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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa. Socialtjänsten 

tar emot anmälningar enligt 14:e kapitlet 1 § socialtjänstlagen när misstanke om detta föreligger. 

När anmälan inkommer gör socialtjänsten en förhandsbedömning som ska utmynna i ett beslut 

om att inleda utredning eller att inte inleda utredning. Syftet med studien är att analysera vad 

som tillmäts betydelse i förhandsbedömningen. Datainsamlingen har bestått av nio kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsverksamhet. Intervjuerna har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys. Studien 

har präglats av konstruktivism både metodologiskt och teoretiskt. Resultatet visar att 

socialsekreteraren i förhandsbedömningar tillmäter våld och sexuella övergrepp störst betydelse 

där en kompromisslöshet råder i beslutet om att inleda utredning. Andra förhållanden tillmäts 

inte samma betydelse i förhandsbedömningen utan när beslut om att inleda utredning eller inte 

inleda utredning ska fattas görs en samlad bedömning av en rad förhållanden. De förhållanden 

som identifierades var kopplade till barnet och den unga, föräldrarna samt aktörer i och runt 

familjen. En slutsats av studiens resultat är att mycket tenderar att bero på föräldraförmågan samt 

riskfaktorer som går att koppla till föräldern. En annan slutsats är att fysisk fara i form av våld 

och sexuella övergrepp har en särställning gentemot andra förhållanden och är det enda som det 

råder nolltolerans mot.      
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1. Inledning  
I barnkonventionen som ratificerades av Sverige år 1990 klargörs barns rättigheter. I artikel 6 

erkänns varje barns rätt till liv och Sverige ska till det yttersta säkerställa barns överlevnad och 

utveckling. Enligt artikel 3 ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet vid åtgärder som rör 

barn. Sverige ska även tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad som behövs för dess välfärd med 

hänsyn tagen till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter. I artikel 19 

belyses det närmare att barnet ska skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande samt sexuella 

övergrepp under tiden barnet är i föräldrarnas eller vårdnadshavarnas vård (Unicef Sverige, 

2009). Med bakgrund av detta har Sverige mycket att leva upp till vad gäller att skydda barn från 

att fara illa.   

 

I en svensk kartläggning över kroppslig bestraffning uppgav cirka en av sju elever i årskurs nio 

att de blivit slagna av sin förälder eller av någon annan vuxen i hemmet. Strax över en tredjedel 

av föräldrarna som deltog i studien uppgav att de någon gång knuffat, huggit tag i eller ruskat om 

sitt barn. Betydligt färre, 2,9 %, uppgav att de slagit sitt barn (Janson et al, 2011). Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2016) anmäldes dessutom 2 440 våldtäktsbrott år 2015 mot barn i 

ålder 0-17 år. Något som förstärker denna bild är Gisela Priebes avhandling från 2009 som 

baseras på en enkätstudie av 4000 svenska gymnasieelever. I studien uppgav 13,5 % av flickorna 

och 5,5 % av pojkarna att det blivit utsatta för sexuella övergrepp där penetrering förekommit. 

Siffran för sexuella övergrepp utan penetration fast med fysisk beröring var 44,8 % för flickor 

och 13 % för pojkar. De individer som undanhållit att de utsatts för sexuella övergrepp har i 

högre utsträckning blivit utsatta av personer i sin närhet, det vill säga släktingar och vänner 

(Priebes, 2009). Våld och sexuella övergrepp är två tydliga problem i arbetet med barn och unga 

men är trots det bara en bråkdel av alla förhållanden som kan orsaka att barn och unga far illa (se 

till exempel Dubowitz et al, 2011).  

 

Med barnkonventionen och dessa siffror i åtanke har forskning som berör barn och deras 

rättigheter en viktig funktion att fylla. Inte minst inom det sociala arbetets forskningsområde där 

socionomer i sin yrkesverksamhet ska förebygga och åtgärda sociala problem och där dessa 

problem särskilt ska beaktas när de berör barn och unga. När en anmälan om misstanke för att ett 

barn eller ungdom far illa inkommer till socialnämnden görs en förhandsbedömning om 

utredning bör inledas eller inte. Förhandsbedömningen är avgörande för att barn och unga får 

den hjälp de är i behov av och för att uppfylla de krav barnkonventionen ställer på Sverige. Det 

är denna bedömning som uppsatsen kommer att behandla. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att analysera vad som tillmäts betydelse i förhandsbedömningar om barn och 

unga som misstänks fara illa. Studiens empiriska utgångspunkt är intervjuer med 

socialsekreterare och frågeställningarna lyder: 

  

● Vilka förhållanden uppfattar socialsekreterare inom aktuell verksamhet motiverar inledandet 

av utredning gällande misstanke om barn och unga som far illa?  

● Vilka förhållanden uppfattar socialsekreterare inom aktuell verksamhet inte vara tillräckliga 

eller talar emot att inleda utredning gällande misstanke om barn och unga som far illa? 
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1.2 Bakgrund 

I kapitel 14 1 § socialtjänstlagen (2001:453) regleras anmälningsplikten. Personer eller 

myndigheter som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de 

i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Enligt 14:e kapitlet 1c § 

bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla till 

socialnämnden. Privatpersoner är därmed inte skyldiga att anmäla men det poängteras dock att 

de bör anmäla vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Med barn avses enligt 

samma lag 1:a kapitlet 2 § och barnkonventionens artikel 1 alla människor under 18 år. I denna 

uppsats används både begreppen barn och unga men utgår från samma definition som 

socialtjänstlagen och barnkonventionen.  

  

När en anmälan kommer socialnämnden till handa hanteras den enligt 11:e kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämnden är skyldig att utan dröjsmål inleda utredning av vad 

som kommit nämnden till kännedom enligt ovan och som kan föranleda någon åtgärd från 

nämnden. Om det står klart att nämnden inte kan eller bör vidta åtgärder ska utredning inte 

inledas. Denna första bedömning om utredning ska inledas eller inte är en förhandsbedömning. I 

en förhandsbedömning får socialsekreteraren inte kontakta utomstående då en utredning anses 

vara inledd. En förhandsbedömning kan grundas på uppgifter om barnet och familjen som finns i 

form av till exempel tidigare inkomna anmälningar och personakt (Socialstyrelsen, 2015). Det är 

bland annat dessa uppgifter som studien undersöker. Enligt Inspektionen för vård och omsorg 

(2015) ska socialsekreteraren också som regel träffa barnet, vårdnadshavaren och anmälaren i sin 

förhandsbedömning. Uppgifterna som inhämtas i det mötet är också något som studien 

undersöker. 

1.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras ett avsnitt om tidigare forskning rörande riskfaktorer och 

professionella förfaranden med relevans för studiens syfte. Detta följs av en redovisning av 

studiens teoretiska utgångspunkt där Losekes (2003) begreppsapparat som tillämpats i analysen 

klargörs. Kapitlet om teori följs av ett metodkapitel. I det avsnittet redogörs studiens 

forskningsansatser, metodval, urval och tillvägagångssätt. Avsnittet innehåller även en 

diskussion om studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. Därefter presenteras resultatet 

och analysen av den empiriska undersökningen i form av fem teman. I nästföljande avsnitt följer 

en diskussion. Kapitlet inleds med en summering av resultat och analys. Därefter ställs resultatet 

i relation till tidigare forskning där bland annat de riskfaktorer som forskningen synliggjort 

jämförs med informanternas uppfattningar. Resultat och analys ställs också i relation till 

teoretiska utgångspunkter och metodval. I de avsnitten ligger fokus mest på begränsningar. 

Avslutningsvis presenteras implikationer studien kan ha för forsknings- och praktikerfältet inom 

socialt arbete. Avsnittet innehåller även förslag på vidare forskningsfrågor. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitlet är indelat i två avsnitt. Inledningsvis presenteras forskning som behandlar riskfaktorer 

för barn att drabbas av en ogynnsam utveckling eller behandlas illa. Dessa riskfaktorer jämförs 

sedan med de förhållanden som tillmäts betydelse i förhandsbedömningar om barn och unga som 

misstänks fara illa. Den tidigare forskningen inom detta område kan därmed tillföra en 

diskussion till studiens resultat. De riskfaktorer som nedan redovisas har tydligast koppling till 

det som kan motivera att inleda en utredning. Enligt Cleaver et al (2011, p. 93) behöver 

riskfaktorer dock inte betyda att ett barn far illa utan en signifikant andel av barn till föräldrar 

som innehar riskfaktorer visar inte långsiktiga beteendemässiga eller känslomässiga störningar. 

Varför vissa barn inte far illa kan förklaras utifrån skyddsfaktorer som barnets motståndskraft, 

till exempel graden av självkänsla och självförtroende men också tron på sin förmåga att hantera 

förändringar (ibid). Ytterligare skyddsfaktorer är till exempel att barnet har en god vän, att en av 

föräldrarna inte lider av missbruk eller psykisk ohälsa eller att barnet har en annan ansvarsfull 

vuxen person att anförtro sig till. Ett starkt nätverk samt om föräldrarna klarar av att presentera 

en enad front inför barnet verkar även som en skyddande faktor. Om föräldern lider av missbruk 

eller inlärningssvårigheter kan också ett stabilt hem med adekvata ekonomiska resurser vara 

skyddande för barnet (ibid, p. 91ff). Detta är några av de faktorer som kan verka skyddande för 

barnet och har tydligast koppling till vad som kan motivera att en utredning inte inleds. Kapitlet 

om tidigare forskning avgränsas dock till riskfaktorer då de bedöms som mest relevanta utifrån 

studiens syfte. Frågorna som ställts till informanterna fokuserade på dessa och därmed har 

samtalen i första hand behandlat riskfaktorer. Det kan också argumenteras för att skyddsfaktorer 

implicit speglas när riskfaktorer nämns. 

 

I det andra avsnittet presenteras forskning med ambitionen att åskådliggöra professionellas 

förfaranden vid handläggning av barn som far illa för att på det sättet komma närmare 

förhandsbedömningen. Avsnittet inleds med problematik och svårigheter rörande handläggning 

när beslut ska tas om barn som misstänkts fara illa. Efter detta presenteras professionellas 

strategier i sitt förfarande. Även brister i professionellas förfaranden behandlas i avsnittet. Denna 

aspekt bidrar till en ökad förståelse för de förhandsbedömningar professionella gör vid ingången 

i denna studie. Sådant som forskningen visar problematiskt eller särskilt svårt kan även jämföras 

med de utsagor som framträder i datamaterialet. 

2.1 Riskfaktorer 

Arbetet med barn som misstänks fara illa måste bygga på en förståelse av riskfaktorer för barns 

hälsa (Dubowitz et al, 2011). Med bakgrund av bland annat detta presenteras nedan ett antal 

specifika riskfaktorer som återfinns i forskningen om barn som far illa. Flera av riskfaktorerna 

återfinns även i denna studies resultat.  

 

En i forskningen återkommande riskfaktor för barn är fattigdom (Dubowitz et al, 2011; Ringbäck 

Weitoft et al, 2008; Sidebotham & Heron, 2006). Sidebotham och Heron (2006) har genomfört 

en studie i Storbritannien rörande 14 256 barn. Knappt 1 % av dessa barn blev inskrivna i det så 

kallade child protection register innan deras sexårsdag, vilket är ett nationellt register där barn 

som far illa registreras. Författarna fann att  hos de barn som blev registrerade var fattigdom det 

mest utmärkande kännetecknet, då fattiga barn löpte tio gånger högre risk att registreras i 

registret. Ringbäck Weitoft et al (2008) visar att barn som lever i hushåll beroende av 

försörjningsstöd löper ökad risk för att i framtiden bland annat missbruka alkohol och droger 

samt vara lågutbildade. Samma studie redogör också för att dessa barn i större utsträckning 

utsätter sig för självmordsförsök. Men det är inte bara en svag ekonomi som ökar riskerna för 
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barn, även föräldrar med ett svagt socialt nätverk är en riskfaktor. Sidebotham och Heron (2006) 

redogör för att barn till föräldrar med ett svagt socialt nätverk löper två gånger högre risk att fara 

illa.  

 

En annan riskfaktor för barn är att leva med en ensamstående förälder (Dubowitz et al, 2011; 

Lindell & Svedin, 2004). Lindell och Svedin (2004) har i sin studie undersökt attribut hos de 

familjer där barnen utsatts för våld. De hänvisar i sin studie till bland annat tidigare forskning om 

att hushåll med ensamstående föräldrar löper två till fem gånger högre risk att utveckla sociala 

problem och mer troligt behöva stöd från socialtjänst (ibid, p. 341). Även Sidebotham och 

Herons (2006) resultat visar att de flesta barn som farit illa hade biologiska föräldrar som skilt 

sig. Ytterligare något som har med familjesammansättning att göra är antalet barn i hushållet. 

Risken för barn tenderar att öka ju fler barn som finns i hushållet (Dubowitz et al, 2011). Barn 

till föräldrar som varit under 20 år när barnet föddes löper också högre risk för att fara illa 

(Sidebotham & Heron, 2006). Lindell och Svedins (2004) visar att utmärkande för familjer där 

våld förekommit är att de i genomsnitt innehöll en överrepresentation av barn med 

funktionsnedsättningar. I forskningen återfinns också riskfaktorer för barn kopplade till 

utbildningsnivå och sysselsättning (Dubowitz et al, 2011; Sidebotham & Heron 2006; Lindell & 

Svedin 2004). Dubowitz et al (2011) belyser att en låg utbildningsnivå hos föräldern är en 

riskfaktor. Sidebotham och Heron (2006) fann att barn till arbetslösa föräldrar löpte fem gånger 

högre risk att fara illa än andra barn. Lindell och Svedin (2004) fann att en majoritet av de 

föräldrar i familjer där våld förekommit inte hade någon sysselsättning utanför hemmet utan var 

antingen arbetslösa, studerande, pensionstagare eller ägnade sig åt hushållsarbete. 

 

Lindell och Svedin (2004) visar på drogbruk hos föräldrar som en riskfaktor genom att ha funnit 

att i familjer där våld mot barn bekräftats har en fjärdedel av papporna och en femtedel av 

mammorna missbrukat droger. Att missbruk är ett kännetecken för familjer där barn utsätts för 

våld konstateras i Lindell och Svedins (2006) uppföljningsstudie. Även Osborne och Berger 

(2009) ser sambandet mellan missbrukande föräldrar och negativ påverkan på barn. Forskarna 

hävdar även att detta samband förstärks om den missbrukande föräldern bor i samma hushåll 

som barnet. Även psykisk ohälsa anses i forskningen vara en riskfaktor för barn. Dubowitz et al 

(2011) tar upp depression hos vårdnadshavare eller omsorgsgivare som en sådan faktor. Det gör 

även Turney (2011) men väljer att fokusera på långvarig depression hos mammor och 

konstaterar dess negativa inverkan på barnens fysiska hälsa då dessa mammor till exempel tar 

sina barn till sjukhuset för förebyggande vård i mindre utsträckning än andra mammor. Mowbray 

et al (2006) lägger också fokus på mammors psykiska hälsa men kommer fram till att bipolär 

sjukdom hos mamman medför en större risk för barnet än vad depression och schizofreni gör. I 

svensk forskning framkommer det att i familjer där barn utsatts för våld så hade något mer en 

tredjedel av föräldrarna en psykisk sjukdom såsom depression, psykos eller 

personlighetsstörning (Lindell & Svedin, 2004). Det var också ett talande kännetecken hos 

särskilt mammorna i Lindell och Svedins (2006) uppföljningsstudie.  

 

En annan riskfaktor som behöver nämnas i detta sammanhang är föräldrars inlärningssvårigheter. 

Cleaver et al (2011, p. 33) utgår i sin definition av inlärningssvårigheter från hur personer 

presterar på ett IQ-test. Hamnar testdeltagaren under ett visst värde klassas denne som en person 

med inlärningssvårigheter. Föräldrar med inlärningssvårigheter anses i forskningen vara en av 

många faktorer som inverkar på föräldrars förmåga att skydda och ge sina barn god omvårdnad 

(ibid). Forskningsrön visar att föräldrar som brister i sin omsorgsförmåga beror på andra 

sammanlänkande faktorer såsom fattigdom, psykisk hälsa och missbruk snarare än att föräldern 

fått ett visst värde på ett IQ-test. Däremot utesluter inte författarna att inlärningssvårigheter hos 

föräldrarna kan medföra indirekta risker för barnet i form av försummelse då denna grupp av 
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föräldrar tenderar att sakna utbildning i föräldraskap och att det stöd som finns är otillgängliga 

för denna grupp (ibid, p. 35).          

 

Lindell och Svedin (2006) drar slutsatsen att vissa kännetecken hos föräldern har stor påverkan 

för risken att barnet utsätts för utnyttjande och försummelse. Detta överensstämmer med annan 

redovisad forskning. Denna redogörelse av riskfaktorer för barn att drabbas av en ogynnsam 

utveckling eller att behandlas illa har visat på en mångfacetterad och komplex bild där 

riskfaktorerna sällan uppträder isolerat från varandra. Denna reflektion backas i vissa avseenden 

upp av Cleaver et al (2011, p. 48) som bland annat belyser ett exempel på att upp till 40 % av de 

vuxna med inlärningssvårigheter rapporterades påverkas av psykisk ohälsa. Författarna hävdar 

vidare att föräldrar i de familjer som uppmärksammas för misstanke om att barnet far illa har 

betydligt fler problem än den övriga populationen. Woodcock och Sheppard (2002) förtydligar 

ytterligare detta samspel, då de funnit att riskfaktorer som depression och alkoholberoende 

förekom parallellt hos mammor. Det är främst den multipla kombinationen av riskfaktorer hos 

familjen som har visat sig öka risken för att barn far illa (Cleaver et al, 2011, p. 93).  

2.2 Professionellas förfaranden 

Bertottis (2010) intervjustudie med socialarbetare som arbetar med barn visar att de 

professionella upplever svårigheter med att ”balansera rättigheter”, det vill säga behovet av att 

skydda barnen eller behovet av att stötta föräldrarna. Socialarbetare måste i sitt beslutsfattande 

utgå från bedömningar där flera aspekter vägs in och en kontext där det inte finns några tydliga 

tecken på rätt sätt att agera. McSherry (2007) belyser ytterligare svårigheter med 

barnavårdsärenden då forskaren lyfter fram komplexiteten i förhållandet mellan fysiskt våld 

kontra försummelse (neglect) i den praktiska bedömningen och förklarar att de verksamheter 

som ska skydda barn tenderar att prioritera de fall där barnet utsatts för fysiskt våld framför de 

fall då barn försummas. Forskaren belyser att det i Storbritannien har visat sig att så kallade 

Child protection services ger fall där barn försummas låg prioritet. Socialarbetare tenderar att 

vänta med att hantera fall där försummelse sker tills den punkt då en våldshändelse inträffar i 

fallet. Författaren menar att anledningar till det kan vara svårigheter kopplade till försummelse. 

Begreppet försummelse är svårdefinierat vilket medför en större osäkerhet. Bevis för 

försummelse måste samlas under en längre period till skillnad från när till exempel en specifik 

våldshändelse inträffar. Därmed behöver socialarbetaren tillämpa ett mer långsiktigt perspektiv. 

Författaren menar att ytterligare svårigheter med att upptäcka försummelse av barn är 

osäkerheten om vem som bär ansvaret. Det kan vara svårt att avgöra om det är förälderns 

oförmåga och egenskaper eller om det är miljön som är orsaken. De ovannämnda svårigheterna 

får konsekvenser att barn som är offer för försummelse inte tas på lika stort allvar som barn som 

är offer för till exempel våld (ibid). 

  

Svårigheten som McSherry (2007) redogör för utmanas i Brunnberg och Pecniks (2007) studie. I 

deras studie i en delvis svensk kontext har forskarna fått fram resultat som tyder på att svenska 

socialarbetare i högre grad än socialarbetare från andra länder stödjer och guidar föräldrarna i 

deras föräldraskap. I studien jämförs svenska socialarbetare med kroatiska socialarbetare och där 

framkommer det att de svenska socialarbetarna tenderar att undvika att placera barnet utanför det 

egna hemmet även om barnet utsatts för våld i hemmet. Författarna förklarar denna tendens med 

att den svenska socialtjänsten har fler verktyg att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Tanken med 

detta är att förebygga att barn och unga behandlas illa av sina vårdnadshavare. Svenska 

socialarbetare i denna studie ansåg att huvudproblemet var om barnets välmående var i fara och 

fokuserade mer på att visa förståelse för barnets situation innan den försämrades. Därmed är 

svenska socialarbetare enligt denna studie inriktade på att förebygga missförhållanden hos barn 

snarare än att vara tvungen att reagera med omhändertagande av barnet när väl 

missförhållandena uppkommit (ibid).   
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Trots att Brunnberg och Pecnik (2007) finner att svenska socialarbetare har mer verktyg att 

arbeta med samt arbetar mer förebyggande än socialarbetare i andra länder finner Hultman et al 

(2015) brister i handläggningen vad gäller barns hälsa. Författarna har genomfört en studie i 

syfte svara på hur svenska socialarbetare uppskattar barns hälsa vid argumentation och 

utvärdering av deras behov. Enligt forskarna innehåller socialtjänstlagen få utlåtanden om hur ett 

barns hälsa ska bedömas, vilket gör ämnet intressant att studera. Forskarna fann i sin studie att 

när socialarbetare refererar till barnets hälsa så gör dem det kortfattat och med fåtal ord. De fann 

även en skillnad beroende på om det handlade om psykisk- eller fysisk ohälsa. Angående psykisk 

ohälsa hos barnet framgick att socialarbetaren ofta tenderar att hänvisa till en och samma 

förklaring vilket var förälderns oförmåga, som kunde vara en destruktiv livsstil, att föräldrarna 

var i konflikt med varandra eller om en förälder hade egna psykiska besvär. Till denna förklaring 

hade socialarbetarna också en passande åtgärd. Barnets beteende ansågs även vara symptom till 

deras psykiska ohälsa. Vid utredningar som rörde fysiska problem och fysisk ohälsa omtalades 

hälsan betydligt mer kortfattat. Socialarbetarna tenderade dessutom att lägga större fokus på 

konsekvenserna av det fysiska problemet eller den fysiska ohälsan än orsakerna till den. 

Åtgärderna innefattade också i stor utsträckning extern hjälp. Forskarna belyste ett exempel i 

studien som handlade om en 11-årig pojke med magont som inte gick till skolan. Pojken blev 

istället rekommenderad av socialarbetare att uppsöka medicinsk hjälp. Slutligen redogör 

forskarna för resultat som fann att socialarbetare tenderade att ändra grunden för oron under 

processens gång utan vidare förklaring. I slutskedet fanns ett annat problem vilket 

socialarbetaren hade en förklaring till och en föreslagen åtgärd för. Studiens resultat visar på en 

avsaknad av noggranna beskrivningar av barns livssituation. Enligt forskarna kan socialarbetarna 

använda en förenklad förklaringsmodell vid bedömning och uppskattning av ett barn hälsa vilket 

begränsar bedömningen och därmed förhindrar en djupare förståelse för orsaker och 

konsekvenser (ibid).  

 

Svårigheter vid handläggning av barn som misstänks fara illa har utifrån tidigare forskning visat 

sig bestå av att bedöma behovet av barnets skydd och behovet av att stötta föräldrarna. Även 

svårigheter i att upptäcka försummelse har belysts vilket bland annat får konsekvenser att barn 

som utsätts för våld tenderar att prioriteras före de barn som utsätts för försummelse. Svenska 

socialarbetare tillämpar enligt redovisad forskning ett barnperspektiv men brister i 

handläggningen har visat sig finnas. Sett till alla de redovisade studierna i detta kapitel är det 

ingen som intervjuat professionella som gör förhandsbedömningar vilket gjorts i denna uppsats. 

De flesta av studierna är dessutom kvantitativa och inte gjorda i Sverige. Denna kvalitativa 

studie bidrar därför till att fylla kunskapsluckor som finns gällande undersökningar om 

förhandshandsbedömningar, speciellt i en svensk kontext.    
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3. Teori 
Tidigare forskning har visat på professionellas förfaranden och riskfaktorer som kan anses 

viktiga att ha med i bedömningen. Ett visst handlande och de faktorer som vägs in kan göra att 

en förhandsbedömning resulterar i att utredning inleds. För att förklara denna process samt svara 

till studiens syfte och frågeställningar kommer analysen utgå från Donileen R. Losekes (2003) 

syn på sociala problem. Ett socialt problem är enligt Loseke något som bedöms vara; fel och 

skadligt, förekommande hos en stor del av populationen och möjligt att förändra. Det ska även 

finnas en vilja och åsikt att faktiskt förändra problemet (p. 6). Loseke menar att sociala problem 

konstrueras utifrån att ett förhållande definieras och ges mening av människor. Utifrån 

författarens definition kan ett socialt problem därmed inte vara objektivt utan är i sin existens 

beroende av subjektiva utsagor som ger en viss företeelse ett namn och en innebörd (p. 14).  

 

Loseke redogör för två relevanta begrepp i konstruktionen av sociala problem: claims-makers 

och audience. Claims-makers är de personer som skapar mening om ett förhållande och audience 

är de som värderar samma mening (p. 25f). För att få uppsatsen mer lättläst kommer dock 

audience från denna stund omnämnas mottagare i förståelsen att de utgörs av individer som 

claims riktas till. De claims som claims-makers gör består av budskap i form av till exempel 

handlingar och ord för att övertyga mottagarna om att ett förhållande ska uppfattas som ett 

socialt problem (ibid). Loseke förklarar att mottagarna består av en varierad samling människor. 

Claims kan vara riktade till politiker, den allmänna opinionen eller delar av den. Claims-makers 

kan vara alltifrån forskare och massmedia till socialarbetare (p. 51). För att claims-makers ska 

övertyga mottagarna om att ett förhållande ska ses som ett socialt problem konstruerar de 

föreställningar om förhållanden och människor (p. 55). Sättet claims-makers konstruerar ett 

förhållande eller en människa i praktiken följer dock inte en given manual. Metoder som används 

för att konstruera sociala problem är inte medvetna handlingar utan endast konsekvenser av 

claims-makers specifika förståelse av världen (p. 88). Med stöd av detta resonemang 

argumenterar vi för att konstruktionen av sociala problem är en process som sker omedvetet och 

som troligen inte behöver ske i manipulativt syfte. 

  

Claims-makers konstruktioner av förhållanden tenderar att bygga på mottagarnas logiska 

uppfattningar om hur världen bör vara. Konstruktioner av människor anspelar i sin tur på det 

som känslomässigt berör mottagarna (p. 51f). Loseke belyser två metoder för att konstruera 

förhållanden: the diagnostic frame och the motivational frame (p. 63). I den förstnämnda 

metoden måste claims-makers ge mening åt fakta om förhållandet. Dessa fakta berör vad 

förhållandet är, skadan det medför och hur många offer som drabbas (p. 59). Detta innebär att 

claims-makers redogör för vilken typ av problem som existerar i förhållandet och vem eller vad 

som är orsaken till problemet (p. 63). I den sistnämnda metoden måste claims-makers samtidigt 

få sina mottagare att bry sig om förhållandet. Mottagarna behöver anledningar till varför de ska 

bedöma förhållandet som förkastligt och problematiskt (p. 59). För att claims ska göra att 

mottagarna ser ett visst förhållande som förkastligt måste de överensstämma med de cultural 

themes som finns i den aktuella kontexten. Dessa teman innehåller uppfattningar om hur världen 

bör vara beskaffad (p. 63). 

 

När föreställningar om människor konstrueras bygger de på humanitarian themes. Begreppet 

innefattar mottagarnas önskan om att göra världen till en bättre plats, till att hjälpa de som är i 

nöd samt att stoppa mänskligt lidande och smärta (p. 77). För att väcka sympati och liv i 

mottagarna känslor som omfattas av dessa teman konstrueras de människor som tar skada av 

förhållandet som offer med särskilda egenskaper (p. 78f). Idealtypen av ett offer är en individ 

med god moral och som inte kan beskyllas för sitt eget lidande (p. 79). Men även förövaren 

skyldig till förhållandet kan konstrueras i detta sammanhang. Claims som anspelar på 
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föreställningen om förövaren kan skapa känslor av hat, fördömande och en vilja hos mottagarna 

att förövaren bör bestraffas (p. 83).  

 

Losekes (2003) teoretiska ramverk är användbart i denna studie. Studien utgår från författarens 

definition om vad som gör ett förhållande till ett socialt problem. Informanterna betraktas som 

claims-makers och deras utsagor som claims. Det vill säga att de omedvetet konstruerar 

förhållanden på ett sådant sätt så att de kan framställas som ett socialt problem. Genom dessa 

claims går det att utvisa om förhållandet anses vara problematiskt och i behov av att ändras. 

Även Losekes resonemang om konstruktionen av människor i form av offer och förövare är 

relevant för studien. Detta resonemang kan ge stöd i analysen genom att identifiera hur 

informanternas uppfattningar bidrar till konstruktionen av personer i bedömningsprocessen. 

Eftersom det sociala problemet i fokus här är barn och unga som riskerar att fara illa eller far illa 

är det intressant att utifrån Losekes tankegångar analysera hur uppfattningar bidrar till att 

konstruera barn som eventuella offer och föräldrar som eventuella förövare. Teorin underlättar 

synliggörandet och diskussionen om hur informanternas uppfattningar bidrar till att konstruera 

fenomenet kring förhållanden som tillmäts betydelse i förhandsbedömningar om barn och unga 

som misstänks fara illa.  
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4. Metod  

4.1 Forskningsansatser 

I kvalitativ forskning, som studien bygger på, är tolkning av data grundläggande. Data kan tolkas 

på olika sätt beroende på studiens syfte, frågeställningar, forskarens förkunskaper och teoretiska 

perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015, p. 211). I studiens analys kommer datamaterialet 

analyseras både utifrån den konkreta empirin och teoretiska resonemang, vilket kan sägas vara 

ett samspel mellan induktiv och deduktiv ansats. Studien kan därmed sägas ha en abduktiv 

ansats. Med en abduktiv ansats hjälper teorin forskaren att göra observationer på fältet och 

möjliggör för forskaren att förstå det empiriska materialet (ibid, p. 217ff). En abduktiv ansats är 

motiverat då Losekes (2003) tankegångar om konstruktionen av sociala problem är redskap i 

studien för insamling och analys av material. I genomförandet av studien sker således ett 

växelspel mellan empiri och teori.  

 

Den vetenskapsteoretiska ansats som är lämplig utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

teoretiska analysverktyg är konstruktivism. Howell (2013, p. 90) förklarar kärnan i 

konstruktivism med stöd av Guba och Lincoln (1989) enligt följande: 

 
“Guba and Lincoln posited that for the constructivist paradigm, the core assumption is that realities are not 

objectively ‘out there’ but are constructed by people, often under the influence of a variety of social and cultural 

factors that lead to shared construction (1989:12).” 
  

Med ovanstående definition av konstruktivism anses denna uppfattning bygga på att verkligheten 

skapas genom att människor interagerar med varandra, verkligheten är inte något som finns 

utanför människors medvetande och förståelse. Vad som anses vara sanning avgörs av mänsklig 

interaktion som är påverkad av sociala och kulturella faktorer. Sociala konstruktioner 

(värderingar, målsättningar, världsbilder) förändras beroende på tid och plats och avgörs av den 

aktuella kontexten. Genom att människor delar erfarenheter konstrueras sanningen som anses 

vara tillfällig konsensus mellan individer. Konstruktivism strävar efter att finna och förstå sociala 

konstruktioner, vilket denna studie gör men med fokus på att undersöka de processer som 

föranleder de sociala konstruktionerna (Howell, 2013, p. 90ff). I sina teoretiska resonemang 

utgår även Loseke (2003) från konstruktivism. Med bakgrund av detta är konstruktivism en 

relevant vetenskapsteoretisk ansats för studien.  

4.2 Metodval 

Studien tillämpar en kvalitativ metod. I kvalitativ metod har datainsamlingen en öppen karaktär 

där forskaren utgår från en problemformulering men styr insamlingen så lite som möjligt. Skälet 

till detta är att informanten ska få uttrycka sig med sina egna ord och på sitt eget sätt (Jacobsen, 

2007, p. 48f). Kvalitativ metod lämpar sig bäst i en studie intresserad av hur människor uppfattar 

något, hur de konstruerar sin verklighet, då en styrka med kvalitativ metod är förståelsen (ibid, p. 

56). Studiens syfte, vetenskapliga ansats och teoretiska analysverktyg motiverar därför en 

kvalitativ metod. Studiens frågeställningar efterfrågar uppfattningar vilket konstruktivism och 

Loseke (2003) inriktar sig på, det vill säga att de processer som individerna deltar i bidrar till 

sociala konstruktioner. Detta kan en kvalitativ metod synliggöra.  

 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer då det möjliggjorde för informanten att uttrycka 

sina uppfattningar, vilket är en viktig del för studiens syfte. Datainsamlingsmetoden motiveras 

också utifrån konstruktivism som är kritisk till att det existerar någon objektiv sanning utanför 

individens eget medvetande och förståelse (Howell, 2013, p. 90ff). Med stöd av detta bör 
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forskaren undersöka det subjektiva, det vill säga individen och dennes uppfattningar. Detta för 

att kunna synliggöra och diskutera hur uppfattningarna bidrar till att konstruera förhållanden som 

är av betydelse i förhandsbedömningar om barn och unga som misstänks fara illa. Utifrån detta 

resonemang var det fördelaktigt att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod i studien. 

  

Studiens analysmetod är kvalitativ innehållsanalys och kännetecknas enligt Graneheim och 

Lundman (2004) av dess tonvikt på både det som kan beskrivas (det manifesta) och den 

underliggande betydelsen av det som beskrivits (det latenta). Författarna förklarar med stöd av 

tidigare forskning att analys som utgår från det manifesta i en text ägnar sig åt att lyfta fram det 

observerbara och självklara i texten, medan den latenta analysen har fokus på vilken mening som 

finns bakom det manifesta innehållet i texten (ibid, p. 106). I den kvalitativa innehållsanalysen 

som ägnar sig åt det manifesta innehållet redogörs denna i den tidigare delen av analysen när ord 

och fraser omformas till koder och kategorier. Det latenta inslaget i analysen uppkommer enligt 

författarna oftast i ett senare skede i analysprocessen och framställs i olika teman (Graneheim & 

Lundman, 2004). Målsättningen med studiens kvalitativa innehållsanalys är att med stöd av 

ovanstående tankegångar gå från en manifest beskrivning i form av koder och kategorier till en 

mer underliggande latent förståelse av texten som ges i form av övergripande teman. Denna typ 

av kvalitativ innehållsanalys går i linje med studiens abduktiva ansats som utgörs av ett samspel 

mellan teori och empiri. Den abduktiva ansatsen kan därmed vara ett stöd i att finna det latenta. 

Detta tvådelade fokus sett ur författarnas perspektiv på kvalitativ innehållsanalys hänger samman 

med studiens vetenskapsteoretiska ansats konstruktivism. Det manifesta innehållet visar enskilda 

individers uppfattningar samtidigt som det latenta innehållet visar ett mönster i de uppfattningar 

som informanterna har i berörd verksamhet och därmed kan studien spegla den socialt uppkomna 

verklighet Guba och Lincoln anser vara kärnan i konstruktivism (Guba & Lincoln (1989) i 

Howell, 2013, p. 90). Som nämnts ovan utgår även Loseke (2003) från konstruktivism vilket gör 

att studiens teoretiska ram, av samma anledning som den vetenskapsteoretiska ansatsen, 

motiverar en innehållsanalys.   

4.3 Urval 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med nio socialsekreterare på en enhet inom socialtjänstens 

barn och ungdomsverksamhet. Den undersökta enheten tar emot orosanmälningar om barn och 

unga som misstänks fara illa. Socialsekreterarna gör förhandsbedömningar av 

orosanmälningarna och beslutar om utredning bör inledas eller inte, vilket är anledningen till 

valet av informanter. Socialsekreterarna bedöms vara de som bäst kan ge svar på studiens 

frågeställningar samt uppfylla dess syfte. Som studiens författare ansåg vi att mängden 

informanter gav det datamaterial studien behövde för att uppfylla syftet och frågeställningarna. 

Dessutom var antalet socialsekreterare på enheten endast nio stycken vilket hade inneburit att vi 

varit tvungna att rekrytera från annan kommun om behovet av fler informanter hade funnits. 

Därmed var det inte motiverat att lägga ner mer tid på att rekrytera och intervjua ytterligare en 

informant. 

4.4 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Genomförandet av intervjuer skedde på undersökt verksamhet under våren 2016 vecka 15 och 

16.  Längden på intervjuerna varierade från den kortaste på 32 minuter till den längsta på 49 

minuter, de flesta pågick dock mellan 40 till 43 minuter. I de intervjuer som var kortare ombads 

informanten försöka fördjupa sina svar ytterligare. Anledningen till att datainsamlingen skedde 

på verksamheten var för att påverka informanternas dagliga arbete så lite som möjligt. Särskilt då 

verksamheten hade en jourfunktion vilket medförde svårigheter att planera in tid för vissa 

intervjuer. Integritet är också viktigt att ha i åtanke vid val av plats (Padgett, 2008, p. 107). 

Information som lyftes fram av informanterna kunde vara känslig och därför var det inte heller 
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lämpligt att genomföra intervjuerna någon annanstans. Integritetsaspekten beaktades därmed i 

intervjuerna.   

  

Varje intervju bestod av två intervjuare och en informant. Utifrån en konstruktivistisk syn 

interagerar intervjuare och informant. Tillsammans skapar de resultatet (Howell, 2013, p. 90). 

Detta motiverade att vara två intervjuare då studien hade en önskan om att intervjuerna skulle 

innehålla så likartade frågor som möjligt för att därmed i analysen lättare kunna finna rimliga 

jämförelser i materialet. Utifrån ovanstående resonemang hade vi som intervjuare varsin roll. En 

ställde frågorna och den andra antecknade, hjälpte till att ställa följdfrågor samt höll uppsikt över 

tiden. Anledningen till varför anteckningar fördes under samtalet var att det blev lättare att se 

vilka områden intervjun berört och vilka som återstod att behandlas. Intervjuerna genomfördes 

med en informant åt gången och spelades in via inspelningsfunktion på mobiltelefon. 

  

Studiens datainsamlingsmetod har utformats enligt en intervjuguide med stöd av Padgetts (2008) 

idéer om hur en kvalitativ intervju bör genomföras (se bilaga 1). Kvalitativa intervjuer är ofta 

minimalt strukturerade men aldrig helt improviserade. Den kvalitativa intervjun som är mest 

strukturerad men ändå inte är av kvantitativ art är den så kallade semi-strukturerade intervjun 

(ibid, p. 103), vilket är den typ av intervju som tillämpades i studien. Intervjuguiden innehåller 

frågor om ämnen eller områden knutna till studiens syfte, det vill säga information som måste 

framkomma i intervjuerna. Frågorna är därmed öppna men ska möjligtvis kunna täcka flertalet 

områden relevanta för syftet (ibid, p. 113f). Den semi-strukturerade intervjun bedömdes lämplig 

utifrån syfte och analysmetod då informanterna gavs utrymme att svara uttömmande på varje 

fråga samtidigt som frågorna var styrda efter en intervjuguide. Intervjuguiden för studien var 

indelad i tre block. Det inledande blocket bestod av frågor som hade relevans till syftet utifrån att 

det målade upp kontexten i där verksamheten verkar samt gav möjlighet för informanten att 

berätta om sin roll och sitt perspektiv på denna. Dessa frågor berörde informantens åsikter om 

det bästa med arbetet, vilka utmaningar arbetet medför samt frågor som handlade om 

informantens arbetsuppgifter, funktion och tillvägagångssätt på arbetsplatsen. Det första blocket 

utformades med stöd av Padgett (2008) som menar att en intervju bör inledas med frågor som 

inte kan upplevas hotande eller känsliga. Faktafrågor eller känsliga frågor bör undvikas i 

inledningen då informanterna antingen kan få fel intryck av intervjun eller känna sig kränkta 

(ibid, p. 106f). Det andra blocket behandlade studiens huvudsakliga syfte. Den delen innehöll 

frågor om informantens uppfattningar gällande vad som bör ligga till grund för att inleda 

utredning samt om informanten uppfattade vissa förhållanden som mer betydelsefulla än andra i 

den bedömningen. Blocket avslutades med ett fiktivt fall för ytterligare fördjupning i ämnet. I det 

avslutande blocket fick informanten redogöra för om de upplever skillnader i deras syn på vad 

som är oroväckande jämfört med vad andra parter, verksamheter eller privatpersoner ser som 

oroväckande. Den sista frågan som ställdes innan intervjuerna avslutades var om informanten 

ville tillägga, utveckla eller förklara någonting.  

4.5 Tillvägagångssätt för transkribering 

För att möjliggöra analys av materialet transkriberades intervjuerna. Det som transkriberades var 

ord, uttryck och skratt. Pauser markerades men transkriberades inte i antal sekunder. Vad gäller 

informanternas betoning av ord angavs inte heller detta. Uppgifter om namn på orter och 

individer eller annat som eventuellt kan spåra läsaren till informanten eller riskera 

konfidentialiteten i studien har i transkriberingen tagits bort. Informanternas namn i 

transkriberingarna ersattes av “Informant 1” och förkortades I1. De nummer som informanterna 

fick var från 1 till 9 och tilldelades slumpvis utan någon kronologisk ordning. Transkriptionerna 

har förvarats på författarnas datorer samt kopierats till en extern hårddisk. Utskrivna kopior av 

transkriptionerna har förvarats hemma hos en av författarna. De transkriberade intervjuerna 

analyserades sedan enligt en kvalitativ innehållsanalys. 
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4.6 Tillvägagångssätt för innehållsanalys 

Studien följer till stor del Graneheim och Lundmans (2004) modell för kvalitativ innehållsanalys. 

När transkriptionen av materialet var klart skrevs det ut på pappersark. Inledningsvis lästes 

transkriptionerna igenom av båda studiens författare för att få en överblick av materialets 

innehåll. Därefter påbörjades det som Graneheim och Lundman (ibid) menar är första steget i 

analysen, att välja ut meningsbärande enheter kopplade till samma centrala innebörd från det 

transkriberade materialet. Transkriptionerna lästes återigen men denna gång markerades det som 

ansågs vara meningsbärande enheter relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Syftet och 

frågeställningarna har reviderats något under processens gång utifrån det empiriska materialet 

undersökningen funnit. Studiens huvudfokus har dock kvarstått. En del av de meningsbärande 

enheterna som valdes ut visade på samband med Losekes (2003) teori om konstruktionen av 

sociala problem. Transkriptionerna bearbetades av båda studiens författare för att få en så 

likvärdig tolkning som möjligt samt minska risken för att viktiga delar av materialet inte tas med. 

När en transkription ansågs färdigbehandlad lämnades den över till den andra av studiens 

författare. När bearbetningen av transkriptionerna var klara fördes de utvalda meningsbärande 

enheterna in i ett gemensamt dokument. Varje meningsbärande enhet ordnades efter rubriker 

som byggde på intervjupersonens slumpvalda nummer. För att minska risken för att en 

meningsbärande enhets innebörd skulle försvinna när den plockades ur sitt sammanhang 

användes parenteser där sammanhanget eller vilken intervjufråga som besvarats framgick. Under 

arbetet pågick en öppen dialog med möjlighet till reflektion om materialets relevans för syftet, 

återigen med motiveringen att få en sådan likvärdig tolkning som möjligt och minska risken för 

att viktiga delar utelämnats. För att göra materialets innehåll lättöverskådligt öppnades sedan ett 

nytt dokument där de meningsbärande enheterna ordnades efter dess centrala innebörd under 

olika rubriker. En del av det material som valts ut togs även bort då det bedömdes irrelevant för 

studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande enheterna markerades med 

intervjupersonens nummer för att ur en etisk synvinkel möjliggöra för att ta bort material om en 

deltagare skulle dra tillbaka sitt samtycke till studien. 

 

Utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modell bestod den andra fasen av att skapa nedkortade 

meningsbärande enheter av de ursprungliga meningsbärande enheterna. Den nedkortade 

meningsbärande enheten skrevs i en annan textfärg för att inte riskera att meningarna blandades 

samman. De meningsbärande enheterna behandlades av studiens författare var för sig men i 

samma rum. Det sparade tid och möjliggjorde för diskussion. De nedkortade meningsbärande 

enheterna fördes därefter in i ett nytt dokument. Även i denna fas bedömdes en del av materialet 

irrelevant för studiens syfte och fördes inte in i det nya dokumentet. I efterföljande fas i analysen 

övergår processen i abstraktion (ibid). De nedkortade meningsbärande enheterna gavs koder 

bestående av ett par ord eller en ännu kortare mening. Graneheim och Lundman (ibid) vidhåller 

att de nedkortade meningsbärande enheterna ska ses i förhållande till sin kontext varför koderna i 

studiens analys är relativt långa. Varje nedkortad meningsbärande enhet kunde tillskrivas flera 

olika koder. I skapandet av koder arbetade studiens författare var för sig på grund av begränsad 

tidsram. När alla nedkortade meningsbärande enheter tillskrivits en kod fördes koderna in i ett 

nytt dokument där de ordnades i grupper efter dess innebörd. Även här bedömdes delar av 

materialet som irrelevant och fördes inte in i det nya dokumentet. Eftersom denna del i analysen 

var mer abstrakt kom specifika koder att väljas ut som särskilt svarade upp mot någon aspekt i 

Losekes (2003) teori. Denna teoribaserade selektion av koder är ett uttryck för studiens 

abduktiva ansats.    

 

Enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell ska koderna därefter placeras i olika kategorier. 

Dessa kategorier måste enligt författarna visa på en exklusivitet gentemot andra kategorier. 

Kategorierna utkristalliserades efter dess centrala innebörd och genom de grupper som koderna 

ordnats efter i tidigare fas. En del kategorier ansågs komplexa vilket ledde till att dessa fick 
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subkategorier. En subkategori visade på en aspekt inom ett område. Efter detta bildade ett visst 

antal kategorier ett gemensamt tema. Graneheim och Lundman (ibid) ser teman som det sista 

som skapas i analysen och som sammanfattningar av de meningsbärande enheterna, koderna och 

kategorierna. Det är dessa teman som använts för att presentera resultatet. När resultatet var 

skrivet bearbetades det för att så tydligt som möjligt svara på frågeställningarna. Även i denna 

fas har material sorterats och tagits bort på grund av irrelevans. I bilaga 2 finns ett utdrag ur 

kodningsschemat som visar det analytiska tillvägagångssättet som ovan beskrivits. 

4.7 Tillförlitlighet 

Det finns en uppdelning i valet av terminologi inom den kvalitativa forskningen i diskussioner 

om tillförlitlighet. En del studier som tillämpar kvalitativ innehållsanalys använder sig av 

begrepp som validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet som traditionellt sett hör till den 

kvantitativa forskningen. I andra kvalitativa studier utgår forskaren från begreppet tillförlitlighet 

och förklarar detta utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet vilka anses vara mer 

förekommande inom den kvalitativa forskningen (Graneheim & Lundman, 2004). Med stöd av 

att studien i sin datainsamlingsmetod är kvalitativ samt att nämnda författare föreslår att när en 

kvalitativ innehållsanalys tillämpas, vilket är fallet i denna studie, ska begrepp som är mer 

länkade till den kvalitativa forskningstraditionen användas. Därmed kommer inte termer som 

reliabilitet och validitet behandlas i det följande, istället kommer begreppet tillförlitlighet att 

användas. 

 

Med hänsyn till studiens tillförlitlighet har alla steg i tillvägagångsättet dokumenterats 

fortlöpande under processens gång för att bland annat möjliggöra en redogörelse av vad som 

gjorts under analysen. Genom en tydlig beskrivning av forskningsämnets kontext, dess urval av 

informanter samt en redogörelse av studiens datainsamling och analys ökar tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Studien visar därmed på transparens vilket är viktigt för 

tillförlitligheten. I avsnittet om tillvägagångsätt för analys beskrivs att nya dokument användes 

vid varje steg i analysen. Anledningen till det var att möjliggöra tillbakablick, speciellt vid 

framtagning av kodningsschema. Ett kodningsschema visar hur kodning och analys gått till och 

därmed underlättar för läsaren att förstå denna process samt ökar läsarens insyn (se bilaga 2). 

Denna transparens gällande tillvägagångsätt gör att tillförlitligheten beaktas i studien. 

   

Hur forskaren tolkar en text bör beröras i kapitlet om tillförlitlighet. Graneheim och Lundman 

(2004) vidhåller att forskarens tolkningar i analysen påverkas av teoretiska utgångspunkter. 

Författarna varnar för att forskaren kan finna mening i materialet utifrån en viss teoriram där det 

inte fanns någon mening från första början. En balansakt mellan teori och öppenhet måste hållas 

för att uppnå tillförlitlighet i studien enligt författarna. Detta är särskilt relevant för denna studie 

då en abduktiv ansats tillämpats. Under analysen har denna tillförlitlighetsaspekt vägts in utifrån 

att studiens teoriram haft en sekundär roll i val av koder, kategorier och teman. Denna selektion 

har i första hand styrts av studiens syfte och frågeställningar och därmed varit förhållandevis 

öppen. Endast ett fåtal delar i materialet har valts utifrån teori och då har detta följts av en 

diskussion mellan studiens författare om denna åtgärds för- och nackdelar. Ett reflexivt 

förhållningssätt gällande studiens teoretiska utgångspunkt har alltså vidtagits under analysen 

vilket minskat risken för misstolkningar. Tillförlitligheten i studien gällande detta har därmed 

beaktats.  

 

Att vara reflexiv gällande studiens begränsningar är också av betydelse. En sådan begränsning är 

att studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas i ett annat sammanhang där andra individer deltar. 

Detta förklaras av konstruktivismens syn på att informanten och intervjuare interagerar och 

tillsammans skapar en social konstruktion (Howell, 2013, p. 90). Detta innebär att kunskapen 

resultatet frambringar är situationsbunden till den aktuella kontexten och till de som närvarade 
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vid just den undersökningen. Det finns därmed begränsningar vad gäller studiens överförbarhet. 

Ett annat exempel på en begränsning i studien framträdde under datainsamlingen. När materialet 

transkriberades upptäcktes flertal påståenden av informanterna där förtydliganden hade önskats. 

Förmågan att ställa passande följdfrågor hade på det sättet kunnat berika materialet ytterligare. 

Givet detta upplevdes ändå förmågan förbättras under datainsamlandets gång.   

4.8 Etiska överväganden 

I forskningsprocessen ska flertalet principer beaktas. Kravet på information handlar om att ge 

upplysningar till informanten om syftet med studien och alla aspekter av studien som kan tänkas 

påverka deltagarnas vilja att delta. Det ska framgå att deltagandet är frivilligt, att det är möjligt 

att avbryta studien om informanten önskar detta samt att deras samtycke behövs för att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose det ovanstående skickades ett missivbrev (se 

bilaga 3) till enheten där informanterna arbetar med denna information. Ett möte hölls också med 

de berörda informanterna där all nödvändig information om studien presenterades. Innan 

intervjun inleddes och började spelas in gavs informanten möjlighet att ställa frågor om studien. 

Informanten fick sedan underteckna ett samtycke till att delta i studien (se bilaga 4). De gavs då 

information om att samtycket när de så önskade kunde återkallas. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

är det fördelaktigt om forskaren upplyser informanterna om offentliggörandet av resultatet. Detta 

tillgodoses genom en inplanerad återkoppling till de berörda informanterna när uppsatsen 

examinerats.  

  

Som forskare måste vi kunna utlova konfidentialitet. Det innebär att läsaren av uppsatsen inte 

ska ha möjlighet att spåra varken kommun, enhet eller enskild informant. För att tillgodose detta 

krav har allt material avidentifieras och förvarats så att endast uppsatsens författare haft tillgång 

till materialet. Ytterligare ett krav som beaktas är nyttjandekravet, det vill säga att det insamlade 

materialet endast får användas till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vid forskning är det viktigt att väga nyttan mot risker. Vi finner att vårt ämnesval syftat till 

kunskapsutveckling inom praktiskt socialt arbete då vi uppmärksammat uppfattningar som är 

avgörande för barn och ungas välmående och utveckling. Delade meningar om vad som är grund 

för fortsatt oro kan leda till en debatt som utvecklar kunskapen och uppmärksammar svårigheter 

inom ämnesområdet. Utvecklas kunskapen kan det innebära att färre barn eller unga som far illa 

“faller mellan stolarna”. För att minimera riskerna med studien har det varit viktigt att frågorna i 

intervjuerna ställts på ett klokt och värdigt sätt, vilket förhoppningsvis förhindrade att 

informanten kände sig kränkt. Av samma anledning har frågor endast ställts om det är relevant 

för studiens syfte. Det som Padgett (2008) lyft fram, vad gäller frågornas ordning, kan eventuellt 

ha minimerat riskerna att informanten utsatts för obehag (p. 106f). En annan etisk aspekt som 

övervägts är att varje informant fått berätta om sin uppfattning i berörd fråga enskilt med endast 

uppsatsens författare närvarande i rummet. Om andra kollegor närvarat under intervjun kunde 

det inneburit svårigheter för informanten att uttrycka sin mening.   
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5. Resultat och analys 
Nedan redovisas fem teman som har betydelse i beslutet att inleda eller inte inleda utredning. De 

fem teman är “barn och unga som far illa”, “förmågan att vara en bra förälder”, “riskfaktorer hos 

föräldrarna skapar oro”, “antal aktörer i och runt familjen har betydelse” och “våld och sexuella 

övergrepp - en särställd problematik”. I dessa fem teman återfinns kategorier och koder som 

bidrar till svar på studiens frågeställningar.  

5.1 Barn och unga som far illa 

Den första kategorin i detta tema har givits namnet barn och ungas betydelse. Oavsett 

problematik grundas beslut om att inleda utredning eller inte inleda utredning på vilka 

konsekvenser det innebär för barnet. Precis som Loseke (2003, p. 6)  menar att ett problem måste 

vara skadligt för att uppfattas som ett socialt problem anser informanterna att ett förhållande eller 

en viss problematik måste innebära konsekvenser för barnet. Ett citat från en informant följer för 

att belysa detta:  

 
“för föräldrarna om man nu ska hårdra det va, det kanske man egentligen inte ska säga, men en förälder kan 

egentligen göra vad den vill bara det inte får några konsekvenser för barnet [...]” 
 

Citatet tolkas som att det inte är orsaken som är det centrala utan konsekvensen. Orsaken är med 

andra ord inte ett problem förrän den skapar konsekvenser för barnet. En fundering som uppstår i 

samband med detta citat är svårigheten att arbeta förebyggande eftersom att problemet då redan 

uppstått. Ytterligare något som tillmäts betydelse är barnets röst och berättelse. Flertalet 

informanter lyfte fram barnets åsikt och upplevelse som det viktigaste i bedömningen. I fall där 

vårdnadshavarna presenterade en annan bild än barnet ansågs barnets röst väga tyngst. När barn 

berättar om en särskild problematik tillmättes det stor betydelse, till exempel sa en informant att 

om barnet berättar om föräldrars drickande kan det ändra ett beslut. Barn och ungas röst är 

således en viktig aspekt som vägs in i förhandsbedömningen. Följande citat får symbolisera 

denna aspekt:  

 
“det tydligaste är att barnet säger att den inte mår bra, eller att den, det beror på ålder också [...]” 

 

Detta citat leder in på nästa förhållande kopplat till barn och ungas betydelse. Detta förhållande 

är barnets ålder och beaktades i förhandsbedömningar när föräldraförmågan stod i fokus. Vid 

ärenden med små barn lyftes anknytningen mellan föräldrar och barn fram som viktigt 

tillsammans med hur föräldrar bemötte sina barn under mötet med socialtjänsten. Små barn 

tillmättes större betydelse då informanterna upplevde större oro för barnet ju yngre barnet var. 

Nedan följer ett citat som visar på denna ökade oro: 

 
“säg att det är en mamma som är psykiskt sjuk (och) man är rädd att hon flippar ur ibland, då är det lättare att känna 

sig trygg som socialtjänst att barnet är 13 år än om barnet är 3 månader, så det har ju betydelse” 
 

Citatet kan tolkas som att yngre barn oftare utreds än äldre barn. Utifrån Loseke (2003, p. 63) 

gör informanten i detta fall ett claim som består av konstruktionen av förhållandet om en psykisk 

sjuk mamma och den större fara det innebär för ett yngre barn än för ett äldre barn. Detta claim 

innehåller även konstruktionen av barnet som offer (ibid, p. 78f) utifrån ålder och 

överensstämmer med mottagarnas, det vill säga dem som värderar claims, uppfattning om hur 

världen ska vara (ibid, p. 63). Detta går att utläsa då informanten i sitt claim använder ordet “ju” 

som anspelar på självklarhet och inte anser sig behöva förklara resonemanget. En kritisk 

diskussion kan däremot föras om vart gränsen går för vilka barn som prioriteras. Hade 

informanten istället utformat sitt claim där barnen var 3 år respektive 3 månader hade det 
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eventuellt varit svårare för mottagarna att godta informantens prioritering, då skillnaden mellan 

dessa barn inte är lika tydlig som skillnaden mellan de barn som informanten tog upp i sitt 

exempel. Ett exempel på en tydlig skillnad består av den kognitiva förmågan där det äldre barnet 

har en mer utvecklad sådan. Med en mer utvecklad kognitiv förmåga kan det antas att barnet är 

mer mottaglig för psykisk fara och därmed kan påverkas negativt av den. En möjlig reflektion 

kan med bakgrund av detta göras kring att psykisk fara inte ses som lika allvarligt då äldre barn 

inte skapar lika mycket oro.  

 

Den andra kategorin under detta tema behandlar särskild problematik hos barn och unga som 

mestadels ansågs motivera en utredning. När ett barn eller en ungdom enligt informanterna hade 

ett beteende som medförde risker för hen själv eller andra i omgivningen existerade fog för 

utredning. Missbruk, drogproblem eller att vistas i miljöer där missbruk förekommer var sådana 

beteenden. En informant nämnde psykisk ohälsa hos barn som oroväckande men även 

självmordstankar, självmordsförsök och självskadebeteende framkom som oroande inslag i ett 

fåtal intervjuer. Enligt en informant var eskalerande kriminalitet en faktor som kunde motivera 

en utredning, just detta nämndes dock endast en gång men aspekten belystes däremot av en 

annan informant ett flertal gånger i samband med en diskussion om den unges umgängeskrets. I 

den diskussionen fann informanten att barnets eller ungdomens relationer med kompisar kunde 

vara problematiska och använde förhållanden som kriminalitet och missbruk för att definiera de 

problematiska kompisarna. Samma informant belyste även relationen med föräldrarna som viktig 

i bedömningen. Annan specifik problematik som lyftes i samband med intervjuerna av ett fåtal 

informanter var rädsla, ett utåtagerande beteende, en funktionsnedsättning eller ett sexuellt 

avvikande beteende och då främst om barnet vara litet. Detta citat får utgöra exempel på hur ett 

resonemang kring särskild problematik hos barn och unga kunde föras: 

 
“då kan det vara att ungdomen mår jättedåligt, har självskadebeteende, är utåtagerande, hamnar i fel kretsar och 

kanske börjar ta droger och att föräldrarna gör allt de kan, men vi måste ändå inleda utredning för att hjälpa” 
 

Den särskilda problematiken kopplat till barnet eller den unga tenderar att till stor del bero på 

omgivningen. I analysen upplevs informanterna inte se barnet eller den unga som ansvarig för 

sin egen fara då det empiriska materialet kring detta inte alls är lika omfattande i jämförelse med 

det som berör föräldrarna, trots att det lades lika mycket fokus på frågor om föräldrar och barn i 

intervjuguiden. En informant ser också kompiskretsen som ansvarig för faran vilket utifrån 

Loseke (2003, p. 78f) kan styrkas med att lyckade claims ofta konstruerar offer som oskyldiga 

till skadan som förhållandet medför på dem.   

5.2 Förmågan att vara en bra förälder 

Det andra temat innehåller fyra kategorier. Den första kategorin handlar om förälderns förmåga 

att tillgodose sina barn behov. Brister föräldern i detta eller är i behov av stöd för detta motiverar 

det att inleda utredning enligt informanterna. Det handlade bland annat om att inte vägleda och 

sätta gränser för sitt barn eller inte vara tillräckligt engagerad eller oroad för barnets situation. En 

förälder som saknade ork eller inte förmådde ta sitt barn till skolan ansågs inte heller kunna 

tillgodose barnets behov. Förälderns förmåga att upprätthålla rutiner för barnet trots de 

omständigheter som råder var också en del i att tillgodose barnets behov, likaså förmågan att 

skydda sitt barn från obehagliga situationer och konflikter. Föräldrar som inte var känslomässigt 

tillgängliga, fysiskt frånvarande eller okontaktbara ansågs av ett fåtal informanter som 

oroväckande. En informant nämnde begreppet omsorgssvikt i termer av att bland annat inte 

kunna förmå att tillgodose barnets fysiska behov som hygien, kläder och mat, barnets behov av 

stöd och vård samt barnets behov av säkerhet, även andra informanter berörde dessa behov. En 

av informanterna nämnde begreppet “försummelse” som motivering till utredning, vilket löd: 
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“om det är förhållanden som är väldigt oroande, att man tänker att barnet skulle kunna bli skadad eller försummad 

allvarligt, att det finns stora risker för (barnet att bli) skadad eller försummad [...] det är väl det som är ett av det 

tydligaste” 
 

Intressant är att informanten lägger till ordet “allvarligt” efter försummelse. En tolkning kan då 

göras att försummelse i sig inte är tillräckligt utan måste förstärkas med ett kraftuttryck, i detta 

fall “allvarligt”. Det faktum att informanten behöver använda sig av ett kraftuttryck kan kopplas 

till det McSherry (2007) belyser under kapitlet för tidigare forskning. Likaså kan utfallet att 

endast en informant belyste detta begrepp bero på svårigheter kopplade till begreppet 

försummelse som McSherry (ibid) även talar om. En utvecklad diskussion kring detta följer 

under temat “våld och sexuella övergrepp - en särställd problematik”. 

 

Den andra kategorin som också är en del av föräldraförmågan behandlar föräldrarnas förmåga att 

samarbeta. Föräldrar som är i konflikt eller som inte har förmågan att kommunicera med 

varandra uppfattades av informanterna som oroväckande. Utredning ansågs också vara motiverat 

om en förälder inte tilläts insyn i hur barnet har det hos den förälder det finns oro för. En 

informant talar såhär om föräldrar som är i konflikt:  

 
“det händer ju ibland att vi inleder utredning för att föräldrar (är) i så konflikt med varann [...] de involverar barnen 

så otroligt i sina konflikter och i sina vuxnas problem så att dem far så pass illa att dem själva börjar visa symtom så 

att vi inleder utredning. Det är i sådana fall ett förhållande hos föräldrar som skulle leda till att vi inleder” 
 

Konflikter mellan föräldrarna kunde således leda till utredning. Den tredje kategorin berör 

förälderns förmåga att söka och ta emot hjälp vilket i analysen upplevdes som en viktig del av 

föräldraförmågan. De flesta informanterna uttryckte att en förälder som var hjälpsökande 

dämpade oron och benägenheten att inleda utredning minskade. En informant talade om 

missbruk som ett exempel på en särskild problematik som inte var lika oroväckande om 

föräldern sökt hjälp. Allvaret kring en viss problematik ansågs därmed bero på förälderns 

förmåga att söka hjälp. En annan informant sade:  

 
”dem kan skicka en anmälan om oro där det står att dem har en 17 åring som har rökt cannabis ett par gånger och åkt 

fast för det, som lämnar urinprov på X verksamhet och urinproverna är negativa och ungdomen är hjälpsökande, 

föräldrarna är hjälpsökande, och då skickar dem en anmälan om oro och då undrar vi, var är oron någonstans? [...]” 

 

Citatet ovan visar att en familj som är hjälpsökande är mindre oroande. En förälder som sökt stöd 

eller är hjälpsökande är en uppfattning som återkommer hos informanterna som anledning till att 

inte inleda utredning, på samma sätt är det motsatta en anledning till att inleda utredning. En 

förälder som inte sökte stöd eller som nekade stöd ansågs av informanterna vara oroväckande. 

En informant förklarade följande:  

 
“det finns mycket stödinsatser kring barn och barnfamiljer som man kan söka själv om man ser att ett barn inte mår 

bra och att man då av olika anledningar inte söker kontakt, så kan det vara en anledning till oro” 
 

Analysen visar ett tydligt mönster där informanternas benägenhet att inleda utredning ökade om 

föräldern nekade hjälp eller upplevdes mindre hjälpsökande. Bara en misstanke om att föräldern 

inte skulle ta nödvändiga kontakter för barnets skull belystes som oroande. Detta kan tolkas som 

att det är önskvärt att vara en följsam förälder i bemärkelsen att vara villig att släppa in 

samhällets stöd samt villig att samarbeta kring barnets bästa. Något som i analysen väckte 

intresse var att endast två informanter nämnde barnets vilja att ta emot hjälp som betydelsefullt 

trots att detta gavs stort utrymme i resonemangen kring den vuxna. Vid tillfällen de nämndes 

framfördes dock att också barn eller ungdomar som inte vill ha hjälp oroar. Det andra citatet på 

denna sida visar även att en hjälpsökande ungdom dämpar oron. 
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Den sista kategorin berör förälderns grad av insikt i situationen som har föranlett anmälan där ett 

tydligt mönster uppträdde. Graden av insikt upplevdes i analysen vara en del av 

föräldraförmågan och hade enligt informanterna en stor påverkan på beslutet om att inleda eller 

inte inleda utredning. En informant förklarar på följande sätt hur hen bedömer om föräldern har 

insikt eller inte:  

 
“men om det är så att föräldrarna bara pratar om sig själva, dem pratar inte om barnen, dem ser inte barnen, dem ser 

inte hur illa de gör barnen, då kan man se att dem inte har insikt i sin egen påverkan på barnen” 
 

Citatet åskådliggör informantens professionella roll som expert och dennes tolkningsföreträde 

vad gäller förälderns insikt. Ett tolkningsföreträde kan antas stärka den position informanten 

enligt Loseke (2003, p. 51) har som claims-maker och därmed blir det claim som framförs 

sannolikt mer inflytelserikt. Informanterna var eniga om att en förälder med insikt dämpade oron 

och benägenheten att inte inleda utredning minskade om föräldern hade denna förmåga. Naturligt 

blir även det motsatta, att en avsaknad av insikt ökar både oron och benägenheten att inleda 

utredning. En informant belyser detta på följande sätt: 

 
“är det en person som har en allvarlig diagnos men som inte är medveten om det eller som förnekar sina svårigheter 

[...] då är vi mer benägna att inleda utredning än om det handlar om en person som alltså öppet accepterar att den har 

svårigheter i olika sammanhang [...] och kanske har en öppen dialog med både sin partner, barnen och övrigt 

nätverk, där är vi mindre benägna att inleda utredning” 
 

Citatet visar att om informanten i sitt tolkningsföreträde bedömer att föräldern har svårigheter 

hen förnekar är det mer troligt att utredning inleds. Informanterna uppfattade också att en 

förälder som förringar, undviker, ignorerar och slätar över problemet är oroväckande. En 

informant talar såhär om insikt: 

 
“i mötet med föräldrarna, så (får vi) känslan av att dem försöker bara släta över det här eller att dem inte vill se 

problemet eller att dem på olika sätt försöker och prata runt oron, det är ju en sån tydlig signal, tänker jag [...]”  
 

En annan informant belyser att brist på insikt medför att det är svårare för föräldrarna att själva 

förändra problemet: 

 
“men om man inte har insikt i hur det påverkar barnet, de är ju svårt för dem själva att ändra det problemet utan 

hjälp, så det är en sak” 
 

Detta citat tolkas som att insikt är en förutsättning för att själv kunna lösa problematiken, saknas 

insikt behöver därför en utredning inledas. Likt hur hjälpsökande föräldern är upplevs även insikt 

kunna kopplas till tolkningen om förälderns följsamhet som anledning till att inleda eller inte 

inleda utredning. Positiva egenskaper ställs mot negativa egenskaper hos föräldrarna där 

följsamheten och samarbetsviljan avgör vilken oro föräldern genererar. Loseke (2003, p. 83) 

talar om konstruktionen av förövare som ett sätt att rättfärdiga sina claims. I informanternas 

presentation av positiva och negativa egenskaper hos föräldrarna kan det dras paralleller till 

denna konstruktion, dock är begreppet ”förövare” inget som nämns av informanterna. Parallellen 

består av att en förälder som inte bedöms vara följsam och samarbetsvillig lättare kan betraktas 

som förövare. Claims med denna porträttering av föräldern kan anta accepteras enklare av 

mottagarna och leda till att en utredning inleds.  

 

Ytterligare kopplingar kan dras till Loseke (2003, p. 78f, p. 83) utifrån att barnets insikt samt 

barnets vilja att ta emot hjälp inte verkade ha någon större roll i bedömningen. Endast en 

informant talade om att äldre barns insikt är en viktig del och som tidigare redovisats talade 

endast två informanter om barnets vilja att ta emot hjälp som viktigt. Utifrån avsaknaden av 

empiriskt material som behandlar dessa aspekter kan det argumenteras för att barns insikt och 
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vilja inte har samma betydelse i förhandsbedömningen som föräldrarna när det kommer till detta. 

Informanternas avsaknad av barns insikt och vilja till hjälp kan ses i betydelsen av 

konstruktionen av barn som offer för föräldrarnas handlingar och inte som att de kan skapa egna 

risker. När ett barns insikt inte spelar någon roll förutsätts att problemet inte ligger hos barnet 

utan hos föräldern, barnen är oskyldiga till situationen. Liknande innebörd får det när ett barns 

vilja till hjälp inte ges betydelse då det kan tolkas som att barnet inte är den som behöver hjälp 

och därför inte som orsaken till risken. Utifrån denna reflektion kan det påstås att föräldrar 

lättare betraktas som skyldiga till risken och därmed som förövare. På liknande sätt kan barn 

lättare uppfattas som offer. 

5.3 Riskfaktorer hos föräldrarna skapar oro 

Det tredje temat består av sex kategorier. Dessa riskfaktorer är en del av föräldraförmågan men 

utgör ett eget tema då de var så pass förekommande i det empiriska materialet. Graden av oro för 

särskild problematik hos föräldrarna ansågs dock som ovan redovisats bero på konsekvenserna 

för barnet och förhållanden som bland annat insikt och förmågan att söka hjälp. Informanterna 

nämner ändå en rad specifika förhållanden som tenderar att återkomma under intervjuerna vilket 

talar för att viss problematik ses som allvarligare oavsett andra egenskaper och konsekvenser. 

Denna problematik överensstämmer till stor del med de tidigare redovisade riskfaktorerna i 

kapitlet om tidigare forskning. Den första kategorin är missbruk som informanterna belyste som 

ett oroväckande förhållande som skulle kunna motivera att inleda utredning. Detta citat får 

utgöra exempel på detta: 

 
“så fort man lägger till nånting som är lite mer oroande så är det mer troligt att vi inlett, [...] missbruk är ju mer 

oroande” 
 

Föräldrars missbruk ansågs kunna begränsa deras föräldraförmåga och skapa en otrygg 

hemmiljö. En informant sa att utredning nästan alltid inleds när en förälder missbrukar och en 

annan sa att alla former av missbruk kan leda till utredning. En reflektion är att informanterna 

lyfte missbruk som väldigt allvarligt och oroväckande men det var trots detta ingenting som de 

menade automatiskt kunde leda till utredning. Citatet nedan går i linje med denna reflektion: 

 
“det är klart att det är oroande om en förälder har ett missbruk men det är också väldigt avgörande hur familjen 

hanterar det, hur öppet det är, om dem tar emot något stöd, om nätverket i stort känner till det här och kan stötta upp 

eller om det är en familj där man helt förnekar missbruk [...] så det är inte helt självklart hur vi beslutar såna 

ärenden” 
 

Den andra kategorin är psykisk ohälsa vilken är en annan problematik hos föräldrarna som har 

betydelse. Precis som bland annat Dubowitz et al (2011) belyste psykisk ohälsa som en 

riskfaktor upplevs informanterna till största del vara eniga om att psykisk ohälsa hos föräldern är 

ett oroväckande förhållande. Psykisk ohälsa anses kunna, precis som missbruk, begränsa en 

förälders förmåga att tillgodose barnets behov och skapa en otrygg hemmiljö och på det sättet 

motivera att inleda en utredning. En informant förklarar dock att psykisk ohälsa inte behöver 

innebära en bristande föräldraförmåga: 

 
“psykisk ohälsa till exempel det finns ju inget som säger per automatik för att man lider av psykisk ohälsa att det 

påverkar ens barn, det kan väl göra det i olika utsträckning men det är inget som säger att man behöver brista i sitt 

föräldraskap för att man lider av psykisk ohälsa” 
 

Analysen visar att informanterna ser psykisk ohälsa som oroväckande och motiv till att inleda 

utredning men det behöver nödvändigtvis inte leda till det. Kriminalitet utgör den tredje 

kategorin men var en problematik som inte förekom lika ofta som de två ovanstående. Om 

kriminaliteten var så pass allvarlig att den påverkade barnet ansåg en informant att utredning 
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borde inledas, en annan belyste att kriminaliteten kan begränsa en förälders förmåga att 

tillgodose barnets behov. Den fjärde kategori är funktionsnedsättning vilket kunde vara en 

anledning till att inleda utredning enligt ett fåtal informanter. Precis som missbruk, psykisk 

ohälsa och kriminalitet menade en informant att en funktionsnedsättning kan skapa problem för 

föräldern att tillgodose barnets behov. En informant ansåg att föräldraförmågan påverkas 

negativt av en funktionsnedsättning och att detta skapar en otrygg hemmiljö. Ett beskrivande 

citat på detta ges av denna informant:    

 
 “Föräldrarnas funktionsnedsättningar kan innebära att vi inleder utredning, det kan vara (att) man har kognitiva 

svårigheter [...] eller utvecklingsstörning hos föräldrar, så då kan vi behöva inleda för att de i sin svårighet har så 

stora problem att svara uppemot barnens behov, de är begränsade utifrån sin funktionsnedsättning. Föräldrar med 

utvecklingsstörning de behöver ju oftast ha stöd hela vägen därför att de inte kan ta med sig information och omsätta 

det utan de måste lära sig att ta hand om en ettåring, sen så måste de på nytt lära sig ta hand om en tvååring, treåring, 

fyraåring och en femåring, de växer ju inte in i föräldraskapet för de har sina egna begränsningar” 
 

Citatet belyser en aspekt av att föräldrar med funktionsnedsättningar behöver lära sig att vara 

föräldrar vilket kan kopplas till det som Cleaver et al (2011, p. 35) lyfter fram i kapitlet om 

tidigare forskning. Författarna framhåller där att föräldrar med inlärningssvårigheter är en 

riskfaktor för barn då dessa föräldrar tenderar att sakna utbildning i föräldraskap. Denna 

riskfaktor skiljer sig dock från andra riskfaktorer utifrån aspekten att det finns en 

förändringspotential med stöd som lyfts fram så tydligt, både i tidigare forskning och i 

informanternas utsagor. Det femte respektive sjätte kategorin som kommer att belysas under 

detta tema är boende och ekonomi. I analysen framgår ett par motsättningar om dessa två 

problem kan föranleda en utredning eller inte. En del informanter fann att boendesituationen 

endast är omständigheter och inte oro för föräldrarna. Detta betyder att bostadslöshet inte 

motiverar inledandet av utredning då ingen oro för föräldraförmågan existerar. En informant 

menade att det inte var någon idé att inleda utredning då de inte hade någon befogenhet att lösa 

problemet. Argumentationen kunde lyda: 

 
“generellt tror jag att det är ganska sällan vi inleder om det bara handlar om boende, nej då ska det i så fall [...] gå 

och koppla till nån sorts bristande föräldraförmåga eller att man kan behöva stöd i den situation som är, fast då 

kanske man lika gärna kan få stöd utan att det behöver vara under våra vingar. Om man upplever att jag behöver 

stöd att stötta mitt barn i den här osäkra boendesituationen så kan man gå till familjeenheterna” 
 

“Men där är det boendesituationen som är det primära, och såklart att barnen far illa av det,  men alltså det är 

omständigheter, det är inte så att de far illa i sin familj, en utredning kan inte hjälpa dem att få en bostad, vi ska 

utreda hur barnet påverkas av föräldrarnas beteende” 
 

Ett fåtal informanter sa däremot att utredning kan inledas på grund av instabil boendesituation 

om negativa konsekvenser för barnet kan kopplas till denna problematik. En informant klargör 

detta i ett citat:  

 
“det är ju klart att det är ju en del av den grundläggande omsorgen för barn, att kunna tillgodose barnet en trygg bas, 

ett boende som är tryggt och stabilt över tid för ett barn [...] det blir ju i vågskålen av att är det här en boendefråga 

som boende ska lösa eller är det en boendefråga där konsekvenserna av bostadsbristen eller att föräldrarna inte har 

kunnat tillgodose ett stabilt boende har blivit så stora så att barnen mår dåligt och påverkas och då kan ju vi ibland 

vara tvungna att inleda utredning” 
 

De redovisade citaten visar att bostadssituationen kan vara svårbedömt i förhållande till 

föräldraförmågan. De första två citaten kan påstås förenkla förhållandet. Bostadsproblematiken 

anses till exempel kunna skada barnet och gå att härleda till bristande föräldraförmåga men 

resonemangen landar ändå i att det inte är nog för att inleda utredning. Det tredje citatet ser mer 

problematiserande på boendefrågan och menar att det visst kan kopplas till förälderns förmåga 

att tillgodose den grundläggande omsorgen för sitt barn. Därmed kan det enligt den informanten 
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vara en anledning till utredning. Vad gäller ekonomi framkom det under intervjuerna att 

verksamheten tenderar att få in anmälningar om hur föräldrar brister i att sköta sin ekonomi. En 

sådan brist beskrivs nedan av en informant som oroande men som inte behöver vara en oro för 

föräldraskapet: 

 
“Jag tänker att det till exempel kan handla om en förälders beteende [...] en förälder som missköter sin ekonomi, det 

är ju en oro för förälderns förmåga att man kanske riskerar att inte få ett fast boende eller så [...] ja det är oftast så att 

det handlar om en förälders beteende och det kanske inte finns någon direkt oro kopplat till föräldraskapet” 
 

Andra åsikter som framträdde i analysen var att ekonomin visst kan kopplas till 

föräldraförmågan och skapa konsekvenser för barnen. En förälder som missköter sin ekonomi 

kan leda till att barnet missgynnas vilket denna informant beskriver:  

 
“säg att de får försörjningsstöd men säger att de inte har pengar kvar, att de behöver nöd, för att de spenderar pengar, 

där brister de ju i att planera sina pengar och ta ansvar och göra det så bra som möjligt för sina barn och också att de 

väljer att göra det på ett sätt som missgynnar sina barn och sin egen situation, det kan ju vara ett problem” 
 

Denna tudelade syn på kopplingen mellan ekonomisk utsatthet och föräldraförmåga är 

uppseendeväckande med tanke på det som framkommit under kapitlet om tidigare forskning där 

bland annat Sidebotham och Heron (2006) belyser fattigdom som en utmärkande riskfaktor för 

barn att fara illa. 

 

De två teman som senast redovisats behandlar förhållanden hos föräldrar och visar att mycket i 

informanternas framställningar tenderar att bero på just dem. Likaså drar Lindell och Svedin 

(2006) i kapitlet om tidigare forskning slutsatsen att vissa kännetecken hos föräldern har stor 

påverkan för risken att barn far illa vilket också överensstämmer med de andra studier som 

belysts i det kapitlet. Beskrivningarna av föräldrars särskilda problematik kan fördjupas genom 

Losekes (2003, p. 63, p. 78f, p. 83) resonemang kring konstruktionen av förhållanden samt 

konstruktionen av förövare och humanitarian themes. Först konstruerar informanterna fakta om 

förhållandena som innehåller föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och 

funktionsnedsättning. Sedan konstrueras den skada detta medför genom att föräldraförmågan 

försvagas och barn och ungas hälsa och utveckling därmed hotas. I samband med dessa 

förhållanden kan det argumenteras för att föräldern kommer närmre det Loseke (ibid, p. 83) 

benämner förövare och väcker därmed liv i mottagarens känslor om att barnet eller den unga är i 

fara och att detta bör stoppas genom att till exempel inleda utredning. Claims där problematik 

som dessa återfinns leder till ett fördömande från mottagarna riktad mot föräldern. Därmed kan 

det hävdas att det i förhandsbedömningar pågår en omedveten konstruktion av föräldern som 

förövare.  

5.4 Antal aktörer i och runt familjen har betydelse 

Det fjärde temat behandlar förhållanden som rör familjen och innehåller fem kategorier. Den 

första kategorin berör aspekter kopplade till familjesammansättningen. Informanterna uppfattar 

särskilt att en ensamstående förälder som brister i sin föräldraförmåga ska ses som ett oroande 

och allvarligt förhållande som eventuellt kan leda till utredning. Däremot är dessa brister inte 

anledning nog att inleda utredning, stor vikt läggs vid att kartlägga om det finns en annan 

förälder i den bristande förälderns närhet. En viktig egenskap hos den andra föräldern enligt 

informanterna som minskade oron var förmågan att skydda barnet. Andra positiva egenskaper 

var förmågan att stötta den bristande föräldern, ta hand om barnet, ha insyn i den bristande 

förälderns problematik, erbjuda stabilitet, ansvarstagande och grad av kompensation för den 

bristande förälderns föräldraförmåga. Med en sådan förälder i familjen minskade benägenheten 

att inleda utredning. Detta var också anledningen till varför en ensamstående förälder kan vara 

oroande, då chansen att en annan förälder finns för att stötta upp är mindre. En annan aspekt för 
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barnet som uppmärksammades av en informant var tiden barnet och den föräldern som 

bedömdes brista i sin föräldraförmåga spenderade tillsammans. Detta har samband med vad 

denna informant sade:  

 
“det kan ju vara så att en förälder missbrukar men barnet bor hos den andra föräldern och det finns ingen oro för den 

föräldraförmågan, den kan tillgodose trygghet och stabilitet för barnet och skyddar barnet från att vistas i miljöer där 

den riskerar att fara illa, då inleder vi ju sällan utredning eller vi behöver i alla fall inte inleda utredning då [...] 

missbrukar två föräldrar blir konsekvensen större, gör båda föräldrar det blir konsekvensen större för barnen” 
 

Denna uppfattning backas upp av Osborne och Berger (2009) som i sin studie konstaterar att 

negativa konsekvenser för barnet förstärks om barnet lever tillsammans med den missbrukande 

föräldern. När två föräldrar brister uppfattades det av informanterna som allvarligare än när en 

förälder brister då chansen att en annan individ kunde ta hand om barnet minskade. När den 

andra föräldern som egentligen ska gå in och stötta den bristande föräldern inte förmår det 

genom att vara till exempel orkeslös, ignorant, oansvarig och oförmögen att skydda barnet 

upplevdes det av informanterna som oroväckande.  

 

Ett annat förhållande som utgör den andra kategorin och som lyftes fram av informanternas var 

familjens nätverk. Oron för ett barn eller ungdom kan antingen dämpas eller stärkas beroende på 

hur nätverket ser ut. En informant hävdade att det är oroande med avsaknad av starkt nätverk i 

kombination med en ensamstående förälder. Ett svagt nätverk eller att föräldern är isolerad var 

andra orsaker till att inleda utredning enligt några informanter. Ett svagt nätverk har även 

tidigare forskning visat vara en riskfaktor (Sidebotham & Heron, 2006). Men familjens nätverk 

kunde även dämpa oron gällande en viss problematik hos föräldern då nätverket var stort och 

stöttande. Följande citat får belysa omständigheter i nätverket som har orosdämpande effekt i 

förhandsbedömningar: 

 
“sen är det ju andra delar jag tänker kring familjens nätverk [...] är det så att det finns ett starkt nätverk som kan 

backa upp föräldrarna när de inte fixar [...] ta hand om barnen eller reda situationen, finns det far- och morföräldrar 

som är engagerade finns det vänner annan släkt som alltså på olika sätt kan, kan komma in och hjälpa till om det 

behövs” 
 

Men det finns gränser för hur väl familjens nätverk motverkar inledandet av utredning. En 

informant behandlar denna aspekt:  

 
“finns ett skyddsnät inbyggt så är chansen kanske lägre att vi inleder men sen beror det ju på, är det ett väldigt 

allvarligt missbruk så kanske vi inte tycker att det räcker i alla fall” 
 

Informanten lyfter fram ett “väldigt allvarligt missbruk” som ett exempel där skyddsnätets 

betydelse för beslutet minskar. Detta kan tolkas som att skyddsnätet har en betydande roll i 

bedömningen men eventuellt inte i alla lägen. Men nätverket inrymmer även familjens 

professionella nätverk och stödkontakter. En informant talar såhär om professionellt nätverk: 

 
“barnen kanske går på X verksamhet till exempel eller har pågående stödkontakter [...] som gör att vi kanske inte 

blir lika oroliga” 
 

Pågående stödkontakter ansågs därmed av informanterna kunna dämpa oron. Det som däremot 

kunde motivera en utredning enligt ett fåtal informanter var om befintliga stödkontakter inte 

räckte. Nästa kategori utgörs av tidigare kännedom om familjen. De flesta informanter menade 

att tidigare kännedom kunde motivera att inleda en utredning i de fall där det fanns vetskap om 

tidigare misslyckade försök eller att situationen hade förvärrats. Kännedom i form av tidigare 

anmälningar ansågs också orsaka en större oro. När tidigare kännedom visar att barnen utretts 
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flera gånger, ingav detta känslan hos en informant att en ny utredning kanske inte skulle ge 

något. Det lades fram på följande sätt: 

 
“mycket tidigare kännedom om familjen, att man har utrett barnen vid flertalet tillfällen att man inte känner att det 

kanske kommer leda nån vart att göra om den processen igen” 
 

En tolkning kan här göras om att vissa förhandsbedömningar inte leder till utredning till följd av 

att det inte finns något som utredningen kan ge som inte redan givits till familjen. Detta väcker 

frågor om det finns familjer som hamnar mellan stolarna. Barn som blivit utredda flera gånger 

visar eventuellt på att de insatser som erbjudits familjen inte lyckats göra det bättre för barnen. 

Kanske är insatserna inte tillräckligt anpassade efter vissa barn och familjers särskilda behov?     

 

Ytterligare en kategori som berörs under detta tema var familjens möjlighet till förändring. 

Utredning skulle endast inledas om det fanns möjlighet till förändring. Det vill säga om 

verksamheten hade stöd att erbjuda och om problemet gick att förändra. Till sist menade ett fåtal 

informanter att all oro inte ansågs vara tillräckligt allvarlig eller kvalificera sig för att motsätta 

sig föräldrarnas vilja. En informant tog upp konflikter i skolan och förälderns problem att sätta 

gränser för sitt barn som en sådan oro: 

 
 “skolan kanske ser att en förälder eller föräldrar som har svårt att gränssätta sina barn och att det uppstår mycket 

konflikter i skolan och dem ser att det här är en förälder som inte vill sitt barn illa men som behöver stöd, behöver få 

verktyg för att kunna gränssätta på ett bättre sätt för att det också ska funka bättre i skolan för att det här barnet ska 

få lugn både i hemmet och i skolan [...] det kan ju vara att vi också ser ett behov av det [...] den här familjen har eller 

den här föräldern har svårt att stoppa sitt barn i olika lägen, men att sammantaget ser vi att nej men om den här 

föräldern vill inte ha nån fortsatt kontakt med oss och det kanske inte är så pass allvarligt att vi kan inleda utredning 

mot deras vilja, det är ändå en avvägning som vi måste göra” 
 

Citatet visar att informanten kan identifiera en viss problematik men att hen trots detta inte väljer 

att inleda utredning med hänsyn till föräldrarnas vilja. En annan informant belyser en annan 

aspekt av vilja och ger samtidigt barnets vilja en betydelse: 

 
“man kanske har viss oro men ändå som sagt inte kvalificerar sig för, det är inte skäl nog att inleda utredning om 

familjen motsätter sig det till exempel. Så kan det ju vara att man får ta hänsyn till det också, vad säger 

familjemedlemmarna själva, vårdnadshavarna och barnets själv om den är 15 år eller äldre [...] är det sannolikt att 

dem här kommer att medverka i utredningen även om det inte alltid är avgörande” 
 

Utöver graden av allvarlighet tycks sannolikheten för att familjemedlemmarna kommer att 

medverka i utredningen också ha en påverkan på beslutet. Detta står i motsättning till det som 

belystes tidigare om föräldrar som nekar hjälp. En förälder som nekade hjälp skapade större oro, 

men här tycks det vara ett argument för att inte inleda utredning om oron inte är så allvarlig. 

Oavsett resonemang utmynnar båda citaten ändå i att familjens vilja har en betydelse så länge 

oron inte är tillräckligt allvarlig. 

 

Informanternas claims kretsar i huvudsak kring att måla upp storleken på familjen och dess 

kännetecken där barnet eller ungdomen ingår. Ju mindre familj och svagare nätverk desto mer 

befogat blir det att inleda utredning med eventuella undantag när problematiken är “väldigt 

allvarlig”. Informanternas synsätt på familjesammansättningen och nätverkets betydelse kan 

förklara varför ensamstående är en riskfaktor i tidigare forskning. En ensamstående förälder 

behöver inte inneha ett riskbeteende i högre utsträckning än en annan förälder utan det som är 

avgörande är avsaknaden av personer i och kring familjen. Informanternas utsagor har även 

samband med Losekes (ibid, p. 6) definition av ett socialt problem då hon framhåller att 

företeelsen måste vara möjlig att förändra för att det ska betraktas som ett socialt problem. 

Beröringspunkter framträder här mellan författaren och informanterna då problemet i sig inte är 

tillräckligt för att inleda utredning utan det måste finnas möjlighet till förändring.  
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5.5 Våld och sexuella övergrepp – en särställd problematik 

Våld och sexuella övergrepp är det sista temat och utgör förhållanden som samtliga informanter 

tagit upp som ett starkt skäl till att inleda utredning. Ett återkommande inslag i diskussionen 

kring våld och sexuella övergrepp hos informanter har varit dess särställning gentemot andra 

förhållanden som kan föranleda utredning. En kompromisslöshet finns hos informanterna när det 

föreligger misstankar om hot om våld eller våldshandlingar och sexuella övergrepp på barn och 

unga. Våld och övergrepps särställning i bedömningen framträder tydligt i detta citat: 

 
“det finns ju saker som gör oss särskilt oroliga [...] då kanske det ofta handlar om våld eller när barnen blir utsatt för 

sexuella övergrepp och då ska vi ju inleda en utredning alltid [...] men i övrigt så finns det inte så mycket man kan 

säga som alltid leder till en utredning för det beror så mycket på omständigheterna” 
 

Det som i detta citat omnämns “övrigt” det vill säga förhållanden förutom våld och sexuella 

övergrepp lämnar mer utrymme för individuella tolkningar från informanterna och deras beslut 

om vilka “omständigheter” som ska tas med i bedömningen. En informant belyser också våld 

och sexuella övergrepps kompromisslöshet genom att säga:  

 
“sexuella övergrepp [...] likaså våld, det lämnar ju inte utrymme och diskussion som många andra situationer [...]” 

 

Utöver särställningen visar detta citat på att det inte finns utrymme för en tredje part att göra 

claims i denna fråga. Claims gällande att våld och sexuella övergrepp ska leda till utredning 

framställs av informanterna som så givna att andra claims inte ges möjlighet att yttras. En annan 

informant visar på att när andra förhållanden förutom våld och sexuella övergrepp råder så:  

 
“handlar (det) så otroligt mycket om hur föräldrarna klarar av att hantera situationen själv”.  

 

Med detta sagt lämnar våld- och övergreppsärenden väldigt lite i händerna på föräldrarna att 

genom sitt handlande försöka undvika utredning. Slutligen stryks våld och sexuella övergrepps 

särställning under med att en informant helt enkelt hänvisar till att utredning alltid ska inledas 

enligt riktlinjer. Det är intressant att i likhet med vad McSherry (2007) belyste i sin artikel visar 

analysen att våld tenderar att prioriteras före försummelse. Vissa informanter sa uttryckligen att 

våld prioriteras först. Informanterna inleder dessutom utredning per automatik när det handlar 

om våld eller sexuella övergrepp men inte när det handlar om något annat förhållande, vilket 

också stärker McSherrys (ibid) resonemang. När våld beskrivs av informanterna hänvisas det till 

en fysisk handling. Om barnet visar fysiska tecken på att det blivit våldsutsatt till exempel 

genom blåmärken uppmärksammas detta i bedömningen. Våld i form av barnaga är ett lagbrott 

och uppmärksammades av en informant som ett incitament på att inleda utredning. Även en 

förälder som rent generellt är våldsam sågs som oroande. När informanterna talade om våld 

talade de även om bevittnat våld. En informant uttryckte sig på följande sätt: 

 
“att det förekommer våld, antingen att barnet blir utsatt för våld eller barnet bevittnar våld, att ena föräldern 

misshandlar den andra [...]  att något av syskonen blir slaget men att barnet får vittna våldet som påverkar att man 

inte bor i en trygg hemmiljö” 
 

En annan informant talar såhär om bevittnat våld och oron som den skapar:  

 
“våld mellan föräldrarna gör att det även kan skapa en oro kring [...]  hur förhåller sig dem här föräldrarna till sina 

barn, i alla fall för en ökad risk att barnen blir utsatta för våld” 
 

Bevittnat våld kan enligt detta citat uppfattas som att det är ett steg mot att barnet själv kommer 

utsättas för våld. Våld mellan föräldrarna ses därmed som en ökad risk för att även drabba 

barnet. Med detta sagt kan graden av oro rörande bevittnat våld jämställas med oron för våld 
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riktat direkt mot barnet, vilket även framgår i svensk lagstiftning. En annan informant lyfter fram 

allvaret i att barnet bevittnat att föräldern blivit utsatt för psykiskt våld i hemmet. Detta är den 

första och enda gången psykiskt våld belyses explicit i hela datamaterialet vilket är 

tankeväckande. I exemplet är det inte heller barnet som utsatts för psykiskt våld utan föräldern. 

Psykiskt våld i form av till exempel medvetna kränkningar av barnet nämns inte alls i materialet 

vilket kan bero på att det är svårare att upptäcka under förhandsbedömningar än vad ett fysiskt 

tillkommit blåmärke är. Detta stöds även av McSherry (2007) som menar att fysiskt våld lättare 

uppmärksammas. 

 

Likt våld är sexuella övergrepp på barn och unga ett allvarligt förhållande där utredning ska 

inledas direkt. Flertalet informanter för samma resonemang kring sexuella övergrepp som våld 

och de två begreppen nämns ofta i samma utläggning om förhållanden som i stort sett alltid leder 

till utredning. När informanterna talar om våld specificeras detta förhållande till exempel genom 

slag och blåmärken. Sådana specifika förklaringar görs inte av informanterna när det kommer till 

sexuella övergrepp. Det är ändå motiverat som ovan gjorts redogöra för den särställning sexuella 

övergrepp har i bedömningar rörande barn och unga som far illa. 

 

En förklaring till varför våld och sexuella övergrepp mot barn och unga ges en överordnad 

betydelse i bedömningen och att mottagarna accepterar denna överordning kan bero på att dessa 

claims svarar upp mot mottagarnas så kallade cultural themes och humanitarian themes (Loseke, 

2003, p. 63, p. 77). Uppfattningar hos mottagarna om hur världen ska vara, det vill säga cultural 

themes, kan speglas genom lagar och konventioner. Exempel på sådana förordningar är lagen om 

förbud mot barnaga och barnkonventionen. Att slå barn anses därmed i en svensk kontext bryta 

med mottagarnas uppfattning om hur samhället ska vara. Humanitarian themes bygger på 

mottagarnas vilja att göra världen till en bättre plats samt stoppa lidande och smärta. Detta claim 

accepteras då de allra flesta ser barn och unga som oskyldiga och därför vill stoppa våld och 

sexuella övergrepp. Att claims som syftar på att inleda utredning när barn och unga varit utsatta 

för våld och övergrepp förefaller odiskutabla kan med stöd av ovanstående teoretiska 

resonemang anses rimliga.  

  

Sammanfattningsvis har analysen funnit att informanterna uppfattar och tillmäter flertalet olika 

förhållanden betydelse i förhandsbedömningen om att inleda eller inte inleda utredning. 

Mestadels upplevs fokus ändå läggas på föräldrarna. Det kunde handla om graden av insikt, 

förmågan att söka hjälp och riskfaktorer i form av särskild problematik som exempel missbruk. 

Även antalet aktörer i familjen och nätverket ansågs av informanterna ha en betydelse där fler 

aktörer minskade oron medan färre aktörer istället kunde öka oron. Det som framgår av analysen 

är dock att konsekvenserna för barnet ska avgöra oavsett problematik, med undantaget för när 

misstanke om våld eller sexuella övergrepp existerar. Här var samtliga informanter överens om 

att utredning ska inledas. Vid övriga förhållanden fördes alltid en diskussion där analysen till en 

viss del funnit motsättningar. Dessa uppfattningar gällde främst boende och ekonomi som grund 

för att inleda utredning. En del informanter ansåg att ekonomiska problem och bostadsproblem 

kan få negativa konsekvenser för barnet och motiverar utredning medan andra menade att dessa 

frågor inte kunde leda till utredning då de inte gick att koppla till föräldraförmågan. Nedan inleds 

kapitlet för diskussion med en summering av resultatet och analysens slutsatser med koppling till 

studiens syfte och frågeställningar.  
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6. Diskussion 

6.1 Summering av resultat och analys 

I förhandsbedömningen förs en diskussion gällande beslutet att inleda eller att inte inleda 

utredning oavsett vilken problematik som framkommit från anmälan, med ett undantag för våld 

och sexuella övergrepp. Misstanke eller kunskap om våld samt sexuella övergrepp gällande barn 

och unga har en särställning som inte lämnar utrymme för diskussion då utredning inleds direkt. 

Informanterna som claims-makers sänder ut budskap att dessa förhållanden är allvarligare än 

andra då de i sig själva motiverar att inleda utredning. Detta diskuteras utifrån Losekes (2003) 

begreppsapparat och hur claims används för att göra våld och sexuella övergrepp till oomstridda 

grunder för utredning.   

 

Vad gäller andra förhållanden är förhandsbedömningen mycket komplex och präglas av 

diskussioner där en uppsjö av faktorer och förhållanden tillmäts betydelse och vägs in i 

bedömningen. Det finns inget förhållande som kan stå för sig själv och självklart leda till 

utredning, men vissa ges dock mer utrymme än andra. Det som framträder är att konsekvenserna 

för barnet, oavsett problematik, ska avgöra. Barnets ålder har visat sig ha en betydande roll i 

bedömningen där yngre barn tenderar att skapa mer oro. Samtidigt som hänsyn tas till barnet 

upplevs dock ett större fokus läggas på föräldraförmågan. Med föräldraförmåga menas 

förälderns förmåga att tillgodose barnets basala behov men också förälderns grad av insikt i 

problematiken samt förmågan att söka och ta emot hjälp, vilket i analysen tolkats som förälderns 

följsamhet och samarbetsvillighet. Detta kunde vara både en skyddsfaktor och en riskfaktor. En 

rad riskfaktorer applicerades i intervjuerna på antingen barnet, den unga eller föräldern. Det var 

som tidigare nämnts mest fokus på föräldrarna där absolut flest riskfaktorer belystes. De mest 

framträdande var missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet och ansågs överlag av informanterna 

vara tillräckligt oroväckande för att inleda utredning. Familjens sammansättning och nätverk, 

som kunde vara både skyddande eller leda till mer oro, vägdes också in i bedömningen. Det 

räckte inte med att föräldern, barnet eller den unga hade vissa egenskaper utan deras möjlighet 

att få stöd från andra personer var av betydelse. Hänsyn tas även till möjligheten för förändring, 

tidigare kännedom samt föräldrar och barn över 15 års egen vilja. Motsättningar bland 

informanterna bestod av att vissa ansåg att boende och ekonomi inte kunde härledas till 

föräldraförmågan och därmed kunde inte utredning inledas medan andra var av uppfattningen att 

dessa förhållanden hade negativ påverkan på barnen och motiverade utredning.  

 

Avslutningsvis skildrar uppsatsen utifrån resultatet med stöd av Loseke (2003) den 

oskyldighetsaspekt som tillskrivs barnet eller den unga och den skyldighetsaspekt som tillskrivs 

föräldrarna. Att det i analysen framgår att föräldrarna i större utsträckning beskrivs ha en viss 

problematik och vissa egenskaper är en förklaring till detta. Det anses därmed finnas betydligt 

fler orsaker som förklarar föräldern som ansvarig för situationen. Barn och ungas insikt eller 

vilja till att ta emot hjälp ges inte heller betydelse i närheten av föräldrars insikt eller vilja att ta 

emot hjälp. Det förutsätts därmed att problemet inte ligger hos barnet. Detta medför att claims 

rörande att utredning om barn och unga som far illa ska inledas blir mer framgångsrika när barn 

och unga närmare konstrueras som offer samtidigt som deras föräldrar mer likt konstrueras som 

förövare. 

 

Viktiga slutsatser av den komplexa bild som en förhandsbedömning uppvisar är att det inte 

räcker med några enstaka oroande faktorer utan det är en samlad bedömning av en rad 

förhållanden, som ofta är kopplade till föräldern. Det enda undantaget från det som beskrivs som 
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komplext är när våld och sexuella övergrepp förekommer då bilden av vad som ska göras blir 

betydligt klarare. Det är de enda förhållanden som det råder en nolltolerans mot. 

 

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Många riskfaktorer som lyfts fram av informanterna överensstämmer också med det som den 

tidigare forskningen visat vara risker för barn och unga. Informanterna väger in flera 

förhållanden samtidigt i sin bedömning vilket kan härledas till Cleaver et al (2011, p. 65) som 

påvisar att ju fler riskfaktorer som samverkar desto större risk att barnet behandlas illa eller får 

en ogynnsam utveckling. Lindell och Svedin (2004) belyste missbruk som en riskfaktor och 

visade att det ofta kombineras med våld och Turney (2011) redogjorde för sambandet mellan 

psykisk ohälsa hos mammor och den ökade risken för barn att fara illa. Flera andra författare 

belyste, varav Dubowitz et al (2011), att ensamstående föräldrar är en riskfaktor samtidigt som 

Cleaver et al (2011, p. 35) tar upp att föräldrar med inlärningssvårigheter innebär en ökad risk 

för barn. Även ett svagt nätverk nämns i den tidigare forskningen som en riskfaktor av 

Sidebotham och Heron (2006). Detta är riskfaktorer som speglar både den tidigare forskningen 

och informanternas resonemang. Andra samband som finns mellan analysen och den tidigare 

forskningen är att mycket ansvar läggs på föräldrarna. Informanterna betonar föräldraförmågan 

och belyser omfattande särskild problematik kopplat till föräldern samtidigt som Lindell och 

Svedin (2006) drog slutsatsen att vissa kännetecken hos föräldern har stor påverkan på risken för 

att barn och unga far illa. 

 

Kopplingen mellan ekonomisk utsatthet och föräldraförmågan upplevdes tudelad och ibland 

nämndes den inte alls. Detta trots att det i tidigare forskning framställs som en stor riskfaktor för 

barn (Dubowitz et al. 2011; Ringbäck Weitoft et al. 2008; Sidebotham & Heron 2006). Detta är 

anmärkningsvärt men kan möjligen förklaras utifrån att det inte finns någon uttalad 

fattigdomsbekämpning inom det sociala arbetets praktik i Sverige jämfört med till exempel i 

Storbritannien där en nollvision finns (Child Poverty Action Group, 2016). Även om många 

riskfaktorer som återfinns i den tidigare forskningen speglade informanternas uppfattningar så 

var det en del som utelämnades. Föräldrars utbildningsnivå och flerbarnshushåll var enligt 

Dubowitz et al (2011) riskfaktorer och nämndes inte av informanterna. Även föräldrars 

sysselsättning och barn till yngre föräldrar togs inte upp av informanterna trots att Sidebotham 

och Heron (2006) identifierat sådana förhållanden som eventuella riskfaktorer för barn. Vad 

gäller de professionellas förfaranden visade resultatet och analysen likheter med McSherrys 

(2007) resonemang då de professionella prioriterar ärenden där våld har inträffat. Hultman 

(2015) tar även upp att symtom på ett barn ohälsa ofta förklaras utifrån förälderns oförmåga, 

vilket även har koppling till studiens resultat om att oroväckande förhållanden ofta är kopplade 

till föräldern.  

 

Den tidigare forskningen som presenterats i denna uppsats om barn som far illa är mestadels 

kvantitativ. De intervjustudier som redogjorts i denna uppsats har inte heller intervjuat 

professionella i stadiet för förhandsbedömningar, vilket i sammanhanget gör studien unik. 

Ytterligare något som bidrar till det är att studien genomförts i en svensk kontext. Detta gör att 

det empiriska materialet som studien gett upphov till framkommit ur en ny kunskapskälla vilket 

ökar möjligheten till nya forskningsrön inom området och förhoppningsvis uppmuntrar till 

alternativa forskningsmetoder. Studien bidrar även till ny kunskap hur riskfaktorer, som tidigare 

forskning redogjort för, används i praktiken. Likaså visar den vilka riskfaktorer som används i 

praktiken. 
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6.3 Resultat och analys i relation till val av forskningsansatser och teori  

Studiens utgångspunkter har varit abduktiv ansats och konstruktivism. Växelspelet mellan teori 

och empiri är en anledning till varför den abduktiva ansatsen valdes men är också det som 

upplevts svårt. När är det befogat att applicera teorin på empirin och när är det inte det? För 

studien kan detta inneburit att vissa delar av empirin fått en mer central betydelse i 

framställningen av resultatet än andra delar av empirin. Konstruktivism som vetenskapsteoretisk 

ansats har inneburit att informanternas utsagor är det som varit föremål för analys. Det är 

synliggörandet och diskussionen av hur dessa bidrar till konstruktionen av fenomenet som 

undersökts och sedan utmynnat i studiens slutsatser. Konstruktivism har även påverkat 

intervjuguidens utformning då denna varit relativt öppen i förhoppning att låta informanterna 

utveckla sina svar i varje fråga och därmed möjliggjort för subjektiva utsagor. Den 

vetenskapsteoretiska ansatsen har gett studien en välfylld bank av datamaterial och på det sättet 

ökat chansen för studien att svara på frågeställningarna. Detta har dock ibland skapat känslor av 

att materialet varit för omfattande vilket upplevts försvårat processen. En sållning av materialet 

har därmed varit nödvändigt. En vidare diskussion om begränsningar med konstruktivism finns i 

metodkapitlet (se Tillförlitlighet 4.7). 

 

Teorin om sociala problems uppkomst utifrån Loseke (2003) har utgjort grunden för analys av 

datamaterialet. Genom denna teori har små delar i vissa utsagor kunnat urskiljas i analysen som 

gett studien grunderna till dess slutsatser. Teoriramen har konkretiserat och begripliggjort den 

omedvetna process som leder fram till konstruktionen av fenomenet kring förhållanden som är 

av betydelse i informanternas bedömning om barn och unga som misstänks fara illa. Hade 

studien använt en annan utgångspunkt samt en snävare teori hade den eventuellt inte lyckats 

fånga mångsidigheten i förhandsbedömningar. I en studie med en poststrukturalistisk 

utgångspunkt hade slutsatserna fokuserat mer på språket och dess kategoriseringar av 

verkligheten. En tyngdpunkt hade också bestått av att det inte finns enbart en korrekt eller sann 

innebörd i en text (Howell, 2013, p. 102). Med denna utgångspunkt skulle studien troligtvis 

blivit mer kritisk hållen. Om studien tillämpat till exempel barndomssociologin som teori hade 

slutsatsen eventuellt bidragit till att blottlägga särskilda aspekter i datamaterialet av att barn och 

unga ges en mindre aktiv roll i bedömningar. Den hade eventuellt inte givit studien dess 

mångsidiga slutsats som nu blev fallet med konstruktivism.             

6.4 Resultat och analys i relation till val av forskningsmetodik 

De metoder som tillämpats för att samla in och analysera data är kvalitativa intervjuer och 

kvalitativ innehållsanalys vilket motiveras under metodkapitlet. Där motiveras även varför en 

kvalitativ metod används i studien (se Metodval 4.2). I samband med motiveringarna 

framkommer metodernas fördelar för studien. Nedan följer en kort utläggning med fokus på 

begränsningar som studiens metoder kunnat medföra på resultatet och analysen. Vilka alternativa 

metoder som kunde ha använts berörs också.  

 

Studien är kvalitativ vilket medfört ett fördjupat resultat utifrån ett fåtal individer och inte ett 

resultat som speglar en större population vilket varit möjligt med en kvantitativ metod. Vad 

gäller intervjuerna som genomfördes för att samla in det empiriska materialet hade deltagarna 

givetvis kännedom om att de medverkade i en studie och syftet med studien, detta kan ha orsakat 

att resultatet lagts fram av informanten på vad hen trodde var ett önskvärt sätt. Om studien till 

exempel hade hämtat sitt material från utredningar hade de upprättats av författarna utan 

vetskapen om att det skulle bli föremål för undersökning, vilket skulle kunna ses som mer 

pålitligt då datamaterialet omöjligt kunnat påverkas av kännedomen om studien. Resultatet kan 

även ha påverkats av att informanterna tillhör samma enhet och sannolikt delar värderingar och 

erfarenheter. Ytterligare aspekter med intervjuer var att materialet tenderade att bli väldigt 
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omfattande och därmed mer svårhanterligt, en enkätstudie skulle till exempel kunnat möjliggöra 

en avgränsning av materialet från början då mer direkta frågor ställts. Att intervjuer påverkar 

materialet faller sig därför logiskt och resultatet skulle med andra ord kunnat bli annat med en 

annan datainsamlingsmetod.    

 

En kvalitativ innehållsanalys upplevs lämna stort utrymme för forskaren att själv styra sitt 

resultat, vilket förmodligen de flesta kvalitativa analysmetoder gör. Under innehållsanalysen har 

vi fått välja ut delar av det empiriska materialet utifrån vad vi bedömt som relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. En kvalitativ innehållsanalys lämnar därmed mycket i händerna på 

forskarna och detta kan ha påverkat resultatet. Analysmetoden har bidragit till att vi fått fram det 

manifesta och latenta i materialet, en annan analysmetod som diskursteori hade fokuserat mer på 

språket och då hade resultatet troligtvis blivit ett annat.  

6.5 Implikationer för socialt arbete 

De förhållandevis få intervjuer denna studie baseras på har ändå resulterat i synliggörandet av ett 

flertal olika förhållanden som tas med i förhandsbedömningar rörande barn och unga som far 

illa. En slutsats är att stort fokus läggs på förhållanden kopplade till föräldern. Detta var i form 

av beteendeproblematik eller särskilda egenskaper hos föräldern, vilka kan anses vara tillräckligt 

komplexa för att vara forskningsobjekt var för sig. Att fördjupa sig ytterligare i något av alla 

förhållanden uppmuntras av uppsatsens författare. Denna studie har dock gett en god bild av den 

samlade bedömningen socialarbetare gör. Trots alla de förhållanden som framträtt under studiens 

gång finns det ändå tydliga kunskapsluckor. Områden som i vårt tycke är i behov av mer 

forskning inom bedömningsorienterade socionomverksamheter är prioriteringen av fysiskt våld 

framför psykiskt våld och försummelse som berör barn och unga. Boende och ekonomi har 

uppvisat tudelade uppfattningar bland professionella i bedömningsprocessen och är därför 

intressanta forskningsfrågor. De verksamheter som hanterar boende, ekonomi samt barn och 

unga som far illa arbetar inom samma organisation vilket gör det till ett intressant forskningsfält 

med tanke på samverkan. Med bakgrund av den utmärkande riskfaktor som ekonomi och 

fattigdom dessutom är motiveras detta ytterligare.   

 

Studien kan bidra till en ökad förståelse för hur förhandsbedömningar inom 

bedömningsorienterade socionomverksamheter görs. För praktikerfältet och yrkesverksamma 

socionomer är det alltid viktigt att vara öppensinnad och mottaglig för kollegors erfarenheter och 

kunskap. Med ett fortlöpande utbyte av erfarenheter mellan praktiker bör kunskapen inom 

bedömningsorienterade socionomverksamheter utvecklas och berikas. På detta sätt minskar 

risken för att barn och unga som far illa inte upptäcks. I studien har det framkommit områden 

som kan utvecklas. Försummelse och psykiskt våld har visat sig vara förhållanden som kan 

motivera att utredning inleds men det är inte i närheten av att ges samma betydelse som fysiskt 

våld. Detta var för informanterna på den utvalda enheten självklart men det behöver inte betyda 

att det är rätt eller att alla yrkesverksamma inom liknande verksamheter hanterar dessa ärenden 

på samma sätt. Genom att synliggöra påståenden som av några anses självklara kan dessa 

eventuellt ifrågasättas om nödvändigt. På följande sätt kan studien vara ett steg in i en debatt som 

rör frågor om hur ärenden där misstanke råder om barn och unga som far illa ska hanteras. Till 

exempel hur barn som blivit utsatta för försummelse hanteras jämfört med barn som blivit utsatta 

för våld. Psykiskt våld har i studien inte givits speciellt mycket plats, att i denna uppsats belysa 

detta kan vara ett led i att skapa en debatt som förhoppningsvis leder till att psykiskt våld 

uppmärksammas bland yrkesverksamma socionomer och därmed bidrar till att det praktiska 

sociala arbetet utvecklas. 

 

Avslutningsvis visade studien på hur komplex och omfattande en förhandsbedömning är. 

Inledandet av utredning låter sig inte förklaras utifrån en orsak, istället verkar flera orsaker 
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tillsammans i denna process. En risk med detta är att yrkesverksamma socionomer arbetar på 

olika sätt och fattar olika beslut. En transparens och insyn i arbetet bör minska risken för detta 

och hjälpa till att säkerställa rättssäkerheten vilket i sin tur medför åtgärdandet och 

förebyggandet av sociala problem relaterade till barn och unga. Denna studie har bidragit till 

detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

1. Inledande frågor  

● Vad är det bästa med ditt arbete? 

● Förklara något du upplever som en utmaning i ditt arbete. 

● Beskriv dina arbetsuppgifter och din funktion på arbetsplatsen. 

● Beskriv ditt tillvägagångssätt från att en anmälan inkommer tills att ett beslut tas. 

 

2.   Uppfattningar om förhållanden som kan ligga till grund för att inleda utredning 

● Beskriv förhållanden du identifierar hos barnet/barnen som motiverar inledandet av 

utredning. 

● Beskriv förhållanden du identifierar hos vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som motiverar 

inledandet av utredning.  

● Finns det förhållanden utanför barnet och vårdnadshavarna du beaktar i ditt beslut? 

● Finns det förhållanden som tenderar att tillmätas större betydelse i bedömningen än andra 

förhållanden? Vilka är de? 

 

Fiktivt fall 

● Tänk dig att du fått in en anmälan rörande en 5-årig flicka från förskolepersonal. Personalen 

upplever en oro för flickan då hon ofta uppträder oroligt, ritar teckningar i dystra färger och 

inte vill umgås med de andra barnen. Flickan har uppvisat detta beteendemönster i snart 3 

månader. Hennes mamma är ensamstående, jobbar heltid som revisor och har tre äldre barn i 

skolåldern. Du känner dessutom till att det tidigare inkommit orosanmälningar gällande ett av 

flickans syskon som uppvisade liknande beteende.  

 

● Hur resonerar du i detta fall och vad gör du? 

● Varför resonerar du och handlar som du gör? 

● Vilka förhållanden skulle kunna ändra ditt beslut? 

 

3.  Uppfattningar om förhållanden utanför den egna verksamheten 
● Från vilka parter (t.ex. Skola, sjukvården, andra verksamheter inom soc.) är det vanligt att ni 

får in orosanmälningar ifrån? 

● Vilka förhållanden uppfattar du att dessa parter anmäler och argumenterar för i sina 

anmälningar? Hur förs argumentationen? 

● Upplever du att det finns det skillnader i vad ni finner oroväckande och vad dessa parter 

finner oroväckande? I så fall vad är det för skillnader. 

      

4. Är det något annat du vill utveckla, förklara eller belysa? 
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Bilaga 2: Utdrag kodningsschema  

Tema Barn och 

unga som far 

illa  

Riskfaktorer hos 

föräldrarna 

skapar oro 

Våld och 

sexuella 

övergrepp - en 

särställd 

problematik 

Antalet aktörer 

i och runt 

familjen har 

betydelse  

Kategori SÄRSKILD 

PROBLEMATIK 

SÄRSKILD 

PROBLEMATIK 

SÄRSTÄLLNINGEN NÄTVERK 

Sub-kategori SEXUELLT 

AVVIKANDE 

BETEENDE 

PSYKISK OHÄLSA  PÅGÅENDE 

PROFESSIONELLT 

STÖD 

Kod AVVIKANDE 

SEXUELLT 

BETEENDE  

HOS ETT LITET 

BARN ÄR 

OROANDE 

PSYKISK OHÄLSA 

BEHÖVER INTE 

INNEBÄRA 

BRISTANDE 

FÖRÄLDRAFÖRMÅGA 

VID VÅLD SKA 

UTREDNING INLEDAS 

PGA GRADEN AV 

ALLVARLIGHET 

STÖDKONTAKTER 

DÄMPAR ORON 

Nedkortad 

meningsbärande 

enhet 

oro för sexuellt 

avvikande beteende 

hos 

ett litet barn sätter 

igång funderingar för 

oro 

psykisk ohälsa behöver 

inte 

innebära att föräldern 

brister i sitt föräldraskap 

våld är tyngre och svårare 

därför 

 ska det inledas utredning 

för 

 det är så pass allvarligt 

pågående 

stödkontakter dämpar 

oron 

Meningsbärande 

enhet 

det är klart om vi 

skulle träffa ett litet 

barn där det finns en 

oro sexuellt 

avvikande beteende 

så finns det ganska 

många saker, det kan 

ju sätta igång en 

massa olika 

funderingar hos oss 

psykisk ohälsa till 

exempel det 

finns ju inget som säger 

per automatik för att man 

lider av psykisk ohälsa att 

det påverkar ens barn, det 

kan väl göra det i olika 

utsträckning men det är 

inget som säger att man 

behöver brista i sitt 

föräldraskap för att man 

lider av psykisk ohälsa 

[...]  då behöver man mer 

titta kring ehh hur  

påverkar detta barnet på 

något sätt och i så fall hur 

våld är ju mycket tyngre 

och svårare på ett sätt men 

hur ska man 

agera men då vet man att 

det ska inledas  

för det är så pass allvarligt 

barnen kanske går på Z 

verksamhet  

till exempel eller har 

pågående 

stödkontakter  

som 

familjebehandlaren 

inte vet om eller  

känner till...ehm, så att 

det kan ju,  

föreligga andra 

förhållanden som  

familjebehandlaren 

inte vet som gör 

att vi kanske inte blir 

lika oroliga 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Förfrågan om att genomföra intervjustudie för examensarbete 
 

 

Hej. Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. I examensarbetet vill vi genomföra en studie 

med syfte att analysera hur socialsekreterare på X enheten barn och unga i Y kommun 

argumenterar vid beslut om utredning bör vidtas eller inte, efter orosanmälan enligt 14 kap 1 § 

socialtjänstlagen inkommit. 

 

Vi vill mer specifikt undersöka om det råder konsensus bland socialsekreterare på er enhet då det 

gäller vilka faktorer som ska föreligga för att en orosanmälan ska leda till utredning. Vi vill även 

veta vilka dessa faktorer i sådana fall är. Utöver detta är vi intresserade av att undersöka om det 

finns delade meningar om vilka faktorer som ska föreligga för att en orosanmälan ska utmynna i 

en utredning.   

 

Ni tillfrågas som verksamhetschef för X enheten för barn och unga, Y kommun, om förbehåll att 

få genomföra intervjuer med socialsekreterare anställda på enheten. Det vi efterfrågar är ca 10 

intervjuer, 40 minuter per intervju. 

 

Intervjuerna vi önskar att få genomföra kommer att transkriberas och analyseras utifrån en 

innehållsanalys. Materialet kommer läsas och presenteras genom olika koder och teman vi funnit 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

Vad gäller etik har vi flertalet principer att ta hänsyn till. Vi utlovar konfidentialitet, det vill säga 

att kommun och enhet inte kommer att kunna identifieras av läsaren. Materialet kommer 

avidentifieras för att vi ska kunna ta med oss materialet utanför verksamhetens lokaler. 

Analysmaterialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till det. Om vi 

får ditt samtycke kommer vi även att be om intervjupersonernas samtycke till att delta i studien. 

Vi vill informera om att samtycket gäller tills vidare. Samtycket kan när helst återkallas om så 

intervjupersonen önskar. 

 

Har ni frågor kring studien och vår förfrågan får ni gärna kontakta oss på nedanstående 

uppgifter. 

Uppsala den 14 mars 2016 

Med vänliga hälsningar 

  

Emil Lyberg    Mathilda Leijonborg 

Socionomstudent    Socionomstudent 

(Telefonnummer och mail)   (Telefonnummer och mail) 

 

Handledare: 

 

Stina Fernqvist 

(Mail) 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om anställdas uppfattningar på X 

enheten för barn och unga i Y kommun. 

Datum:____________ 

Namn (textat):____________________________________ 

Befattning:_______________________________________ 

  
________________________________________________ 

Underskrift och ort 

 

Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om anställdas uppfattningar på X 

enheten för barn och unga i Y kommun. 

Datum:____________ 

Namn (textat):____________________________________ 

Befattning:_______________________________________ 

  
________________________________________________ 

Underskrift och ort 

 

Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om anställdas uppfattningar på X 

enheten för barn och unga i Y kommun. 

Datum:____________ 

Namn (textat):____________________________________ 

Befattning:_______________________________________ 

  
________________________________________________ 

Underskrift och ort 

 

 

 

 


