandestörning är oftast svårt att arbeta bort, vilket 

betyder att återfallsrisken är stor. Det finns även forskning som visar att vuxna med asocialt 

beteende nästan i alla fall även haft störningen som barn.  

Berusning  

Forskning visar att ungdomar som dricker alkohol i tidig ålder löper större risk att utveckla ett 

destruktivt drickande i senare tonåren (Danielsson 2011) En tidig alkoholdebut ökar också risken 

för alkoholmissbruk och annan riskfylld livsstil (Mason m.fl 2010). Bland ungdomar som dricker 

mycket, speciellt 16 till 24-åringar, är de som dricker mycket klart överrepresenterade. Samma sak 

gäller fängelsekunder, både män och kvinnor (McMurran 2003). 

4.4 Skyddsfaktorer 

På samma sätt som att olika människor har olika bra immunförsvar så har barn olika motståndskraft 

mot negativa händelser och utsatthet. Medfött temperament påverkar hur pass tåliga barn är, liksom 

anknytningen (som i sin tur kan påverkas av barnets medfödda temperament). Ett barn med ett 

lättsamt temperament är enklare för föräldrarna att tillfredsställa och således känner sig föräldrarna 

som bättre föräldrar, vilket leder till att det är enklare att knyta an till barnet. En bra anknytning i sin 

tur främjar en social kompetens hos barnet, vilket är en skyddsfaktor då barnet har enklare att 

anpassa sig till olika sammanhang och situationer. Även barnets förmåga att vara problemlösande 

och en stark jagkänsla, vilket innebär att barnet känner att den har kontroll över sig själv och kan 

påverka sin situation, påverkar barnet positivt (Broberg m.fl 2003).  

 

Föräldraförmågan är också en viktig faktor. Föräldrar som kämpar för sina barn, ger dem det de  

behöver och ser till att ha tid över för barnen, är en positiv faktor för ett barn som annars möter 

svårigheter i livet (Broberg m.fl 2003). Klimatet i familjen spelar in på barnets välbefinnande och 

en god relation till föräldrarna är en av de viktigaste faktorerna.  En familj som präglas av varma 

känslor, stöd, och som tillsammans gör saker som barnen uppskattar har visat sig vara en 

skyddsfaktor mot asocialt beteende. Även risken för att barnet ska använda droger och alkohol 

minskar om barnet känner att den har en bra relation till föräldrarna (Lagerberg & Sundelin 2000) 



 

 

 

Om föräldrarna inte klarar av detta så kan en annan person, kanske en annan släkting, vän eller 

lärare, fylla den rollen. Om en annan vuxen person finns för barnet och kan kompensera för 

föräldrarna utan att för den sakens skull beskylla föräldrarna inför barnet, så är detta en 

skyddsfaktor. Barn som klarar av att utvecklas positivt trots en tuff miljö kallas ofta för 

maskrosbarn (Broberg m.fl 2003). 

 

5. Metod och utförande 

5.1. Metod 

Här kommer jag att förklara den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen, samt hur jag har 

valt att kategorisera mina fynd, hur urvalet gått till och lite kort om reliabilitet och validitet. 

5.1.1 Undersökningen 

Vetenskapsrådet gör skillnad på grundforskning, tillämpad- och uppdragsforskning. Det jag har 

gjort är en slags uppdragsforskning, med syfte att ta reda på saker på uppdrag av en viss 

uppdragsgivare (Östhammars kommun) (Vetenskapsrådet, god forskningssed). Detta är en 

kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Frågeställningen som rör förklaringar till att man inte 

öppnar utredning är av kvantitativ art då jag har undersökt vilka förklaringar som finns och hur ofta 

de uppkommer. Jag har tittat på femtio förhandsbedömningar och hittat olika anledningar till att 

utredning inte öppnats. Dessa olika anledningar har jag delat in i kategorier, för att kunna jämföra 

dem med varandra och se vilka anledningar som är vanligast respektive mindre vanliga. Den 

kvantitativa analysen jag har gjort är univariat (Djurfeldt m.fl 2010), ty då jag inte har gjort någon 

jämförande studie utan endast velat titta på förekomsten av en viss företeelse. Frågeställningen om 

barns positioner i texterna är kvalitativ, och jag skriver mer om det nedan. 

 

5.1.2 Den kvantitativa delen 

Den kvantitativa analysen är en form av innehållsanalys. Alltså en kvantitativ innehållsanalys 

(Bryman 2001). Jag har hittat olika teman, anledningar till att utredning inte öppnas, som kommer 

att presenteras i nästa kapitel. Bryman (2001) menar vidare att man bör tolka vad som ligger bakom 

dessa teman  för att få en djupare förståelse. Då jag inte har haft tillgång till det fullständiga 

materialet (alla anmälningar) så har jag inte kunnat göra någon djupare analys av de olika 

anledningarna. Detta är även den största anledningen till att jag har valt att utöka min undersökning 

med frågeställningen om barns positioner i förhandsbedömningarna.  

 

När jag läste förhandsbedömningarna och fann de olika teman som jag tyckte var relevanta satte 

gjorde jag en tabell, eller ett kodningsschema (Bryman 2001) i vilket jag förde in de olika temana. 

Efter detta gjorde jag en kodningsmanual (Bryman 2001) för att enklare få en överblick över de 

olika förklaringarna till besluten och hur dessa hängde ihop med de olika anledningarna till att 

anmälan gjorts, de olika problemen. Även om det i min undersökning inte är direkt relevant med 

kön och ålder på barnen som anmälts, lät jag ändå dessa vara synliga i kodningsmanualen för att 

kunna se ett eventuellt samband.  

 

De kvantitativa kategorier som jag har hittat utgör alltså variablerna, och eftersom de inte går att 

rangordna så  utgör de nominalskalor. Det relevanta i min undersökning har egentligen varit att titta 

på typvärdet och spridningsmåttet av kategorierna för att se vilken eller vilka anledningar till att 

man lägger ner en förhandsbedömning som är vanligast samt hur stora skillnader det finns, dvs hur 



 

 

stor spridningen är, ett annat ord för detta är modalprocent (Djurfeldt m.fl 2010).  

 

En svårighet i kodningen var att de olika förklaringarna, liksom de olika problemen som förekom 

(orsaker till anmälan) ofta överlappade varandra. Vanligt förekommande var också att det fanns 

flera förklaringar och flera sorters problem som förekom samtidigt i ett fall. Olika fall kunde således 

passa in i flera olika förklaringskategorier, och flera förklaringskategorier kunde inrymmas i samma 

fall. Dock löstes det genom att det i alla fall fanns en förklaring som angavs som den viktigaste, och 

att man oftast redan hade kategoriserat anmälningsorsakerna efter en huvudproblematik, vilken stod 

skrivet på första sidan.  

 

5.1.3 Den kvalitativa delen 

Frågeställningen om hur barn positioneras och framställs i förhandsbedömningarna är av mer 

kvalitativ art då syftet här inte har varit att räkna hur många som framställs på ett eller annat sätt, 

utan att se hur barnen i allmänhet framställs i texterna.  

 

Den kvalitativa analysen påminner om en kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2001). Bryman (2001) 

skriver om dokument som källa till insamling av data, och han menar att en kvalitativ 

innehållsanalys är det vanligaste sättet att analysera denna typ av data på. Jag har i den kvalitativa 

innehållsanalysen letat efter teman i texten (Bryman 2001)som visar på hur barn positioneras. Dessa 

teman exemplifieras med citat från förhandsbedömningarna.  

 

5.2. Kategorier 

Jag gjorde först en uppdelning mellan barn som var anmälda på grund av förhållanden i hemmet 

eller omgivning och barn som själva hade någon problematik.  Hos barnen med egna problem 

identifierade jag följande kategorier: Asocialt beteende, Problem i skolan, Berusning, 

 

I de andra fallen fann jag: Förälders missbruk, Försummelse, Ekonomiska problem, Misshandel och 

att föräldrarna hade svårt att komma överens. Jag har valt att göra en egen kategori av pappans våld 

mot mamman i familjen. En vanlig benämning på detta är våld i familjen, men i dessa fall finns 

inget känt våld mot pappan och det finns inte heller några baserade på samkönade relationer. 

Anledningen till att jag inte har valt att låta denna problematik vara en del av kategorien föräldrars  

konflikter, är att jag menar att det är viktigt att synliggöra våldet som en egen problematik, dels för 

att mäns våld mot kvinnor de facto är ett samhällsproblem, dels för att forskning visar på att barn 

påverkas negativt av att bevittna våldet (Eriksson & Näsman 2008). En  kategori som inbegriper 

flera olika sorters problem är kriminalitet. Det rör sig om snatteri, stöld, misshandel och även 

misstänkt våldtäkt. 

 

Anledningen till att jag inte har specificerat mer än vad jag har gjort beror dels på, som jag ovan 

nämnt, att vissa problem bara förekom en gång och att det då för läsbarheten och tolkningens skull 

var enklare att låta dessa falla in under en större kategori, dels för att Östhammar är en liten 

kommun, och om ett problem bara förekommer en gång så är risken större att någon kan känna igen  

problemet och härleda detta till den utredda. När mer än ett problem förelåg, vilket var vanligt, så 

lät jag ärendet falla in under dess ”huvudproblemkategori”. För även om fler problem förelåg 

samtidigt, så var det oftast en anledning till att anmälan gjorts.  



 

 

 

5.3. Urval 

5.3.1 Urvalet 

Det är inte jag som har gjort urvalet av förhandsbedömningar. Detta gjorde Östhammars kommun. 

Urvalet är alltså ett kvartal av år 2011, som då är tanken ska representera det senaste året. Urvalet är 

på ett vis systematiskt (Djurfeldt mfl 2010), men ändå inte ett obundet systematiskt urval, eftersom 

det inte finns slumpmässiga inslag i urvalet. I den ”populationen” jag har undersökt, har jag 

undersökt alla förhandsbedömningar. Det har således inte skett ett urval inom gruppen. Då alla 

förhandsbedömningar finns sparade och allting finns registrerat så behövde jag inte räkna med 

något bortfall. Hur viktigt det är med ett bra representativt urval är ju beroende på huruvida man 

ämnar kunna generalisera studien (Bryman 2002). Ett visst bortfall har skett. 

 

5.3.2 Reliabilitet och validitet 

En sak som gjorts för att undvika samplingsfel, och därmed validitetsfel (Bryman 2002) är att alla 

anmälningar som inkommit angående ensamkommande flyktingbarn har sorterats ut, då dessa 

skulle påverkat resultaten eftersom alla ensamkommande flyktingbarn utreds.  Mitt syfte har här 

inte varit att generalisera studien, och jag gör inte anspråk på att kunna uttala mig om 

förhandsbedömningar generellt utefter detta.  

 

Risken för ett samplingsfel (Bryman 2002) är inte helt frånvarande. Jag vet inte om det i allmänhet 

inkommer lika mycket anmälningar året runt exempelvis. Man kan ju tänka sig att anmälningarna 

blir färre under sommaren, då barn inte går i skolan och lärare således inte anmäler i lika hög grad. 

Å andra sidan kan fler anmälningar tänkas komma in från polisen då barnen har mer fritid och kan 

vara ute mer. Samplingsfelet är dock inte någonting jag kan kontrollera eller förhindra, då det på 

politisk nivå har beslutats att jag endast får tillgång till förhandsbedömningarna från första kvartalet 

2011 (Bryman 2002).  

 

Reliabilitet är i denna undersökning inte relevant att diskutera. Om man skulle göra om samma 

undersökning skulle man ju garanterat få samma siffror, och vad gäller den kvalitativa delen av 

undersökningen så beror ju resultatet på vilken utgångspunkt man tar för tolkning av barns 

positioner.  

5.4. Utförande 

De förhandsbedömningar som nämnden i Östhammar beslutade att jag skulle få tillgång till skrevs 

ut och lades in i en speciell pärm. För att garantera att inga papper kom på villovägar fick jag 

tillgång till ett rum på socialnämndens kontor i Östhammar, där studien genomförts. Jag läste 

sammanlagt 50 förhandsbedömningar, vilket var alla nedlagda förhandsbedömningar från första 

kvartalet 2011, och fokuserade på anledning till anmälning, beslutsfattandet, och beskrivningen av 

barnet.  

5.5. Etik 

Eftersom det är mycket känslig information jag har fått tillgång till i denna studie, så är 

anonymiteten av högsta vikt. Enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet) ska ingen individ 

behöva komma till skada, samtidigt som obetydlig skada inte ska stå i vägen för viktiga 

forskningsresultat. Ingen information som kan härledas till personerna som förekommer i 



 

 

förhandsbedömningarna finns med i resultaten av undersökningen. All information som jag har tagit 

del av har jag läst på kontoret i Östhammar, så att ingen utomstående av misstag ska kunna se 

materialet.  

 

Man kan alltid problematisera det faktum att personerna som figurera i förhandsbedömningarna inte 

har haft möjlighet att ge sitt godkännande. Dock är situationen sådan att myndighetsutövningen i sig 

är tvingande. Undersökningen skulle förlora sin validitet på grund av ett mycket stort bortfall, om 

informerat samtycke skulle sökas (Vetenskapsrådet).  

 

Någonting man bör ha i åtanke vid en sådan här undersökning är vilka krav som utredningsarbetet 

innefattar. Jag kommer inte att fördjupa mig i detta ytterligare, eftersom jag inte har haft möjlighet 

att undersöka arbetsbelastningen under den period som förhandsbedömningarna är gjorda, men jag 

har ändå valt att lägga in ett kort avsnitt om detta.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) bör utredaren ha kunskaper om flera fält. Utredaren ska bland annat 

ha kunskaper om: Barns och ungdomars psykologiska, sociala och biologiska utveckling, tecken på 

att barn far illa, vad som krävs av föräldrar för att kunna tillgodose barnens behov, utredning och 

dokumentation, samtal med barn, samtal med personer i kris, hur man upprättar långvariga 

relationer, grupprocesser, lagstiftning och rättspraxis. Utredaren ska också ta emot synpunkter, se 

till att man håller ett barnperspektiv, arbeta etiskt, vara; respektfull, saklig och empatisk (SOSFS 

2006:14).Det finns också krav på att socialsekreterare inom detta område ska få en grundlig 

introduktion och successivt slussas in i arbetet, de ska också ha ett års erfarenhet av socialt arbete 

(SOSFS 2006:14). 

 

Yrket har en hög arbetsbelastning, och många krav. Man möter många utsatta människor och 

besluten man tar ska vara både etiska, ha ett barnperspektiv samt utgå från lagstiftning och 

rättspraxis. Till detta kommer krav på ett snabbt utredningsarbete och en pressad budget. Det finns 

en hög personalomsättning inom dessa verksamheter (Lindquist 2010).  

 

Den här undersökningen gäller de skrivna förhandsbedömningarna. Jag har undersökt hur barnet 

positioneras, hur barnet framställs, i texterna. Hur barnet positioneras i texterna kan spegla hur de 

blir bemötta i verkligheten, men så behöver det inte vara. Min undersökning syftar inte till att 

klarlägga socialtjänstens syn på barn och barndom, inte heller till att kritisera den. I de fall då barnet 

har framställts på ett visst sätt i texten gör jag inga anspråk på att tolka att barnet blir bemött på ett 

liknande sätt i verkligheten. Om barnet är osynligt i en utredningstext betyder inte det att jag gör ett 

antagande att barnet är osynligt i socialtjänstens ögon, eller att man aktivt väljer att inte ta barnets 

åsikter på allvar. 

 

Ordvalen i denna uppsats kan ha en negativ klang. Ordet objekt låter mycket negativt och 

förknippas med objektifiering och utsatthet. Orden jag har valt att använda har ett teoretiskt, 

sociologiskt ursprung och har inte samma betydelse som i vardagligt tal. Att ett barn positioneras 

som ett objekt i en text betyder inte att barnet utsätts och objektifieras på det sätt man menar när 

man exempelvis talar om objektifiering av kvinnor. Likaså har ordet inkompetens en negativ klang. 

När jag har använt ordet inkompetent subjekt i den här uppsatsen så syftar inte det till att barnen är 

ointelligenta, eller att socialtjänsten ser barn som på något vis mindre värda än vuxna. Med 

inkompetens menas bara deras position i utredningstexten och det gäller endast de faktorer som 

åsyftas i texten. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är inte heller att kritisera socialtjänstens beslut, utan att hitta förklaringar 

till att besluten fattas. I de fall jag inte har tyckt mig hitta någon förklaring så har jag skrivit det. 



 

 

Med det inte sagt att jag menar att socialtjänsten fattar ogrundade beslut, utan snarare att det inte 

framgår tydligt i texten vilken anledning man har till att inte öppna utredning. 

 

Slutligen är alla namn fingerade, och allting som gör att man eventuellt kan härleda information till 

någon specifik person eller familj, är borttaget. 

 

6. Resultat och analys 

6.1. Kvantitativa resultat och analys 

Av de 50 förhandsbedömningarna uteslöts fem stycken direkt på grund av att det redan fanns en 

pågående utredning av barnet eller ungdomen, dessa fem anmälningar kommer jag inte att ta med i 

beräkningen. Av de 45 som fanns kvar gällde 24 st flickor och 21 st pojkar. En av anmälningarna  

fick räknas bort då det var en felaktig registrering och anmälan egentligen gällde ett annat barn. 

Således återstod nu 44 anmälningar. 24 st gällde barn i ålderskategorien 0 till12 år, och 20 st 

ungdomar i ålderskategorien 13 till 20 år. Det yngsta barnet var ett år och det äldsta barnet nitton. 

Av de 44 utredningarna gällde 16 stycken ett barn eller ungdom med egen problematik, och 28 

stycken gällde ett barn eller ungdom med riskfylld miljö (enligt anmälaren riskfylld). Det är ganska 

jämt mellan flickor och pojkar, alltså säger det vid första anblicken emot Östbergs (2010) fynd där 

flickor blev utredda mer än pojkar. Men eftersom jag inte har haft tillgång till hela materialet kan 

jag bara göra antaganden, och inte säga någonting säkert.  

 

 0-12 år 13-20 år Total 

Flickor 14 11 23 

Pojkar 10 11 21 

Tabell 1 visar antalet pojkar och flickor och ålder i förhandsbedömningarna 

Av de 16 anmälningar som ankom angående barn eller ungdomar med egna problem (hädanefter 

kallat anmälningar på grund av beteende) gällde en övervägande majoritet någon form av kriminellt 

beteende. Vad gäller de 28 anmälningarna på grund av miljö, så var spridningen större. De flesta 

gällde dock att någon av föräldrarna missbrukade, följt av försummelse. 

 

 Beteende Miljö Total 

Flickor 7 16 23 

Pojkar 9 12 21 

Tabell 2 visar hur många pojkar respektive flickor är anmälda på grund av beteende och miljö. 

Något fler pojkar är anmälda på grund av beteende. 

 

 Asocialt beteende  Skolproblem Berusning Total 

Flickor 3 2 2 7 

Pojkar 5 0 4 9 

Tabell 3 visar vilka sorters beteende som lett till anmälning och fördelningen mellan könen. Flest 



 

 

anmälningar på grund av antisocialt beteende. 

Hos både flickor och pojkar var spridningen ganska stor mellan de olika anmälningsanledningarna. 

Pojkarna hade dock inga skolsociala problem som huvudproblematik. Då det inte var 

skolproblemen som var den centrala problematiken hos barnet så gjordes inga närmare 

undersökningar om skolsituationen. Detta är intressant med tanke på vad Vinnerljung (2010) skrivit 

om vikten av skolgången och tidiga skolprestationer för barns fortsatta utveckling. En förklaring till 

att viss problematik inte har utretts kan vara att man, som Lagerberg och Sundelin (2000) skriver 

och som nämnt tidigare i uppsatsen, tycker att det är mycket svårt att göra en bedömning av 

riskfaktorerna, och ställa en prognos, även om man har goda kunskaper om varje riskfaktor i sig. 

 

 0-12 år 13-20 år Total 

Missbruk hos förälder 9 2 11 

Försummelse 6 1 7 

Hemlöshet 4 0 4 

Föräldrarnas konflikter 2 0 2 

Misshandel 1 1 2 

Pappas våld mot 

mamma 

2 0 2 

Tabell 4 visar de olika anledningarna till anmälan på grund av miljö. Majoriteten ligger hos 

föräldrarnas eget missbruk. 

 

6.1.1. Förklaringar till att man inte har öppnat utredning  

De förklaringar som angetts har sett lite olika ut. Av barnen som anmälts på grund av beteende 

återfann jag förklaringarna: 

 Asocialt beteende  Berusning Skolproblem Total 

Föräldrars stöd 4 2 1 7 

Annan insats 1 0 0 1 

Ej allvarligt 3 4 1 7 

Tabell 5 visar förklaringar till att man inte öppnat utredning på anmälningar på grund av beteende. 

 

Även här vill jag lyfta fram skolproblemen, även om de inte är den vanligaste sortens problem. I ett 

av fallen ansåg man att bara skolsociala problem, utan någon annan förekommande riskfaktor inte 

utgjorde ett problem som var speciellt allvarligt. Hur barnet eller föräldrarna eventuellt skulle gå 

vidare i skolfrågan framgår inte i förklaringen. 

 

Föräldrars stöd innebär här att utredaren har ansett att även om det föreligger en risk för barnet eller 

ungdomen, så är föräldrarna såpass engagerade, ansvarsfulla och pålitliga att man inte behöver sätta 

in någon annan insats för barnet. En eller två föräldrar med tillräcklig kapacitet för att stötta och 

skydda sitt barn kunde anses som tillräcklig skyddsfaktor, eftersom man vet, som tidigare nämnt, att 

föräldraförmågan kan vara till stor hjälp för barnet (Broberg 2009), men i förhandsbedömningarna 

förekommer inga utredningar av andra närstående. Jag kommer att återkomma till det senare. 

 



 

 

I en av anmälningarna för eget beteende har jag angett annan insats som förklaring till valet att inte 

utreda. I detta fall var kriminalitet anledning till anmälan, men brottet i sig var inte vad som 

behandlades i förundersökningen, eftersom det inte fanns några bevis för brottet och att ungdomen 

nekade till att ha begått ett brott. Brottet i fråga rörde en våldtäkt, och man har istället lagt fokus på 

ungdomens mående efter anklagelserna, och den insats som åsyftas är att kontakt med psykiatrin 

har upprättats, då ungdomen mådde väldigt dåligt efter att ha varit misstänkt för våldtäkt. 

 

 

Kategorin Ej allvarligt betyder alltså att problemet i sig inte anses innebära någon större risk för 

barnet eller ungdomen och att det inte heller finns några andra omständigheter som kan föranleda en 

utredning. Vad gäller berusning kunde det vara att det bra skett en gång, att ungdomen ångrade sig 

efteråt eller att ungdomens ålder (över 18 år) gjorde att man inte såg så allvarligt på det. Mildare 

kriminellt beteende såsom snatteri av någon godisbit sågs inte heller som någon anledning att göra 

en utredning, som Andersson (2001) och Gegner (2009) beskriver, och inte heller att ungdomen 

varit frånvarande från skolan utan några andra riskfaktorer.  

 

De förklaringar som angetts när barnet var anmält på grund av miljö innehöll följande förklaringar: 

 Missbruk Försummel

se 

Hemlöshet Föräldra-

konflikt 

Pappas 

våld mot 

mamma 

Miss- 

handel 

Total 

Situationen 

löst 

6 1 4 1   12 

Annan 

insats 

 3  1 2  6 

Ej 

allvarligt 

     1 1 

Anmälan 

ogrundad 

5      5 

Rimlig 

förklaring  

 4     4 

Tabell 6 visar förklaringar till att man inte öppnat utredning på anmälningar på grund av miljö. 

Den vanligaste förklaringen är att situationen har löst sig. 

Att situationen löst sig på egen hand var den vanligast förekommande anledningen till att inte öppna 

utredning i anmälningar på grund av miljö. Det gällde som syns i tabellen övervägande när någon 

av föräldrarna hade ett eget missbruk. Att situationen löst sig på egen hand betydde i dessa fall att 

barnet eller ungdomen inte bodde hos den föräldern som missbrukade, och/eller att den föräldern 

hade sökt hjälp för sitt missbruk. Fyra anmälningar gällde barn som inte hade någonstans att bo, och 

när den situationen löste sig på egen hand betyder det att bostad har hittats, om än tillfälligt.  

 

Andra insatser gällde försummelse, pappas våld mot mamma och föräldrars konflikter. Vad gäller 

föräldrars konflikter (både som huvudproblematik och som medföljande problem till annan 

huvudproblematik) var detta oftast att separerade föräldrar inte kom överens om hur umgänge 

skulle se ut. Annan insats kan då vara att man hänvisar föräldrarna till familjerätten, eller att bråken 

beror på någonting speciellt dom kan lösas och att man då hänvisar föräldrarna någonstans där de 

kan få hjälp med att lösa konflikterna. Enligt tidigare forskning (Gegner 2009) utreds sällan fall där 

det förekommit ”konflikter i familjen” och det framgår inte om den kategorin inbegriper pappans 

våld mot mamman. Detta skulle alltså kunna ha sin förklaring i att man tycker att det är ett problem 



 

 

som enkelt löser sig självt och att det inte behövs någon närmare utredning av barnet om situationen 

är löst.  

 

I vissa förundersökningar hittade man inga tecken på att det skulle finnas någon grund för anmälan. 

Föräldrarna menade att det inte fanns några svårigheter i familjen eller med barnet, och kunde oftast 

säga vem de trodde hade anmält dem och att detta berodde på att anmälaren av någon anledning 

ville familjen illa. Då utredaren själv inte kunde finna någonting som skulle kunna betyda en 

riskfylld miljö för barnet, så har man valt att inte utreda.  

 

När det gällde försummelse kunde föräldrarna ha förklaringar till att det skett som lett till anmälan. 

Om barnen hade smutsiga eller trasiga kläder kunde det förklaras med att de lekte vilt, om det var 

smutsigt hemma kunde det förklaras med att man ett väldigt stressigt liv och inte hann med att städa 

lika ofta som andra, och om barnen var ute sent på nätterna och kanske i fel kläder, sa man att det 

var för att barnen vill det men att man alltid visste var de var någonstans. 

6.2 Kvalitativa resultat och analys 

6.2.1. Anmälan på grund av miljö 

Objekt utan röst, som jag beskrivit ovan och som Sundhall (2008) skrivit om, är den vanligaste 

positioneringen av barnen i texterna. I alla fall utom ett när anmälningsanledningen är miljön är 

barnen positionerade som objekt utan röst. Barnen är osynliga i texterna. Här har man valt att 

fokusera på situationer som ett problem som kan lösas, och eventuellt redan har lösts. 

  

”Carola och Lars säger att de ska anstränga sig och bli lite hårdare så att Anna kommer iväg till 

skolan. Anna bor inte längre hos Lars varannan vecka utan tanken är att hon ska hälsa på honom 

då och då” 

 

”Ali har haft ont i magen under en tid och det ska kollas upp. Han hänger med bättre i skolan nu 

och läraren beskriver honom som en vanlig kille, som behöver lite extra tid. Karin och Mohammed 

berättar att familjen har haft svårt med omställningarna, men att det är bättre nu med rutinerna och 

att alla börjar känna sig tryggare” 

 

”När Colin kom tillbaka en gång från Orlando (pappa) så hade han sagt att Orlando hade en 

massa konstiga växter hemma i ett rum. Colin brukar vara glad när han kommer hem från Orlando, 

och han tycker att det är roligt att vara där.” 

 

Barnens upplevelser av såväl missbruk, försummelse, föräldrarnas konflikter, pappans våld mot 

mamma, misshandel och pappans våld mot mamman är ingenting man har undersökt närmare. 

Det sista citatet är hämtad från en text där det är mamman som har återgett Colins röst i texten, 

någonting som är förekommande i de allra flesta förhandsbedömningarna. Colin är egentligen 

gammal nog att själv berätta om hur han har det hos sin pappa, men av någon anledning som inte 

framgår i texten har man valt att inte prata med Colin. I det näst sista citatet är barnet anmält för att 

man misstänker att han blir misshandlad hemma. Men samtalet med föräldrarna berör inte 

misshandeln, och man har inte pratat med Ali om det. Trots detta visar Ali tecken på att inte må bra, 

när man skriver att han ska gå till läkaren för att han ofta har ont i magen. Som jag tidigare nämnt 

visar tidigare undersökningar på att försummelse är någonting som utreds i mindre utsträckning än 

annat (Gegner 2009). Detta fynd skulle alltså kunna förklaras av att man i allmänhet, liksom i 

Östhammar, väljer att låta föräldrarnas förklaringar väga tyngt i de fallen.  

 



 

 

Ofta återfinns beskrivningar av barnet liknande ”barnen visar inga tecken på att må dåligt”. Här 

ser vi, precis som Sundhall (2008) beskrivit, hur barnet inte är den centrala delen i texten. Barnet 

positioneras istället utanför problemet, och anses inte vara en del av det. I citatet nedan ser vi att 

”Enligt Kajsa har Marika återvänt hem. Göran har sagt att de har sökt familjeterapi. Enligt Kajsa 

visar barnen inga tecken på att ha tagit skada av händelserna.” Detta citat är hämtat från en text 

där mamman (Marika) har varit utsatt för våld av barnens pappa Göran. Marika har vistats på 

kvinnojouren men återvände hem till Göran. Barnen är fyra respektive ett år. 

 

Problemet konstrueras i dessa fall som någonting som existerar här och nu, och man har inte gått 

längre tillbaka i tiden för att göra sig en bild av barnets tidigare upplevelser. Förutom i det fallet jag 

beskrivit mer specifikt ovan, där barnet ändå konstrueras med någon typ av aktörskap (han har sagt, 

han har sett) trots positioneringen som objekt, framgår inte om barnen vet om föräldrarnas problem 

eller inte. Barnen konstrueras som ovetande, och på det sättet även oskyldiga och i behov av skydd. 

Att föräldrarna är de som har konstruerats som de som är mest pålitliga blir uppenbart när barnen 

knappt är synliga. Här ser man att barnen liksom Näsman m.fl (2008) har beskrivit, hur barnen 

konstrueras som några som inte är vuxna, dvs inte mogna och inte pålitliga.  

 

Föräldrarnas rimliga förklaringar har fått en stor trovärdighet angående försummelse, någonting 

som som (som tidigare nämnt) är en stark riskfaktor för ett barns utveckling (Killen 2009). En del 

av anmälan rörde att barnen hade lämnats ensamma i sju timmar på en skridskobana, på vintern, 

utan att någon var där och såg efter dem. Här har man valt att lita på föräldrarna och man har genom 

att inte prata med barnen eller låta deras mening komma fram positionerat dem som objekt utan 

röst. Föräldrarna har beskrivit att barnen ”tycker om att åka skridskor” och att man alltid ”haft koll 

på dem” eftersom man ”körde förbi med bilen och tittade till dem”. I detta fall är det uppenbart att 

det är föräldrarna som konstrueras som subjekt i texten. Det har inkommit flera anmälningar mot 

familjen, men man har ändå valt att inte prata med barnen. I en annan anmälan om försummelse är 

barnen också frånvarande, och man har litat på föräldrarna när de har sagt att allt är bra och att 

anledningen till att det är smutsigt hemma är att man ”haft mycket på senaste tiden”.  

 

Även när man har ansett anmälan ogrundad så har det varit efter föräldrarnas förklaringar. Huruvida 

det ligger någon sanning i anmälan har man låtit föräldrarnas röst vara avgörande för, och den enda 

som hörts. Ett intressant fynd enligt mig är att man inte heller har valt att beskriva barnens vilja utan 

deras egna uttalanden. Som McPhearson och Thorne (2000) har skrivit så kan man återfinna 

barnens röst bakom deras fysiska röst, genom kroppsspråk mm. Kanske har det varit för att man inte 

har spenderat tid med barnen, eller kanske är det för att man medvetet har valt att inte göra för 

mycket egna tolkningar.  

 

6.2.2. Anmälan på grund av beteende 

Där anmälan inkommit på grund av barnets egna beteende var det dock vanligare att barnet själv 

fick en röst i texten, speciellt i de fall anmälan gällde ett brott allvarligare än snatteri och i de fall 

det gällde berusning. Vad gäller skolproblemen sågs de inte som speciellt allvarliga, vilket jag 

nämnt tidigare, trots gedigen forskning på området (Vinnerljung 2007). I fallen med eget beteende 

där barnen fick en egen röst, handlade det oftast om barnets reaktion på det som hänt och att hen 

visade att hen ångrade sig, eller inte förstod allvaret i situationen. 

 

”Det var en engångsföreteelse och Erik har sagt att han ångrar det som har hänt. Han säger att 

han vet bättre nu och att han inte kommer att göra om det”. 

 



 

 

I ett fall där pojken var misstänkt för våldtäkt har man avslutat förhandsbedömningen med att 

hänvisa till att pojken har fått en annan insats via barnpsykiatrin. 

 

”Samuel är gladare nu och han verkar må mycket bättre. Han har fått mycket stöd av tjejerna i 

klassen. Samuel kommer att fortsätta ha kontakt med Bup ett tag framöver” 

 

Här har man konstruerat pojken som ett offer som är i behov av skydd, och även om hans egna ord 

finns med i texten så är inte han själv subjektet, utan subjekten är snarare föräldrarna.  

6.2.3. Föräldern som subjekt 

När barnen inte är subjekt i texten är det oftast föräldrarna som är det. I nedanstående citat är det 

tydligt att det är mamman som är den som säger och gör, och att det är mammans ord man utgår 

från och att barnet inte är tillräckligt kompetent för att svara (Curtin 2000) 

 

”Yvette säger att anledningen till att Linda har varit barfota i stövlarna är att hon själv tar av sig 

strumporna så fort hon får chansen. Hon säger att Linda leker väldigt vilt och att det är därför 

hennes kläder är smutsiga. Att kläderna skulle varit trasiga säger Yvette inte är sant. Yvette säger 

att hon alltid ser till att barnen har hela och rena kläder när de går till skolan.” 

 

7. Diskussion 

Det finns likheter mellan mina resultat och de fynd som framkommit i annan forskning och som jag 

tagit upp i kapitlet om tidigare forskning och kapitlet om teori. Exempelvis Östberg (2010), Gegner 

(2009) har funnit liknande förklaringar till att man inte öppnat utredning. Sundhalls (2008) och 

Curtins (2009) resonemang om positioneringar av barn liknar också mina fynd. 

 

Den problematik man i förhandsbedömningarna har sett som minst allvarlig har varit snatteri, 

berusning och svårigheter i skolan. Denna slutsats har jag dragit på basis av hur man har beskrivit 

dem i texterna. När det rör snatteri och berusning har man beskrivit dem som engångsföreteelser, 

man har lyft fram att barnet ångrar sig och att hen har förstått att hen har gjort fel. Även berusning 

har man menat inte är så allvarligt. Snatteri och berusning konstrueras i texterna som en normal del 

av uppväxten, och så länge familjen ger intryck av att vara stabil och föräldrarna ansvarstagande så 

känner man ingen oro för dessa barn. Som Norlander (2006) skriver så utgår socialsekreterare från 

egna antaganden om vad som betraktas som normalt. Även om de själva kan uppfatta sina 

värderingar som objektiva sanningar (Rasmusson 2009).   

 

Det finns en större benägenhet att lägga fokus på själva problematiken  och att den riskfyllda 

situationen på något sätt ska vara åtgärdad när den rör omgivningen, dvs anmälan på grund av 

miljö. Detta kan förklaras av att man ser barnen som ofärdiga vuxna, och därför lägger man inte så 

mycket tanke till hur barnen kan ha upplevt situationen just nu, utan endast om man tror att de kan 

påverkas av det som hänt i framtiden (Zhao 2010).  

 

Anmälan på grund av beteende lägger man mindre fokus på själva problemet och fokuserar hellre 

på omgivningen och föräldrarnas förmåga att stödja och guida sina barn. Det kan vara en 

tillfällighet, det kan bero på att anmälningarna på grund av beteende i större utsträckning gällde 

äldre barn, men någonting har gjort att man har lagt större vikt vid att skydda barnet från sin 

omgivning än från sig själv. Det kan vara så att det är enklare att se barnet som en oskyldig 

människa i behov av skydd, och att man hellre konstruerar barnet som någonting som måste 



 

 

skyddas av vuxna än som en aktör som själv kan agera och således också handla destruktivt. Detta 

kan förklara varför man även har konstruerat pojken som begått ett övergrepp som ett offer, än som 

en aktör som kan ta ansvar för sina handlingar. Man ska dock inte glömma att ett barn kan vara en 

aktör även om barnet inte syns i texten, att få möjlighet att aktivt avstå från att vara med är också ett 

aktörskap (Mattsson 2006). 

 

De olika förklaringarna till att man inte har öppnat utredning hänger ihop med hur man har 

positionerat barnet i texterna och hur man har konstruerat barnet, som i behov av skydd, som offer 

eller som aktör. När anmälan inkommit på grund av beteende är det vanligare att barnet konstrueras 

som oskyldigt, inkompetent ( se tidigare forskning (Curtin 2009)), i behov av skydd, passiv och att 

barnet positioneras som ett objekt utan röst. Barndomen har konstruerats som en oskyldig tid där 

barnen är i behov av vuxnas skydd för en god utveckling, likt Rousseaus perspektiv på barndomen, 

som Archard (2008) beskriver. Då är det också vanligare att man har poängterat att det har funnits 

en lösning på problemet, och att barnet inte visar några tecken på att fara illa. I fallen där barnets 

eget beteende är grund till anmälan har man lagt mycket mer fokus på föräldraförmågan, och i hög 

grad angett föräldrarna som ett tillräckligt bra stöd för ungdomarna. Även här har man konstruerat 

barnen som i behov av skydd, men man har mer beskrivit detta skydd som ett stöd.  

 

Av detta kan man dra slutsatsen att  när barnets miljö är riskfylld är det enklare att konstruera barnet 

som oskyldigt än när barnet själv har ett problematiskt beteende. Man har dock i stor utsträckning, 

alltså även de förhandsbedömningarna gällande barn med eget beteende, konstruerat barnet som 

oskyldigt genom att inte tala med barnet direkt utan tala med föräldrarna. Huruvida detta är gjort i 

ett försök att skydda barnet eller om man helt enkelt har tyckt att samtal med barnet har varit 

onödigt, framgår inte av texterna. Ur ett barndomssociologiskt perspektiv har man konstruerat 

barnen som otillräckligt kompetenta genom att inte tala med dem (Näsman 2008) Även om barnet 

ofta inte givits någon röst över huvud taget, varken i direkt samtal med utredaren eller i andra hand 

via föräldrarna, så ligger det båda förklaringarna nära till hands. Antingen så har man inte brytt sig 

om att fråga föräldrarna om vad de tror om barnens tankar, eller så har man försökt att i så stor 

utsträckning som möjligt bespara barnet vetskapen om att en förhandsbedömning pågår. Som 

tidigare nämnt framgår i många fall inte om barnen vet om att socialtjänsten är kontaktad, eller ens 

om de vet om föräldrarnas problem i de fall det finns. Som nämnt under kapitlet om tidigare 

forskning har socialsekreterare själva ett stort handlingsutrymme för bedömning. Eftersom man inte 

tar reda på barnens vilja så får socialsekreterarens egen bedömning i dessa fall ett mycket stort 

utrymme (Gegner 2009).  

 

Varesig barnet är centralt i texterna eller inte så fanns det i nästan alla fall en tydlig förklaring till att 

man har valt att inte inleda utredning, och förklaringen härför direkt till det misstänkta 

missförhållandet. Ibland har dock en tydlig förklaring saknats, eller så har förklaringen inte härrört 

problematiken. Detta är kopplat till konstruktionen av barnet. I en av texterna nämnd ovan, gällande 

en pojke misstänkt för våldtäkt, har man konstruerat honom som ett objekt med röst, genom att 

utredarens röst är den som är den gällande (Sundhall 2008) och hans barndom som oskyldig. Som 

ett resultat av detta har inte förklaringen härrört den misstänkta våldtäkten, som även om det inte 

var en våldtäkt juridiskt klart var fråga om ett övergrepp, utan man lade istället fokus på att förklara 

att pojken mår psykiskt bra, trots anklagelserna.  

 

Genomgående i texterna har varit en avsaknad av barnets egen röst. Man har i hög utsträckning 

konstruerat barnen som oskyldiga, och konstruktionen av barndomen har legat närmre Rousseaus 

bild av den oskyldiga barndomen, än Lockes idé om att barn har en medfödd moral (Archard 2008). 

Familjerelationerna och framför allt föräldrarna är någonting man lagt stor vikt vid. Att föräldrarna 

är kompetenta och engagerade räcker mycket långt. Däremot har man inte nämnt andra vuxna i 



 

 

omgivningen som möjliga resurser.  

 

Någonting man kan tänka sig skulle vara givande att gå vidare med forskningsmässigt är andra 

anledningar till att man lägger ned förhandsbedömningar. En jämförande studie av olika kommuner 

eller samma kommun vid olika tillfällen kan visa påverkan av arbetsbelastning, budget eller 

befolkningsstruktur. Jag har bara kunnat utgå från de anledningar socialtjänsten själva uppgett, men 

med en större undersökning kan man få en djupare förklaring och även se mer okände faktorers 

inverkan. 

 

Jag vill åter igen poängtera att allt detta om positioneringen av barnen visar hur barnen framställs i 

texterna, och behöver inte säga någonting om hur socialsekreteraren ser på barnen, eller hur hen har 

bemött barnet.  
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