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Sammanfattning  
 

Föreliggande studies syfte är att undersöka hur socialsekreterare i tre olika kommuner i 

Örebro län beskriver arbetet med barn samt deras familjer under en pågående 

förundersökning då barnet misstänks vara utsatt för våld av sin vårdnadshavare. I den svenska 

lagstiftningen och i nationella riktlinjer regleras socialtjänstens omfattande ansvar för barn, 

brottsoffer och deras närstående. Tidigare forskning visar att om barn som utsätts för våld 

inte får adekvat stöd kan det leda till negativa konsekvenser på flera områden. Föreliggande 

studie baseras på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterarna, och 

intervjuerna utgick från en vinjett. Insamlad data analyseras med stöd av systemteori, 

kristeori och begreppet handlingsutrymme. En slutsats som framkommer av studien är att 

faktorer såsom kommunens resurser och socialsekreterarens erfarenhet påverkar valet av 

insats. Socialsekreterarna visar sig även vara osäkra på vad de får eller inte får göra på grund 

av förundersökningssekretessen. En annan slutsats är vikten av information till den berörda 

familjen, för att genom detta minska risken för ytterligare utsatthet. Utifrån studien kan 

förstås att socialsekreterare har olika personliga och strukturella förutsättningar för att 

bedriva sitt arbete med familjerna, men att de med vissa enkla medel kan ge adekvat stöd vid 

behov.  

 

Nyckelord: barn, förundersökning, vårdnadshavare, socialtjänst, barnmisshandel, stöd och 

insatser 
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Abstract  

 
The present study aims at examining how social workers in three different Örebro County 

municipalities, describe their work with children and their families during an ongoing pre-

trial investigation, when a child is suspected of being exposed to violence by its guardian. 

Swedish law and national guidelines regulate the comprehensive responsibility of the social 

services for children, victims and their relatives. Previous research shows that if children are 

exposed to violence and do not receive suitable support, it can lead to negative consequences 

in several areas. The present study is based on five qualitative semistructured interviews with 

social workers, and the interviews were based on a vignette. The collected data are analyzed 

using systems theory, crisis theory and the term professional discretion. A conclusion that 

emerges from the study is that factors such as the municipality’s resources and social workers 

experience influence what kind of support the family gets. The social workers also appeared 

to be unsure of what they were allowed and could do during an ongoing preliminary 

investigation. Another conclusion is the importance of information to the family concerned, 

thereby reducing the risk of further violence exposure. From the study, it is understood that 

social workers have different personal and structural conditions to conduct in their work with 

the families, but that they with some simple measures can provide suitable support when 

necessary. 

 

Keywords: child, pre-trial investigation, guardian, child protective services, child abuse, 

support and intervention  
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1. Inledning  

Barnmisshandel är att betrakta som ett folkhälsoproblem världen över (Annerbäck, Wingren, 

Svedin & Gustafsson, 2010). Attityden kring kroppslig bestraffning har förändrats markant 

hos den svenska befolkningen sedan det lagstadgades att alla typer av våld mot barn är 

förbjudet (a.a.). Trots en förändrad attityd i Sverige generellt förekommer fortfarande 

barnmisshandel. Siffror från Brottsförebygganderådet (BRÅ) visar att 23 700 anmälningar 

gjordes år 2016 gällande barnmisshandel som berörde åldrarna 0-17 år, vilket motsvarar 27 

procent av alla misshandelsbrott i Sverige (BRÅ, 2017). Av dessa gällde 4300 anmälningar 

barn i ålder 0-6 år, dock menas det vara svårt att veta den egentliga omfattningen av 

barnmisshandel då våldet ofta inte polisanmäls när det gäller yngre barn. Det är således av 

vikt att belysa det stora mörkertalet av barnmisshandel som råder i Sverige än idag.  

 

De barn som blir utsatta för våld inom familjen är beroende av att vuxna i omgivningen ser 

och förstår vad som händer för att de på så sätt ska kunna hjälpa till att skydda dem 

(Elfström, Landberg & Olofsson, 2017). Av artikel 19 Barnkonventionen framgår det att 

“Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp eller utnyttjande av 

föräldrar eller annan som har hand om barnet”. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för 

att skydda de barn som misstänks fara illa och har både möjlighet och skyldighet att ingripa 

om barnets hälsa och utveckling riskeras av barnets vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2016). 

De har även ansvaret för att utsatta barn och deras närstående ska få det skydd, stöd och 

behandling som anses vara nödvändig för att förbättra barnets situation (se 5 kap. 11§ 

Socialtjänstlag) (SoL). I en av Socialstyrelsens allmänna föreskrifter framgår det att: 

“Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds 

våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen” (3 kap. 7§ SOSFS 

2014:14). Utifrån detta citat kan förstås att socialnämnden har det yttersta ansvaret för att se 

till att det finns adekvat stöd och behandling för alla barn som utsatts för brott.  

 

När ett barn misstänks ha utsatts för brott kan ett barnförhör äga rum (Elfström et al., 2017). 

Om en eller båda vårdnadshavarna är misstänkta för att ha begått brottet mot barnet kan 

barnförhöret äga rum utan deras vetskap. Efter förhöret är det vanligt att barnet ska hem till 

vårdnadshavarna igen, trots att de är misstänkta för brottet. Familjerna ska då erbjudas stöd 

från socialtjänsten i inledningen av och under hela brottsutredningen (Landberg & Svedin, 

2013). Det är i sådana situationer av betydelse att barnet är tryggt i den utsträckning 

situationen tillåter samt att deras familjer får information och stöd gällande framtiden 

(Elfström et al., 2017). Stödet för de familjer som varit föremål för en brottsutredning har 

dock visat sig variera kraftigt i olika delar av landet (Landberg & Svedin, 2013). Vissa 

kommuner har en tydlig struktur och plan för ett stödarbete med familjerna, medan andra inte 

har något utformat krisstöd alls. Landberg och Svedin (2013) presenterade i sin rapport Inuti 

ett Barnahus stark kritik till bristen på ett välutformat krisstöd till berörda familjer efter att ett 

barnförhör genomförts.  

 

1.2 Problemformulering 

Trots den förändrade attityden kring barnmisshandel hos gemene svensk visar BRÅs siffror 

att många barn fortfarande utsätts för denna typ av brott (BRÅ, 2017). Brottsoffer, vilket 

våldsutsatta barn kan förstås vara, tenderar till att vara sårbara för ytterligare påfrestningar till 

följd av brottet i fråga, då påfrestningar kan bidra till mer stress eller oro (Thunberg, Ahonen 

& Degner, 2016). Brottsoffer är därför i behov av välfungerande och välstrukturerade insatser 

för att kunna hantera sin situation. I den svenska lagstiftningen regleras socialnämndens 
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betydande ansvar för att våldsutsatta barn skyddas och att deras hälsa och utveckling främjas, 

vilket innebär att de kan förstås ha ett ansvar för att barnen inte ska utsättas för brott i 

hemmet (se 5 kap. 11 § SoL). Olika kommuner har visat sig ha olika välutformade stöd för 

dessa barn och familjer, och kritiken som Landberg och Svedin (2013) utfärdade visar på att 

det saknas en enhetlig uppfattning hos Sveriges kommuner vad dessa familjer behöver i form 

av stöd efter ett barnförhör. Ljungwald (2011) skriver att Socialstyrelsen kommit fram till att 

orsaken till att en individ behöver stöd inte ska påverka stödet denne får, men trots detta har 

forskning visat att brottsoffer många gånger inte får den hjälp de är i behov av (se Jernbro, 

2015; Lindell, 2015). Utifrån ovanstående kan förstås att det är motiverat att genomföra en 

studie för att undersöka hur socialsekreterare från tre kommuner i Örebro län beskriver sitt 

arbete med barn och familjer under en förundersökning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare i tre olika kommuner i Örebro län 

beskriver arbetet med barn samt deras familjer under en pågående förundersökning då barnet 

misstänks vara utsatt för våld av sin vårdnadshavare.  

 

➢ Vilket stöd beskriver socialsekreterare att de kan tillhandahålla barnet och familjen 

under pågående förundersökning? 

➢  Hur kan socialsekreterares agerande under en pågående förundersökning tolkas?  

 

1.4 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begrepp för föreliggande arbete.  

 

1.4.1 Barn 

Både i barnkonventionen och i den svenska lagstiftningen anses varje individ under 18 år 

vara ett barn (1 kap. 2 § SoL; Rädda Barnen, u.å.). Vår definition av barn kommer följa denna 

definition.  

 

1.4.2 Vårdnadshavare   

Begreppet vårdnadshavare kommer att användas för de vuxna personer som juridiskt har 

vårdnaden samt ansvarar för barnets personliga förhållanden som exempelvis trygghet, 

omvårdnad och fostran (se Föräldrabalken 6 kap. 1-2§§).  
 

1.4.3 Våld  

I föreliggande studie kommer begreppet våld att användas. Våld kommer i arbetet användas 

synonymt med barnmisshandel, och kommer därmed syfta till fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld från en närstående mot ett barn. Misshandel är enligt 3 kap. 5-6 §§ Brottsbalken 

(1962:700) när en person tillfogar någon annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta 

eller försätter hen i vanmakt. Barnmisshandel kan framträda i olika former: fysiskt våld, 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk försummelse, psykisk försummelse 

(SOU 2001:72). I denna studie kommer barnmisshandel att avgränsas till fysiskt våld, 

sexuella övergrepp samt psykiskt våld. Det fysiska våldet innebär att en vuxen person orsakar 

skador på barnet i enlighet med 3 kap. 5-6 §§ BrB, vilket avser kroppsskada, sjukdom eller 

smärta eller försätter barnet i vanmakt. Alla former av kroppslig bestraffning betraktas som 

fysisk barnmisshandel. Exempel på fysiskt våld är att den vuxne slår, knuffar eller kastar 
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barnet (SOU 2001:72). Den vuxne behöver inte vara barnets förälder för att det ska 

kategoriseras som barnmisshandel, utan det kan även exempelvis vara en annan närstående.  

 

Alla sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person ska betraktas som 

sexuella övergrepp (SOU 2001:72). Sexuella övergrepp mot barn kan innefatta olika 

handlingar. Handlingar som innefattas av sexuella övergrepp kan både vara av verbala och 

fysisk karaktär. Det psykiska våldet innebär att en vuxen person systematiskt eller ofta under 

en längre period utsätter barnet för nedvärderande omdömen, avsiktligt känslomässigt lidande 

eller nedbrytande behandling (SOU 2001:72). Om det psykiska våldet är av väldigt allvarlig 

grad kan denna även betecknas som misshandel. Exempel på psykiskt våld kan vara 

utfrysning, nedvärdering eller förlöjligande. Psykisk barnmisshandel kan även vara att barnet 

tvingas att bevittna våld i sin närmiljö. Det psykiska våldet finns även i alla fysiska former av 

övergrepp, såsom vid misshandel eller sexuella övergrepp.  

 

2. Bakgrund  

De områden som kommer att presenteras och förklaras är: barn som brottsoffer, olika 

myndigheters arbete med dessa samt lagstiftning som påverkar myndigheternas arbete. 

 

2.1 Barn som brottsoffer 

Barn som brottsoffer anses vara mer utsatta och sårbara än sina vuxna motsvarigheter, då de 

saknar den makt och inflytande som vuxna har i samhället generellt och över sin egen 

situation (Hindberg, 2004). Det kan även förstås att desto yngre barnen är, desto mer 

påverkas även deras utsatthet och sårbarhet, då de yngre barnen är mer beroende av vuxna i 

sin omgivning. De som har makt över och inflytande på barnets liv är främst barnets 

vårdnadshavare, vilket innebär att vårdnadshavaren i hög utsträckning får besluta om frågor 

som rör barnet i fråga (a.a.). Barnet kan därmed förstås vara beroende av vårdnadshavaren 

både psykologiskt och juridiskt. Detta beroende medför att barn som utsätts för brott av sin 

vårdnadshavare ofta hamnar i en lojalitetskonflikt (Hindberg, 2004). Barnet kanske vet om att 

det hen är med om inte är acceptabelt men vill inte hänga ut sina föräldrar i rädsla för vad 

konsekvenserna blir, både för vårdnadshavaren men även för sig själv. Hindberg (2004) 

beskriver att barn som utsätts för brott bland annat kan vara rädda för att om de berättar kan 

förövaren och tillika familjemedlemmen hamna i fängelse, familjen kan splittras eller att hen 

helt enkelt inte kommer bli trodd. Även känslor av skuld och skam inför att ha blivit utsatt är 

vanligt hos barn som utsätts för brott i hemmet (Hindberg, 2004). De som utsätts kan 

uppleva, eller ha fått höra, att de utsätts för exempelvis våld som en följd av att de själva har 

betett sig illa. Lojaliteten till vårdnadshavarna, rädsla för konsekvenserna och känslorna av 

skuld och skam påverkar barnets möjlighet och vilja till att berätta om vad som hänt för 

någon utomstående, och leder till att barn som brottsoffer är både utsatta och sårbara (a.a.). 

 

2.2 Lagstiftning  

Samhället har ett ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och gynnsamma 

förhållanden (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). I 2 kap. 1§ SoL beskrivs att 

kommunerna har det yttersta ansvaret för att alla individer i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver. Enligt 1 kap. 1§ SoL ska all verksamhet i socialtjänsten bygga på 

respekt för individers självbestämmanderätt och personliga integritet. I praktiken innebär 

detta att socialtjänstens insatser ska ske med de inblandades samtycke. I ärenden gällande 

barn som på olika sätt far illa ska socialtjänsten, så långt det är möjligt, inhämta både barnets 
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och vårdnadshavarnas samtycke, då med barnets mognad och ålder i åtanke (Lundgren et al., 

2018). Om vårdnadshavarna samtycker till insatser från socialtjänsten blir det bistånd enligt 4 

kap. 1§ SoL, och insatserna kan fortgå så länge samtycket från vårdnadshavarna finns.   
 

I 5 kap. SoL finns det olika grupper som socialnämnden har ett särskilt ansvar för. Till dessa 

grupper hör både barn och unga, samt brottsoffer. 5 kap. 1§ SoL redogör för att socialtjänsten 

har ett ansvar att bland annat se till att barn växer upp under trygga förhållanden, får en 

gynnsam utveckling socialt och fysiskt samt förhindra att barn far illa eller vistas i skadliga 

miljöer. I paragrafen beskrivs även att de har ett ansvar att se till att barn får det stöd och 

skydd de behöver för att utvecklas gynnsamt. Socialtjänstens särskilda ansvar för att 

brottsoffer och deras närstående får det stöd och den hjälp de kan tänkas behöva framgår av 5 

kap. 11§ SoL. I samma paragraf förtydligas även socialtjänstens särskilda ansvar för barn 

som brottsoffer. Enligt Lundgren, Sunesson och Thunved (2018) skiljer sig inte barnets rätt 

till stöd och hjälp från brottsoffer i övrigt, men är utskrivet i lagstiftningen för att tydliggöra 

socialnämndens ansvar. Ljungwald (2011) skriver däremot att barn som brottsoffer i själva 

verket skiljer sig från gruppen brottsoffer i övrigt. Exempel som författaren belyser är att 

barns lagliga rätt till ersättning skiljer sig från vuxnas samt att barn som blivit utsatta för våld 

enligt lagstiftningen särskilt ska beaktas kunna vara i behov av stöd och hjälp.  

 

Om barnet kan tänkas behöva vård, men samtycke från vårdnadshavare saknas, kan det i 

vissa fall leda till att socialnämnden behöver göra ett tvångsingripande, vilket innebär att 

barnet placeras utanför hemmet. Ett tvångsingripande innebär att barnet omhändertas, och 

detta regleras i Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att 

ett tvångsingripande ska bli aktuellt behöver vissa rekvisit uppfyllas. Rekvisiten återfinns i 2-

3 §§ LVU. Barn som far illa i hemmet  omfattas av 2 § LVU.  

 
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406). 

 

Utifrån paragrafen kan förstås att om ett barn utsätts för brott i hemmet och det finns en 

påtaglig risk för att dennes hälsa och utveckling skadas kan barnet vårdas utan samtycke från 

vårdnadshavarna.  

 

2.3 Professionernas ansvarsområden under pågående förundersökning 

När en brottsanmälan inkommer till polisen och brottet antas falla under allmänt åtal inleds 

en förundersökning av antingen polis- eller åklagarmyndigheten (Lundberg et al., 2015). 

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som misstänks ha begått brottet, om det 

finns skäl att väcka åtal samt att om så är fallet att bereda bevisningen inför en 

huvudförhandling. När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten där misstanke råder att 

ett barn utsatts för brott inom familjen bör socialtjänsten samråda med polis eller åklagare, 

innan vårdnadshavare underrättas om att barnavårdsutredning inleds (Edvardsson & Vahlne 

Westerhäll, 2014). Socialtjänsten har dock ingen skyldighet att anmäla barnmisshandel till 

polisen, utan de ska istället göra en professionell bedömning av vad som är till barnets bästa. 

Råder osäkerhet rörande om anmälan ska upprättas eller inte bör polis eller åklagare 

konsulteras (a.a.). När ett barn misstänks ha utsatts för brott och detta är polisanmält är det 

polisen, åklagare och brottmålsdomstolar som har ansvar för att brottet ska utredas. 

Socialtjänsten ska dock alltid inleda en egen utredning som genomförs parallellt med 

förundersökningen. Det är således polisen och åklagaren som har ansvaret för att utreda 

själva brottet, då utredning av brott varken tillhör socialtjänstens ansvars- eller 
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kompetensområde. Socialtjänstens utredning syftar istället till att utreda barnets situation 

samt om barnet är i behov av stöd (Edvardsson & Vahlne Westerhäll, 2014). Det är av vikt att 

socialtjänsten inte försöker utreda brottsmisstanken, likaså att socialtjänsten inte gör sin 

utredning innan polisen hunnit hålla ett förhör, då detta innebär en risk för påverkan och 

undergrävande av ett sakligt utredningsarbete. Socialtjänstens utredning ska avslutas inom 

fyra månader och ska innefatta en bedömning utifrån den information som insamlats. Denna 

bedömning ligger sedan till grund för att bedöma om barnet samt resterande familj är i behov 

av stöd och i så fall vilken typ av stöd. Det är således socialtjänsten som ansvarar för att 

barnet och dess närstående ska få det stöd de är i behov av. Det finns olika typ av stöd som 

socialtjänsten kan erbjuda, exempelvis stödsamtal eller vård och behandling utanför hemmet 

(a.a.). Det är av vikt att socialtjänsten genomgående i utredningen och i deras beslut gör en 

bedömning gällande barnets bästa. Det är dock även viktigt att inte se barnet isolerat från sina 

föräldrar då det ligger i barnets intresse att även föräldrarna får det stöd de behöver.  

 

2.4 Förundersökningssekretess och sekretess gentemot vårdnadshavare  

Oftast råder det förundersökningssekretess under en pågående förundersökning 

(Åklagarmyndigheten, u.å.b). Förundersökningssekretessen syftar till att den pågående 

utredningen inte ska försvåras eller förstöras genom att den misstänkte tar del av 

målsägandens berättelse. Om den misstänkte skulle ta del av vittnets berättelse finns det risk 

för att den misstänkte försöker anpassa sin egna berättelse till målsägandes eller försöker 

påverka målsägande. Ett annat syfte med förundersökningssekretessen är att den misstänkte 

inte ska kunna ta del av de åtgärder polisen vidtagit eller kommer att vidta, då detta skulle 

kunna riskera att den misstänkte förstör viktig bevisning. Huvudregeln i den svenska 

lagstiftningen är att vårdnadshavaren ska ha insyn i sekretesskyddat material som gäller 

barnet för att kunna fullgöra sina åligganden som föreskrivs av Föräldrabalken 6 kap 11§. Det 

finns dock situationer då undantag förekommer, vilket framgår av Offentlighet- och 

sekretesslagen (2009:400) (OSL). Av 12 kap. 3§ OSL framgår det att sekretess kan 

förekomma till skydd av den enskilde, även om denna är underårig och då även i förhållande 

till vårdnadshavaren, om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften 

röjs för vårdnadshavaren (Lenberg,  Geijer & Tansjö, 2017). Lagrummet skall tillämpas i 

ärenden då det befaras att barnet kan komma att skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på 

annat sätt om uppgifterna lämnas. I fall där vårdnadshavare misstänks för att ha utsatt barnet 

för brott förekommer det således att vårdnadshavaren till följd av 

förundersökningssekretessen inte får ta del av uppgifterna. Det framgår av Lag (1999:997) 

om särskild företrädare för barn (LSF) 1 § att i situationer där vårdnadshavaren misstänks för 

brott gentemot barnet ska en särskilt företrädare förordnas till barnet. Det framgår vidare av 3 

§ att den särskilda företrädaren, istället för vårdnadshavaren, tar uppgiften att ta vara på 

barnets rätt under en förundersökning och efter en eventuell rättegång.  

 

2.5 Barnahus  

Barnahus är en verksamhet med syfte att samordna alla de instanser som är inblandade och 

samverkar då ett barn misstänks utsättas för brott (Landberg & Svedin, 2013). Olika 

myndigheter inom eller i samarbete med Barnahus har olika ansvarsområden, men 

gränsdragningarna är inte alltid tydliga. Syftet med samverkan mellan de olika 

myndigheterna är att genomföra utredningar med hög kvalitet och rättssäkerhet samt att de 

ska genomföras effektivt (Polisen, u.å.). Verksamheten Barnahus kan beskrivas ha fyra olika 

rum: brottsutredning, fysisk hälsa, skydd, samt information (Landberg & Svedin, 2013). När 

en brottsutredning innefattar barn används särskilda barnutredare inom polisen (Polisen, 

u.å.). Dessa har en vana och ofta en speciell utbildning som gör dem kvalificerade för att 
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prata med barn och unga som varit utsatta för brott. Förundersökningar vid allvarligare 

brottsanklagelser, som barnmisshandel, leds av en åklagare, och polisens utredning 

genomförs då på åklagarens direktiv (Åklagarmyndigheten, u.å.a). I brottsutredningen kan 

förundersökningsledaren kräva att barnläkare eller liknande genomför en rättsmedicinsk 

undersökning för att säkra eventuella bevis som behövs för att styrka brottet. Således har 

hälso- och sjukvården ansvar både för den rättsmedicinska undersökningen och att bedöma 

den generella fysiska hälsan  (Landberg & Svedin, 2013). När det gäller barnets skydd från en 

eventuell förövare eller en ohållbar hemsituation har socialnämnden huvudansvaret (a.a.). 

Slutligen har alla myndigheter som finns på Barnahus ett ansvar att informera de barn och 

vuxna som utreds (Landberg & Svedin, 2013). Huvudansvaret och samordningsansvaret för 

att adekvat information ges ligger dock på socialtjänsten, vilket innebär att de i slutändan har 

ansvar för att barnen och vårdnadshavarna är informerade.  

 

3. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning rörande barn som utsatts för våld samt professionellas 

stöd till målgruppen.  

 

3.1 Barnmisshandel - Riskfaktorer och konsekvenser  

Barn är juridiskt, känslomässigt och ekonomiskt beroende av vuxna i sin omgivning, främst 

sina vårdnadshavare (Linell, 2017a). De barn som utsätts för våld av en vårdnadshavare 

försätts därför i en väldigt utsatt position eftersom de utsätts av de vuxna som enligt lag 

ansvarar för deras trygghet och omvårdnad (Linell, 2017a; 6 kap. 1-2§§ FB). Det fysiska 

våldet utövas oftast av en förälder eller vårdnadshavare, och i de flesta fall av fysiskt våld 

utsätts barnet av de biologiska föräldrarna (Annerbäck et al., 2010). Det finns dock även barn 

som är utsatta för våld av fler än endast en förälder. Dessa barn kan vara utsatta av 

exempelvis både föräldern och en styvförälder, eller av andra närstående. Barn som inte får 

stöd från familjen är generellt mer sårbara än de som erhåller stöd.  

 

Det finns flera olika riskfaktorer för att barn ska utsättas för olika former av våld (Annerbäck 

et al., 2010; Darlington, Healy & Feeney, 2010; Jernbo, 2015; Lindell, 2004; Svedin & 

Lindell, 2004). Några av dessa riskfaktorer exemplifieras i forskning vara om en av eller båda 

vårdgivarna lider av psykisk ohälsa, har ett missbruk eller/och själva har varit utsatta för våld 

under sin uppväxt (Annerbäck et al., 2010; Darlington et al., 2010). Stressorer inom familjen 

såsom ekonomiska svårigheter eller oförutsedda händelser har också påvisats vara 

riskfaktorer för barns utsatthet (Darlington et al., 2010). Förekommer partnervåld mellan 

vårdgivarna ökar risken för att även barnet kommer att bli utsatt för olika former av våld, 

framförallt fysiskt våld (Darlington, et al, 2010). Då barn som utsätts för våld ofta är utsatta 

för flera olika typer av våld är det av vikt att professionella har kunskap om att barn ofta kan 

vara multiutsatta (a.a.). En studie från Sverige visar att samtliga barn som utsatts för fysiskt 

våld även utsatts för psykiskt våld (Linell, 2017a; Linell, 2017b). Det psykiska våldet har 

inneburit exempelvis hot, kontroll eller isolering och det fysiska våldet har beskrivits som 

både systematiskt och allvarligt (Linell, 2017b).  

 

Studier visar att majoriteten av de barn som var utsatta för olika typer av systematiskt våld 

under en längre tid bland annat upplevde sig vara väldigt rädda (Linell, 2017a; Jernbo, 2015; 

Jones, Walsh, Cross & Simone, 2005). Barn som utsätts för våld uppvisar generellt en sämre 

fysisk hälsa samt har i högre utsträckning beteendeproblem (Annerbäck, Sahlqvist, Svedin, 

Wingren & Gustafssons, 2012). Negativa känslor eller beteenden försvinner inte alltid i 
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samband med att barnet har berättat för någon utomstående om problemen hemma, utan när 

de berättat om sin hemsituation för någon utomstående uppkommer känslor av bland annat 

skuld och ambivalens (Linell, 2017b). Vissa barn som utsatts för våld och berättat om det 

beskriver att de efter sitt vittnande om hemsituationen fått utstå både hot och press från familj 

och släkt. Hoten innefattade både hot om våld mot barnen i fråga, men även hot om att 

föräldern själv skulle begå självmord (a.a.). Generellt beskriver barnen att våldet har gett 

konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt (Linell, 2017b). Endast en tredjedel av barnen som 

blivit utsatta för barnmisshandel hade berättat för någon professionell om deras situation 

(Annerbäck et al., 2010; Jernbo, 2015). De barn som har berättat för någon utomstående om 

våldet har upplevt känslor av rädsla för och besvikelse på sina närstående (Linell, 2017b). 

Om barnets familj reagerat negativt på att barnet avslöjat våldet för någon utomstående kan 

reaktionen i sig vara traumatiserande och skadlig för barnet (a.a.).  

 

Konsekvenserna av det sexuella våldet är generellt av allvarligare grad om det utförts av en 

närstående vuxen än det som en bekant eller främling utsätter barnen för (Dogangün,  

Gönültas¸ Uzun-Oguz, Oral & Öztürk, 2016). En orsaksförklaring till detta kan vara att om 

barnet utsätts av en närstående påverkas inte bara det psykiska, som känslor av oro, rädsla 

eller skam, utan det påverkar även barnets grundläggande förtroende för sin omgivning. Det 

har i forskning framkommit att sexuellt våld som utförs av en närstående leder till högre risk 

för att barnet ska få självmordstankar och/eller begå självmordsförsök (Dogangün et al., 

2016). Risken för att ha olika typer av självskadebeteende ökar i och med barnets ålder (a.a.). 

Tonåringar löper generellt en större risk för att utveckla självskadebeteenden till följd av 

sexuella övergrepp i förhållande till barn tolv år eller yngre. Det är dock inte enbart 

självskadebeteenden som uppkommer till följd av sexuellt våld, utan andra psykiska 

förändringar har rapporterats infinna sig hos offren (Dogangün et al., 2016; Jernbro, 2015). 

86.6 procent av de utsatta barnen har rapporterat någon form av psykisk förändring, reaktion 

eller åkomma på grund av det sexuella våldet. Även i dessa fall har barnen i tonåren 

rapporterat allvarligare konsekvenser än de yngre barnen, men i studien diskuteras huruvida 

det beror på att de yngre barnen inte är lika kognitivt och verbalt utvecklade, vilket gör att de 

inte kan förstå eller sätta ord på förändringarna på samma nivå som de äldre (Dogangün et al., 

2016).  

 

3.2 Professionellas stöd och insatser  

Barn som misstänks utsatts för brott möter oftast en socialarbetare under utredningsprocessen 

(Ljungwald & Svensson, 2007; Darlington et al., 2010). I en studie gjord i Sverige 

framkommer det att kategorin “brottsoffer” inte är accepterad som en målgrupp för 

yrkesgruppen socialsekreterare (Ljungwald & Svensson, 2007). Socialsekreterarna i studien 

ger sig själva en vag roll i förhållande till brottsoffer. De anser sig inte vara den primära 

myndigheten som skall ansvara för brottsofferstöd, men anser sig kunna vara behjälpliga med 

att hänvisa till andra instanser. Socialsekreterarna i studien menar att om ett brottsoffer ska få 

stöd av socialtjänsten ska det inte enbart vara för att denna kategoriseras som brottsoffer, utan 

att de uppfyller andra kriterier för att de får stöd av dem (a.a.). Thunberg, Ahonen och Degner 

(2016) skriver om problematiken att betrakta brottsoffer som en homogen grupp, då vissa 

offer av allmänheten anses vara särskilt utsatta och därmed mer förtjänta av stöd och hjälp. 

Huruvida ett brottsoffer anses vara värdig att få stöd beskrevs påverkas av flera olika 

faktorer, och en av dessa är att den som är brottsutsatt kan ses som svagare än förövaren. Då 

barn ses som underlägsna vuxna kan förstås att de alltid ses som ett idealt brottsoffer i 

förhållande till vuxna och kan därför förstås vara legitimerade att kallas brottsoffer och få 

stöd från samhället, då det ska skydda dem.  
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Av forskningsfältet framkommer vikten av att barn som far illa får stöd tidigt, för att på så 

sätt minska risken för att barnet utvecklar beteendeproblem och ohälsa (Jernbo, 2015). Stödet 

som studien i detta fall syftar på är det från professionella såsom exempelvis från skolan, 

psykiatrin, polisen och socialtjänsten. Barn som farit illa har beskrivit att det har varit av vikt 

både att få berätta och att få adekvat stöd. Det är av betydelse att de professionella är 

kompetenta och använder sig av ett arbetssätt som gynnar barnets bästa. Studien pekar på att 

barnperspektivet brustit genomgående hos de professionella, särskilt bland socialarbetare 

(Jernbro, 2015). Barnen i studien uttryckte att de upplevt att polisen och socialtjänsten inte 

vidtog åtgärder då bevisning saknades samt att dessa professionella var otillgängliga när de 

behövde dem. Några av barnen i studien uttryckte även att de upplevde att polisen och 

socialtjänsten inte vågade agera eller menade att deras stöd kom alldeles för sent. Det 

framkommer av studien att psykisk misshandel inte uppmärksammas i samma utsträckning 

som fysisk misshandel då denna är svårare att bevisa. Brister som studien visar på är att 

många ungdomar känner att de inte får tillräckligt med stöd från professionella (Jernbo, 

2015).  

 

Forskning visar att våldsutsatta barns mammor ofta känner att de fått dåligt stöd i kris och 

ofta känner brist på samarbete mellan myndigheterna (Lindell, 2015). Bristen i samarbetet 

mellan olika myndigheter och/eller professioner påtalas även i undersökningar där de 

professionella upplever att de inte får tillräckligt med information från andra inblandade 

myndigheter (Darlington et al., 2010: Frost, Robinson & Anning, 2005). Om de 

professionella inte får tillräckligt med information om klienterna från andra myndigheter 

finns det en risk för att de förlorar möjligheten att förstå klientens komplexa situation ur olika 

perspektiv. Det i sin tur kan leda till att olika aktörer förlorar möjligheten till att ha ett 

helhetsperspektiv i sina bedömningar. På grund av detta är det viktigt att det finns en god och 

tydlig samverkan, där olika myndigheter får ta del av nödvändig information från de andra 

samt att de har tydliga instruktioner för vad som är respektive professions ansvarsområde 

(a.a.). Det är även av vikt att alla inom samverkansgruppen förstår vad de andra i gruppen har 

för roller (Frost et al., 2005). Många socialsekreterare har upplevt att deras 

samverkanspartners inte förstår socialsekreterarnas uppgifter och kompetens, vilket kan leda 

till att familjerna de samverkar kring inte får bästa möjliga stöd och hjälp (a.a.).  

 

När det misstänks att ett barn blivit utsatt för brott av en annan familjemedlem kan alla i 

familjen uppleva situationen som svårhanterlig och påfrestande (Linell 2017a; Rasmusson, 

2011; Jones et al., 2005). Det innebär att familjen kan försättas i kris när familjen blivit 

föremål för en brottsutredning. För att underlätta för familjen att hantera en sådan situation är 

det viktigt att alla i familjen får tillräckligt med information om vad som händer och kommer 

att hända (Rasmusson, 2011; Landberg & Svedin, 2013). Informationen bör ges av någon 

som kan besvara de eventuella frågor som uppkommer i samband med att krisen uppstått, och 

det är lämpligt att detta sker skyndsamt för att undvika att familjen inte förstår vad som 

händer. Hela rättsprocessen med förhör, brottsutredningen och den sociala utredningen kan 

vara svår att förstå, och därför är det viktigt att familjen kan få information om alla sådana 

delar (a.a.). 

 

När professionella socialarbetare misstänker att ett barn blir utsatt för våld fokuserar de 

generellt på fyra olika områden för att sätta in interventioner: 1) riskfaktorer och 

föräldraförmågan, 2) stöd till familjen, 3) arbete med relationerna i familjen samt 4) 

föräldrarnas behov (Darlington et al., 2010). Gemensamt för olika interventioner till familjer 

och socialarbetarnas inställning till dessa är att de syftar till att arbeta med att familjen ska 
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fortsätta vara en sammanhållen grupp. Med det avses att familjen inte ska splittras, utan 

interventionen ska bevara familjen som en helhet. I valet av interventioner till familjen låg 

däremot det största fokuset på barnens välmående (Darlington et al., 2010). Föräldrarnas 

behov fanns också med i åtanke, men dessa var endast sekundära i förhållande till barnens 

behov och de behov som familjen hade som helhet (a.a.). Socialarbetarna beskrev vid flertalet 

tillfällen att de ansåg att interventionen är en process som är beroende av relationen mellan 

dem själva och familjen, och då särskilt relationen med föräldrarna. Relationens betydelse 

synliggjordes genom bland annat att socialarbetare och familjer diskuterade vad de olika 

familjemedlemmarna upplevde sig behöva för att kunna förändra sin situation (Darlington et 

al, 2010). Däremot har forskning också visat att det kan vara svårt för professionella att ta alla 

parters perspektiv, det vill säga familjens, barnets och föräldrarnas perspektiv (Rasmusson, 

2011). Det framkom att familjer som utretts via Barnahus uppfattat att socialarbetarna haft 

särskilt svårt att ta den misstänkte förälderns perspektiv. Upplevelsen av att deras perspektiv 

saknas kan grunda sig i att de får begränsat med information under utredningen (a.a.). 

Socialarbetarna eller annan berörd myndighet får inte delge information som kan vara skadlig 

för förundersökningen, men det är av vikt att de försöker inkludera även den misstänkte 

förälderns i den utsträckning det är möjligt.  

 

De tre vanligaste formerna av stöd som tillhandahålls av socialtjänsten i Sverige när ett barn 

utsatts för fysisk våld av en förälder eller vårdnadshavare är familjehemsplacering, remiss för 

en BUP kontakt och/eller fortsatt stöd från socialtjänsten. Insatser som socialtjänsten kunde 

tillhandahålla var bland annat stödkontakt, kontaktfamilj, hemmahosare, familjebehandling 

eller samtalsstöd till barnet/familjen (Lindell & Svedin, 2004; Jernbro, 2015). Vid akuta 

behov kan socialtjänsten även ansöka om att tvångsomhänderta barnet (Jernbro, 2015). 

Forskning visar att olika mönster framträder gällande vilka riskfaktorer som styr vilka 

interventioner som väljs för familjerna efter våldshändelsen (Lindell & Svedin, 2004). Ett 

mönster som framstod i en studie var att barn i Sverige vars mamma led av psykisk ohälsa i 

större utsträckning fått en remiss till BUP. Ett annat mönster som hittades var att 

hemmahosare var en vanlig insats hos familjer med små barn. Ett tredje mönster var att 

riskfaktorer som oftast ledde till familjehemsplaceringar var exempelvis tidigare 

anmälningar, att barnet blev fysiskt skadat till följd av våldet. Studien ger även indikationer 

på att socialtjänsten ingriper snabbare när det gäller skyddandet av barn som är yngre, barn 

till immigranter och barn som skadades fysiskt till följd av våldet. En orsaksförklaring till 

detta menas kunna vara att dessa barn är i en mer utsatt position då de kan upplevas som mer 

sårbara samt att de inte kan tala för sig själv i samma utsträckning som exempelvis äldre barn 

(a.a.). Forskning visar att stödet från barnets föräldrar är viktigt för barnets medverkan i 

rättsprocessen samt barnets personliga fysiska och psykiska mående (Jones et al., 2005). Barn 

som har föräldrar som gett dem stöd avslöjar i större utsträckning vad de blivit utsatta för, tar 

mer sällan tillbaka sina vittnesmål samt placeras mer sällan i familjehem (a.a.). 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan utifrån forskningen förstås att yngre barn oftare blir utsatta för våld 

av en vårdnadshavare än av andra vuxna, och att det finns olika riskfaktorer för att ett barn 

ska utsättas av sin vårdnadshavare. Sådana riskfaktorer är exempelvis om vårdnadshavaren 

har ett missbruk eller ekonomiska problem. Att utsättas för våld kan ge stora konsekvenser 

för barnet, och utsätts denne av en närstående har det visat sig ge allvarligare konsekvenser 

än om samma brott begåtts av en utomstående. Forskning visar även att det är avgörande för 

barnens framtida hälsa att de efter att ha blivit utsatta får stöd av både andra närstående men 

även av professionella. Den viktigaste formen av stöd som professionella ger har visat sig 
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vara information, detta då adekvat information har varit betydelsefullt för både barnen och de 

vuxna som på olika sätt är inblandade. Andra insatser som professionella ger syftar ofta till 

bevara familjen intakt, för att motverka att familjerna splittras. Det har i forskningen även 

framkommit att professionella inom socialtjänsten har svårt att identifiera sin egna roll i 

stödet till brottsoffer, och de andra aktörer som socialtjänsten samverkar med har svårt att 

veta vad socialsekreterarnas roll innebär. Det är dock avgörande med samverkan mellan olika 

myndigheter för att dessa ärenden ska hanteras så bra som möjligt. 

 

4. Teoretisk tolkningsram 

I följande avsnitt kommer generell systemteori, kristeori och begreppet handlingsutrymme att 

beskrivas då dessa ligger till grund för uppsatsens analys. Avslutningsvis kommer en 

analysmodell att presenteras för att visualisera hur teorierna och begreppet kan förstås i 

förhållande till varandra och studiens syfte.  

4.1 Generell systemteori  

Systemteorin syftar till att visa att det inom olika system finns delar som alla ömsesidigt 

påverkar varandra (Forsberg & Wallmark, 2002). Inom systemteorin är det ett särskilt fokus 

på samspelet och kommunikationen mellan människor i ett gemensamt sammanhang. 

Människors samspel med varandra förstås bilda ett slags kommunikationssystem. 

Kommunikationssystemet leder till att systemet upprätthålls och utvecklas och genom detta 

utvecklas individers identiteter. Inom systemteorin anses system organisera sig hierarkiskt 

(a.a.). Denna hierarkiska inordning innebär att varje system ingår i ett större system men att 

det även ryms mindre system i dem, så kallade subsystem. Detta kan exemplifieras med ett 

familjesystem. Familjesystemet kan anses vara ett mindre subsystem i ett släktsystem men 

rymmer även egna subsystem såsom barnsystemet och föräldrasystemet. När en förändring 

sker i en del av systemet påverkas hela systemet (Forsberg & Wallmark, 2002). Inom ett 

familjesystem kan en sådan förändring vara om någon i familjen får ett nytt jobb eller blir 

arbetslös. Utifrån systemteorin kan då förstås att om en familjemedlem blir arbetslös påverkar 

detta inte endast individen utan familjen i sin helhet. 

 

System befinner sig ständigt i ett pågående utbyte med omgivningen, vilket gör det 

nödvändigt för systemen att avgränsa sig för att kunna kvarstå. System har både yttre och inre 

gränser. De yttre gränserna är de i förhållande till omgivningen medan de inre gränserna är de 

som finns mellan de olika subsystemen, och gränserna syftar till att skydda systemets inre 

organisering. Den inre organiseringen kan exemplifieras med systemets subsystem, och 

gränserna inom systemet tydliggör vilka som tillhör systemet och vad deras roll är. Forsberg 

& Wallmark (2002) lyfter ett familjesystem som exempel, då ett familjesystem behöver 

gränser som är både genomsläppliga och klara. Genomsläppliga gränser krävs för att kunna 

anpassa familjesystemet till omgivningen, och klara gränser behövs för att säkra att familjen 

förblir intakt samt kan kännas igen som ett specifikt familjesystem. Gränserna är också av 

betydelse i akuta kriser då systemet varken får låta sig invaderas av eller stänga ute de 

professionella hjälpsystemen. 

 

En central beståndsdel inom systemteorin är tanken om cirkulära orsak-verkan-processer 

(Forsberg & Wallmark, 2002). Dessa processer innebär att alla delar inom självreglerande 

system påverkar varandra i någon utsträckning. I det vardagliga tänkandet dominerar tanken 

om linjära orsakssammanhang, således att A orsakar B. Denna dominerande tanke leder till 

att det saknas förklaring till varför A agerade på ett sätt så att B hände. Inom systemteorins 

orsak-verkan-processer är fokus istället att A, B och C alla påverkar varandra i någon 
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utsträckning. Ett exempel är att A kan påverkas av hur B och C responderar på A:s agerande, 

vilket i sig kan orsaka ett nytt agerande. I det systemteoretiska tankesättet kan därmed förstås 

att istället för ett linjärt tänkande om orsak-verkan beskrivs händelseförloppet som en cirkulär 

process där alla har olika inverkan på varför något sker. 

 

4.2 Kristeori   

Under livets gång stöter människor på olika svåra händelser som i någon utsträckning 

påverkar dem (Hedrenius & Johansson, 2013). Samma situation eller händelse kan påverka 

människor olika, beroende på vad individerna i fråga har för erfarenheter, relation till eller 

kunskap om vad som hänt (Hedrenius & Johansson, 2013). Om händelsen är av ett sådant 

slag att individen inte med hjälp av sina erfarenheter kan hantera det som hänt och att 

individen upplever ett lidande, kan detta benämnas som en kris (a.a.). Ibland kan krisen vara 

på grund av en specifik händelse, men krisen kan även uppstå till följd av upprepade svåra 

händelser under en längre period. Hedrenius och Johansson (2013) exemplifierar upprepade 

svåra händelser som exempelvis en uppväxt med våld eller försummelse. Vidare beskriver de 

att handlingar som utförs av andra människor är det som ger störst skada på individen, och 

skadan blir allra störst i de tillfällen när en närstående är den som utsätter individen för den 

svåra händelsen. Det finns dock vissa mönster och likheter i hur människor reagerar. 

Reaktionerna kan vara fysiska eller mentala, men individer upplever även känslomässiga 

reaktioner. Hedrenius och Johansson (2013) har listat ett flertal vanliga känslomässiga 

reaktioner, exempelvis rädsla, irritation, ilska, oro eller ångest. Även känslor av skuld och 

skam förekommer när människor utsätts för svåra händelser, liksom känslor av overklighet 

eller en känsla av en intensiv närvaro. Starka känslor vid en svår händelse kan försvåra för 

individen att handla korrekt, både utifrån ett generellt perspektiv och utifrån individens egna 

perspektiv. 

 

Hur människor reagerar på svåra händelser påverkas av ett flertal olika faktorer, exempelvis 

individuella faktorer, faktorer i händelsen samt faktorer i den omkringliggande miljön 

(Hedrenius & Johansson, 2013). Faktorer hos individen kan exempelvis vara om individen 

har varit med om ett trauma sedan tidigare, hur individens kognitiva förmåga ser ut samt hur 

hen mår psykiskt och fysiskt. Dessa faktorer är inte något som individen kan påverka, utan de 

finns hos individen och kan påverka individens förmåga att hantera krisen (Hedrenius & 

Johansson, 2013). De faktorer som finns i händelsen som kan påverka individens möjlighet 

att hantera situationen är bland annat graden av kontrollförlust, vad individen känner och hur 

hen beter sig under händelsen, samt vad som är avsikten bakom händelsen (a.a.). Alla dessa, 

samt ett flertal andra faktorer, påverkar individens möjlighet till att kunna hantera sin kris och 

ta sig genom det utan att påverkas alltför negativt. 

 

Vid svåra händelser är det av vikt att inblandade får information (Hedrenius & Johansson, 

2013). Det kan upplevas vara svårt att ge information och vid vissa tillfällen saknas 

information om vad som händer, vilket leder till att informationen ofta kommer vid ett senare 

tillfälle när det finns mer fakta att förmedla. I sådana situationer är det av vikt att det till 

individen förmedlas vad man vet i nuläget. Hedrenius och Johansson (2013) beskriver att det 

är viktigt att även informera när information saknas. Med det menas att individen som 

befinner sig i en krisliknande situation inte ska behöva vänta på kontakt från exempelvis 

professionella, tills dess att de “har mer kött på benen”. Att den professionelle inte vet mer i 

nuläget kan vara tillräckligt för att individen i fråga själv ska kunna återfå en viss mån av 

kontroll. Annan information som är viktig för att individen ska återfå en känsla av kontroll är 

exempelvis vilket stöd som finns att få samt vanliga reaktioner för barn och vuxna efter svåra 
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händelser (Hedrenius & Johansson, 2013). Information från professionella kan i situationen 

bidra till att skapa trygghet och säkerhet för individen (a.a.).  

 

4.3 Handlingsutrymme  

Innebörden av begreppet handlingsutrymme kan kortfattat beskrivas som individens 

möjlighet att välja hur den ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). Då handlingsutrymmet påverkas av professionell 

kunskap och hållning är det av vikt att beakta att handlingsutrymme således inte bara ger en 

möjlighet att välja, utan att individen även ska besitta kompetens att bedöma rimligheten i 

valen. Handlingsutrymme anses vara nödvändigt inom det sociala arbetet då socialarbetaren 

ständigt ställs inför oförutsägbara händelser samt individer med skilda behov.  

 

Offentliga organisationer arbetar utifrån medborgarnas skyldigheter och rättigheter (Svensson 

et al., 2008). Sådana organisationer återfinns i form av statliga, regionala eller som 

kommunala organisationer. Det som förenar offentliga organisationer är att de är 

organiserade utifrån politiska beslut samt att verksamheterna har sin bas i lagstiftning. För att 

socialarbetaren ska vara medveten om vilket handlingsutrymme som ges inom organisationen 

behöver denna känna till organisationens huvuduppgifter, vilka resurser som finns till 

förfogande samt hur organisationen uppfattas av de som kommer i kontakt med den 

(Svensson et al., 2008). Alla socialarbetare förfogar över någon form av resurs som 

behövande individer kan komma i åtnjutande av. Resurser kan betraktas som materiella 

resurser, emotionella resurser men även icke-materiella resurser i form av tid, kunskaper eller 

befogenheter. Materiella resurser som socialarbetaren kan förmedla är exempelvis 

ekonomiska resurser. Emotionella resurser är exempelvis när socialarbetaren möter en 

medborgare i en akut situation och lyssnar samt stödjer hen. Socialsekreterare inom 

socialtjänsten behöver även förhålla sig till nationella och regionala riktlinjer (a.a.). De 

enskilda kommunerna har både rättigheter och skyldigheter när det gäller att inom lagens 

gränser, reglera och sköta, en avgörande del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar 

(Hollander, 2006). Riktlinjer och rutiner utvecklas för att undvika godtycklighet och alltför 

stor variation i hopp om att alla ska agera lika (Svensson et al., 2008).  

 

Alla yrkesroller skapas i ett samspel mellan organisationens förväntningar utifrån individens 

profession och de individuella förutsättningarna som kommer med personen i rollen 

(Svensson et al., 2008). Organisationens förväntningar på en socialsekreterare kan till 

exempel vara att individen ska utföra socialtjänstens uppdrag och tillgodose klienternas 

behov, medan de individuella förutsättningarna kan vara exempelvis individens egna 

erfarenhet och personlighet. På grund av detta kan förstås att olika individer hanterar sin 

yrkesroll olika, vilket leder till att yrkesrollen socialsekreterare ser olika ut beroende på 

vilken individ som är det (a.a.). Vidare beskrivs att individen i yrkesrollen har generell och 

reell kompetens (Svensson et al., 2008). Den generella kompetensen är den kompetens som 

individen får från sin utbildning, medan den reella kompetensen utgörs av tidigare 

livserfarenheter eller erfarenhet från arbetet. 

 

Begreppet samverkan används oftast när organisationer möts (Svensson et al., 2008). När 

organisationer samverkar förutsätts det att det finns en intention med samverkan. Med detta 

menas att organisationerna på något sätt alltid samverkar om något i ett specifikt syfte 

(Danermark, 2004). Samverkan är en gemensam nämnare inom det sociala arbetet och 

således även en del av det handlingsutrymme som socialarbetaren förhåller sig till (Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2008; Danermark, 2004). I det sociala arbetet är det centralt att 
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socialarbetaren har ett ansvar och en funktion att samarbeta eller samverka med andra 

myndigheter och organisationer (Danermark, 2004). Det är inte ovanligt att olika aktörer 

inom olika organisationer som samverkar har olika lagstiftning och regelverk att förhålla sig 

till. Lagstiftningen och regelverken kan bidra till att de olika aktörerna får olika stark 

ställning i vissa avseenden. Detta kan bli besvärligt när någon av aktörerna i samverkan får en 

sådan makt och ställning att de kan inkräkta på andra aktörers domän.  

 

4.4 Analysmodell  

I analysmodellen nedan visualiseras hur tolkningsramens olika delar kan tänkas relatera till 

varandra. Kristeorin som beskrivits ovan kan utifrån den tidigare forskningen förstås vara av 

relevans då familjer försätts i kris när de blivit föremål för en brottsutredning (Linell 2017a; 

Rasmusson, 2011; Jones et al., 2005). Teorin kan tänkas ge en möjlig förklaring till varför 

socialsekreterarna inledningsvis gör vissa val utifrån de berörda familjemedlemmarnas 

reaktioner. Familjemedlemmars individuella reaktioner kan tänkas påverka alla delar i 

familjen, vilket kan förstås utifrån systemteorins cirkulära orsak-verkan-processer. 

Systemteorin anses vara av vikt som analysverktyg då det med hjälp av denna kan belysas 

hur olika delar inom ett familjesystem involveras i olika insatser samt hur dessa delar 

ömsesidigt påverkar varandra. Den generella systemteorin kan också relateras till 

socialsekreterares handlingsutrymme, då handlingsutrymmet påverkas av familjernas 

mottaglighet av stöd. Handlingsutrymme anses kunna påverka både kristeorin och den 

generella systemteorin på grund av att, oavsett vilka val av stöd och insatser socialsekreterare 

föreslår, kommer dessa på något sätt att vara påverkade av exempelvis resurser, rutiner och 

yrkeserfarenhet. Slutligen kan handlingsutrymmet förstås påverkas av familjemedlemmarnas 

individuella reaktioner, vilket påverkar deras behov av och önskan om stöd. 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens forskningsansats och tillvägagångssätt att redovisas. Nedan 

presenteras: informationssökningen, urvalet, datainsamlingsmetod samt bearbetning av den 

insamlade empirin. Analysmetod, studiens kvalité och dess etik kommer vidare att motiveras 

och diskuteras med stöd av metodlitteratur.  

 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

Kvalitativa studier lämpar sig när syftet är att undersöka något “på djupet”, vilket innebär att 

forskaren kan erhålla smalare, men djupare, kunskap om ämnet (Hjerm & Lindgren, 2014). 

Kvalitativ metod bör väljas om syftet är att undersöka respondenternas perspektiv, vad de 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa metoden 

eftersträvar forskaren en förståelse för beteenden, värderingar och åsikter inom den kontext 

som undersöks. Den kvalitativa metoden har valts då denna anses kunna besvara det syfte och 

de frågeställningar som formulerats. Den kvalitativa metoden anses vidare vara lämplig för 

studien, då studien ämnar att undersöka socialsekreterares egna beskrivningar beträffande 

deras arbete när en förundersökning sker parallellt med en barnavårdsutredning.  

 

5.2 Informationssökning 

I sökandet efter adekvat forskning har vissa databaser tillgängliga via Örebro universitet 

använts, och dessa är; “SwePub”, “Social Service Abstract” och “PsycINFO”. Dessa 

databaser används frekvent på socionomprogrammet vid Örebro universitet och kan anses 

underlätta bedömningen av sökresultaten, då majoriteten är relaterade till tidsskrifter med 

forskning inom socialt arbete. Då studien ämnar undersöka barn som är utsatta för våld i 

hemmet ur en socialsekreterares perspektiv ansågs dessa databaser vara lämpliga för att hitta 

tidigare forskning på området. På grund av att sökningarna i dessa databaser gav ett stort 

urval gjordes inga sökningar i andra databaser, utan resurser lades istället på att bedöma delar 

av det material som redan insamlats. För att inkluderas i sökresultaten krävdes att arbetet var 

vetenskapligt granskat, publicerat efter år 2000 samt fanns att tillgå på engelska eller svenska. 

Det som exkluderades var därmed de som inte uppfyllde inkluderingskriterierna, samt vid en 

närmare bedömningen även de som inte fanns att tillgå som fulltext kostnadsfritt. Sökningar i 

“Social service abstract” gav 608 resultat och sökningarna i “PsychINFO” gav 1622 resultat. 

I dessa sökningar har engelska sökord använts, och dessa har varit: child abuse, Child 

Advocacy Center, child maltreatment, multi professional team, social work, family, crime 

investigations, child protection, sexual abuse och sweden. I SwePub gav sökningarna 133 

antal träffar, och utöver vissa av de ovan nämnda engelska sökorden har även svenska ord 

använts. De sökord på svenska som använts är; Barnahus, barnmisshandel, vårdnadshavare, 

våld, stöd, socialtjänst och brott. Genom sökningar i databaserna hittades både vetenskapliga 

artiklar och doktorsavhandlingar. I studien har dock även en så kallad snöbollsmetod inom 

litteratursökning använts, vilket innebär att forskaren använder sig av en artikel och för att 

sedan också utgå från dennes referenslista för att finna annan litteratur (Booth, Papaioannou, 

Sutton, 2012). Många av författarna till de artiklar som använts har publicerats vid flertalet 

tillfällen och kan anses vara tillförlitliga. Samtliga artiklar som använts i studien är 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift och har beskrivit sin metod, vilket anses bidra till deras 

trovärdighet. I den tidigare forskningen har även olika rapporter av myndigheter och 

organisationer använts, såsom Socialstyrelsen, Barnafrid och Allmänna stiftelsen barnahus. 

Dessa rapporter anses vara av god kvalitet då dessa kommer från trovärdiga källor samt att 

författarna av rapporterna är väl citerade inom forskningsfältet. Totalt har utifrån 
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litteratursökningen ett material bestående av 16 vetenskapliga arbeten använts som grund för 

föreliggande studie. 

5.3 Urval av intervjupersoner  

För att kunna besvara syftet har personer i ledarpositioner kontaktats, exempelvis 

enhetschefer och gruppledare, som arbetar med barn och familjer i Örebro läns 12 

kommuner. Kontakten initierades via ett mail där det fanns ett önskemål om att de själva 

inom arbetsgruppen skulle välja ut lämpliga respondenter utifrån ett fåtal kriterier som fanns 

presenterade i mailet. Dessa kriterier var att de skulle ha erfarenhet av att arbeta med de barn 

och familjer där barn utsatts för våld samt att de skulle ha tid för cirka 60 minuters intervju 

under perioden vecka 16-17, 2018. Fyra personer svarade på detta mail, varav en svarade 

genom ett telefonsamtal. En person svarade och sa att de inte kunde ställa upp, men tre 

kommuner svarade och sa att de kunde ställa upp med en eller två intervjupersoner. 

Sammanlagt resulterade det i fem respondenter från tre olika kommuner. 

 

Utifrån den ovan beskrivna urvalsprocessen kan förstås att ett målstyrt urval använts. Bryman 

(2011) beskriver att ett målstyrt urval innebär att respondenterna väljs ut för att de är bäst 

lämpade att undersöka för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Eftersom studien 

ämnar att undersöka socialsekreterares beskrivningar av sitt arbete med barn och familjer kan 

det förstås vara lämpligt att respondenterna är socialsekreterare och har erfarenheter av 

arbetet. Vidare kan förstås att den målstyrda urvalsprocess som använts för denna studie är ett 

kedjeurval. Ett kedjeurval innebär att ett fåtal personer kontaktas på grund av att de har 

relevans för studien, och de i sin tur hjälper till att kontakta andra personer som är relevanta 

respondenter (Bryman, 2011). Denna urvalsmetod användes för att nå respondenter med 

adekvat erfarenhet på ett effektivt sätt. Hade det istället genomförts ett slumpmässigt urval 

inom samma arbetsgrupp hade det funnits risk för att respondenterna saknar relevant 

erfarenhet av familjer där det förekommer våld mot barn. Det hade i sin tur kunnat medföra 

att syftet och frågeställningarna inte hade kunnat besvaras på ett önskvärt sätt. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod och genomförande  

Det empiriska materialet i denna studie är baserat på fem kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med stöd av en egen utformad vinjett samt en tillhörande intervjuguide. Samtliga 

intervjuer var mellan 30-45 minuter långa. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar bland 

annat till att vilja förstå världen från respondenternas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Olika former av intervjuer har olika syften. Målet med en forskningsintervju är att producera 

kunskap om ett fenomen. Forskningsintervjun är således ett professionellt samtal där kunskap 

konstrueras i interaktion mellan respondenten och intervjuaren.  

 

Som tidigare nämnt användes en vinjett med tillhörande intervjuguide som stöd till våra 

kvalitativa intervjuer. En vinjett är ett kort beskrivet fall eller scenario, som respondenterna 

får läsa och sedan svara på frågor om (Kullberg & Brunnberg, 2007). En vinjett kan bygga på 

en verklig händelse eller vara fiktiv, men om den är fiktiv är det av vikt att den är 

verklighetstrogen (a.a.; Bryman, 2011). Syftet med att använda en vinjett kan exempelvis 

vara att alla respondenter ska utgå från samma fall, och beskriva hur de tolkar eller hanterar 

en situation (Kullberg & Brunnberg, 2007). Valet att använda en vinjett gjordes för att 

socialsekreterarna skulle ha samma ärende som utgångspunkt i sin beskrivning av 

hanterandet av familjer där barn blir utsatta för barnmisshandel. För att kunna utforma ett så 

verklighetstroget fall som möjligt tillfrågades samordnarna på Barnahus om de hade 

möjlighet att bistå vid utformningen av vinjetten. Anledningen till att samordnarna 

tillfrågades var att vi sedan tidigare hade en etablerad kontakt med dem. Vidare kan valet 
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motiveras med att de har mycket kunskap om hur ett vanligt ärende kan se ut samt att ingen 

av dem var tilltänkta respondenter i vår studie. Kontakten skedde inledningsvis via telefon 

och sedan hölls ett möte där det diskuterades hur ett vanligt ärende kan se ut. Efter att 

vinjetten utformats kommenterade samordnarna fallet vid ett fåtal tillfällen för att det i största 

möjliga utsträckning skulle bli verklighetstroget.  

 

5.5 Bearbetning och dataanalys 

För att förbereda materialet inför analys spelades samtliga fem intervjuer in med digital 

inspelningsutrustning. Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa. 

Transkribering innebär att omvandla information från en form till en annan (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ljudfilerna från intervjuerna omvandlades till ett textdokument som båda 

författarna hade tillgång till för att underlätta arbetet med materialet. Genom att skriva ut 

intervjuer i text struktureras intervjusamtal i en form som lämpar sig för en närmare analys 

(Kvale & Brinkmann, 2014). När studiens fem intervjuer transkriberats resulterade det i en 

stor mängd text. Den transkriberade texten lästes flertalet gånger för att genom detta upptäcka 

om det fanns några mönster som tidigare inte upptäckts. Efter genomläsningen av materialet 

skulle materialet analyseras. För att analysera materialet valdes det som Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) kallar “the constant comparative method”. Denna analysmetod innehåller tre 

nivåer, vilka är kodning, tematisering och summering. Materialet bearbetades växelvis på 

dessa tre nivåer, vilket därmed innebär att bearbetning av materialet inte genomförts en nivå i 

taget. Kodningen av materialet innebar att det gjordes en grov indelning av de svar 

respondenterna uttalat i intervjun (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Den grova indelningen 

av resultatet delades sedan in i två specifika teman med två delteman var. Denna indelningen 

av det kodade materialet är det som benämns som tematisering. Analysens koder och teman 

utgick delvis från den tidigare kunskap som inhämtats inför skapandet av intervjuguiden samt 

de mönster som upptäckts vid en genomläsning av materialet. När både koder och teman 

producerats analyserades de, så kallad summering (a.a.).  

 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) skriver att den ovan nämnda analysmetoden är lämplig 

för de som inte har erfarenhet av att genomföra vetenskapliga studier, samt att liknande 

metoder ligger till grund för många andra mer utvecklade och specificerade metoder. Utifrån 

den textmängd som transkriberingen genererade samt att vi inte har mycket kunskap gällande 

att genomföra vetenskapliga studier ansågs denna analysmetod var lämplig för att besvara 

syftet och frågeställningar. Den vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutik har inspirerat den 

tolkning och analys av materialet som genomförts i studien. Ödman (2017) skriver att inom 

hermeneutiken kan en individs tolkning förstås som val gjorda utifrån förförståelse. Vidare 

kan därför förstås att om något presenteras för en person väljer denne tolkning utifrån vad 

som kan tänkas vara rimligt utifrån förförståelsen. Sedan tidigare har Karolina erfarenhet av 

målgruppen brottsoffer då hon genomfört sin verksamhetsförlagda praktik på 

Brottsofferjouren, samt för närvarande är stödperson inom samma organisation. Detta kan ha 

medfört att det finns en viss förförståelse kring hur brottsoffer upplever stödet från 

socialtjänsten. Då båda författarna, inför denna studie, läst på om ämnet och det framkommit 

att det finns brister i socialtjänstens arbete kan förstås att detta möjligen påverkar de val som 

gjorts i studien samt förståelsen och tolkningen av resultaten.  

 

5.6 Kvalitetskriterier  

Samma verklighet kan förstås på olika sätt, och därför är det viktigt att försöka komma så 

nära de intervjuades beskrivning av verkligheten som möjligt. Detta kallas inom kvalitativa 

metoder för trovärdighet (Bryman, 2011). För att uppnå trovärdiga undersökningsresultat bör 
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den som genomför undersökningen utgå från de regler som finns för att genomföra kvalitativ 

forskning (a.a.). För trovärdigheten är det även viktigt att undersökningen genomförs så att 

respondenternas beskrivning återges så korrekt som möjligt, och att studien därmed inte 

beskriver en verklighet som inte stämmer överens med vad respondenterna uppgett. Vinjetten 

utformades med konsultation av Barnahus för att trovärdigheten i vinjetten skulle öka och 

därmed även svaren bli mer tillförlitliga. I den föreliggande studien har kvalitetskriteriet 

trovärdighet tagits i beaktning genom att följa de regler som finns gällande att genomföra 

kvalitativa intervjuer. För att försöka säkerställa att respondenternas utsagor om verkligheten 

förstods korrekt användes bland annat uppföljande frågor. Detta för att kunna återge en så 

verklighetsnära beskrivning som möjligt. Alla respondenter tilldelades samma fall, för att 

allas resonemang och intervjuer ska ha utgångspunkt i samma situation. På så vis har det i 

studien försökt säkerställas att den verklighet respondenterna beskriver och som sedan 

presenteras gäller liknande situationer, för att de ska kunna jämföras med varandra. 

Kvalitetskriteriet trovärdighet har vidare eftersträvats genom att, under intervjutillfällena, be 

respondenterna förtydliga när det ansetts funnits en risk för missförstånd rörande de frågor 

som ställts och svar.  

 

I en kvalitativ undersökning behöver även resultatens överförbarhet tas i beaktning (Bryman, 

2011). Kvalitativa metoder används ofta på en liten grupp, och fokus ligger ofta på hur de 

undersökta personerna själva förstår eller förklarar sin situation. Detta fokus medför att det är 

svårt att helt överföra kvalitativa forskningsresultat på samma eller en liknande kontext (a.a.). 

Dock uppmanas forskare som genomför kvalitativ forskning att redogöra fylliga 

beskrivningar, så att läsaren själv kan avgöra hur pass överförbara resultaten är (a.a.). Utifrån 

att den föreliggande studien utgår från ett län, och att det är fem respondenter från totalt tre av 

tolv kommuner kan förstås att resultaten från studien inte är överförbara på en annan kontext, 

då det anses vara för få respondenter och ett icke kontrollerbart urval. Därmed är 

överförbarhet en svårighet då det endast intervjuades en bråkdel av kommunernas 

socialsekreterare samt att många av deras svar kan anses vara individuella tankar och 

bedömningar.  

 

Kvalitativa studier bör även sträva efter att uppnå pålitlighet (Bryman, 2011). Pålitlighet 

innebär att alla forskningsfaser tydligt beskrivs, för att de olika stegens kvalitet kan bedömas 

av läsare. Utifrån detta kriterium har det i föreliggande studie valts att presentera de metoder 

och tillvägagångssätt som använts vid exempelvis urval, datainsamling, dataanalys samt att 

diskutera valet av metoder. Slutligen bör en kvalitativ studie ge möjlighet att styrka och 

konfirmera, vilket innebär att forskaren har agerat i så kallad “god tro” (Bryman, 2011). Att 

agera i god tro innebär att forskarna i studien inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförandet eller slutsatserna i studien. För att sträva efter att 

uppnå kriterium har det bland annat genomgående under forskningsprocessen diskuterats med 

varandra för att på så sätt kunna undvika att personliga värderingar styr studiens slutresultat. 

 

5.7 Etiska överväganden  

För att genomföra studien etiskt korrekt har målet varit att uppfylla de forskningsetiska 

principer som finns inom samhällsvetenskapen samt från de liknande etiska riktlinjerna som 

återfinns i metodlitteraturen (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har i 

denna studie valt att utgå från: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet utifrån Vetenskapsrådets etiska principer. Innebörden av 

informationskravet är att de som deltar i en studie ska veta vad deras uppgift är samt vad det 

finns för villkor kring deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare kan detta krav 
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förstås innefatta att den som deltar i en studie ska få information om att det är frivilligt att 

delta och att deltagandet kan avbrytas när helst den medverkande önskar. Det är även av vikt 

att den som genomför studien ger all information som kan tänkas påverka de medverkandes 

villighet till att delta i studien (a.a.). För att tillgodose detta krav fick respondenterna ett 

informationsbrev innan intervjun genomfördes med information kring detta. I 

informationsbrevet återfanns syftet med studien, en förfrågan om deltagandet, information 

om att alla respondenter kommer att tillhöra något av Örebro läns kommuner samt 

information rörande konfidentialitetskravet. Hela informationsbrevet är tillgänglig som bilaga 

(Bilaga 1).  Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en studie har samtyckt till sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kan förstås vara uppfyllt då det skickades ut en 

förfrågan om deltagande i studien, där de själva fick avgöra om de ville delta eller inte. För 

vidare försäkran tillfrågades de om viljan till deltagande i studien efter att de läst igenom 

informationsbrevet, innan intervjuerna påbörjats. 

 

I forskning syftar konfidentialitets kravet på att respondenterna och forskaren ska komma 

överens om vad som kommer att ske med den data som uppstår i samband med intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). Oftast innebär det att de data som 

framkommer i intervjun anonymiseras för att respondenterna inte ska kunna bli igenkända. 

Konfidentialitet innebär således kontroll över vilken information som ska vara tillgänglig för 

vem. För att tillgodose konfidentialiteten har det valts att anonymisera både kommunerna och 

respondenterna, då det inte anses vara betydelsefullt för studien. I uppsatsen har fem 

respondenter från tre olika kommuner deltagit. Kommunerna har kallats för: Lillkommunen, 

mellankommunen och storkommunen medan respondenterna inte fått specifika namn. Det har 

under hela forskningsprocessen gjorts etiska överväganden gällande respondenternas 

konfidentialitet och vilka data som ska presenteras i det slutliga arbetet. Vidare har 

konfidentialitetskravet tillgodosetts genom att ingen obehörig har kunnat nå materialet. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som insamlats under intervjun enbart ska användas 

för forskningsändamålet som presenterats (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Kravet 

har i studien tillgodosetts genom att datan som insamlats enbart använts i föreliggande studie 

samt kommer att förstöras när arbetet är slutfört. Nyttjandekravet har vid intervjutillfället 

förmedlats till respondenterna genom informationsbrevet. 

 

5.8 Metoddiskussion  

Genom att använda en vinjett har kunskap erhållits om hur de olika kommunernas 

socialsekreterare resonerar kring och hanterar ärenden där en förundersökning pågår parallellt 

med en barnavårdsutredning. Det finns dock många olika faktorer som kan ha påverkat 

resultatet av intervjuerna, även om det kompenserats för några av dessa genom att exempelvis 

förtydliga vad socialsekreterarna menar. En faktor som kan påverka studiens resultat är att 

respondenterna har olika erfarenhet och att de inte är tillräckligt många respondenter för att 

det ska kunna dras slutsatser om hur alla arbetar i kommunen. I den föreliggande studien 

medverkade två socialsekreterare från två av kommunerna, och en från den stora kommunen. 

Den från storkommunen hade mer erfarenhet än båda från lillkommunen, vilket skulle kunna 

ge missvisande resultat för hur de olika kommunerna arbetar. Det hade varit önskvärt om 

respondenterna var fler och alla hade likvärdig erfarenhet, men då denna studie hade strikta 

tidsbegränsningar valdes det att använda de respondenter som det fanns tillgång till.  

 

Intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuaren måste genomgående i intervjun fatta beslut om vad hen ska 

fråga om och inte fråga om samt hur det ska göras. För att kunna ställa adekvata uppföljande 
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frågor krävs det att intervjuaren har kunskap om intervjuämnet och har en insikt om vad 

denne vill fråga om. Innan intervjuerna genomfördes försökte vi inhämta mycket kunskap om 

ämnet genom att läsa tidigare forskning för att kunna ställa genomtänkta och relevanta frågor. 

Det kan dock inte med säkerhet anses att våra uppföljande frågor till respondenterna inte varit 

ledande eller kan ha påverkat deras svar på något sätt. Det kan således anses att hur frågorna 

ställts till respondenterna kan påverkat deras svar och därmed påverkat resultatet, vilket är 

något som egentligen gäller alla semistrukturerade intervjuundersökningar.  

 

De val som görs i vetenskapliga arbeten är alla påverkade av den förförståelsen som finns 

från tidigare erfarenhet eller kunskap (Ödman, 2017). Utifrån det kan förstås att det inte finns 

någon förutsättningslös tolkning, utan all tolkning är påverkad av den som tolkar (a.a.). Vi 

har med oss olika förförståelse gällande barn, brottsoffer och barn som brottsoffer. Även en 

förförståelse kring hur socialtjänsten arbetar i ärenden generellt finns, och därför medvetna 

om vissa brister kan finnas inom myndigheten. Kunskap om hur arbetet med den specifika 

målgrupp som uppsatsen syftar till att undersöka införskaffades innan intervjuer och 

efterarbete i form av läsning av rapporter och artiklar samt samtal med samordnarna på 

barnahus. All denna tidigare kunskap är bidragande till val gjorts, både gällande frågor som 

ställts under intervjuerna och under resterande uppsatsskrivande. Utifrån detta kan förstås att 

om samma arbete genomförts av andra personer, med annan förförståelse, hade resultatet av 

uppsatsen kunnat se annorlunda ut. 

 

6. Resultat och analys  

Nedan kommer resultatet från studiens intervjuer presenteras och sedan analyseras med de 

tidigare presenterade teorierna. För att underlätta förståelsen av resultaten har det även valts 

att kort sammanfatta den vinjett som intervjuerna utgick från. 

 

6.1 Sammanfattning av vinjetten  

Vinjetten som respondenterna fick ta del av i intervjun handlar om Pelle (6 år). Pelle bor 

tillsammans med sin familj, som består av Louise, mamma och ensam vårdnadshavare till 

Pelle, brodern Kalle (4 år) samt Robert. Robert är Louise make och pappa/vårdnadshavare till 

Kalle. Pelle har på förskolan berättat för en av pedagogerna att han har blivit slagen av sin 

mamma vid några tillfällen när hon varit arg. Pedagogen gjorde en orosanmälan till 

socialtjänsten vilket leder till att Pelle blir förhörd av polisen gällande misstanke om att ha 

blivit utsatt för barnmisshandel av sin mamma. I den andra delen av fallet framkommer det 

att Pelle på förhöret berättar att mamma Louise slagit honom i samband med bråk. Mamma 

Louise kontaktas samma dag av polisen där hon får veta att Pelle varit på barnförhör under 

dagen, men hon får ingen information om vad förhöret gällde. Uppgifterna som framkommit 

under förhöret har bedömts inte vara tillräckliga för akuta åtgärder, vilket innebär att Pelle 

samma dag som förhöret ägt rum kommer att bli hämtad på förskolan av antingen mamma 

Louise eller styvpappa Robert. I den tredje delen av fallet har mamma Louise varit på förhör 

och blivit delgiven misstanke, och i förhöret har hon även medgivit att våld kan ha 

förekommit vid något tillfälle. Vinjetten är i sin helhet, med tillhörande frågor, bifogad 

arbetet (Bilaga 2).  

 

6.2 Stöd efter barnförhöret  

I den utformade vinjetten framkom det att Pelle efter barnförhöret åker tillbaka till förskolan 

för att där senare bli hämtad av antingen Louise eller Robert. Louise vet då att Pelle tidigare 
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samma dag varit på ett förhör, men inte gällande vad. Respondenterna i intervjuerna hade 

både liknande men också skilda tankar kring hur denna situation skulle hanteras. Av fem 

respondenter skulle fyra med säkerhet kontakta Louise samma dag som barnförhöret ägt rum. 

En av respondenterna i den mellanstora kommunen beskrev sitt val av att ta kontakt med 

vårdnadshavaren samma dag, och att hennes agerande där delvis styrs av vilket intryck hon 

får av mammans sinnesstämning:  

 
Jag skulle nog ringa till henne och prata med henne kring det här och säga att “du 

vet ju att det pågår en utredning och du har fått information om att han har varit på 
polisförhör... Jag kan inte lämna någon information men jag ville försäkra mig om 

att allt är lugnt hemma”. Jag skulle vilja kolla av läget. Skulle det vara så att jag 
möts av en mamma som är i helt och full affekt och tokförbannad, då kanske det till 

och med skulle vara så att vi åker dit utifrån att vi kan göra det, då vi har inlett en 

utredning.  

 

Respondenten från storkommunen var den respondent som inte uttryckligen sa att det var 

viktigt att kontakta Louise samma dag. Hen sa att kontakten skulle ske under samma eller 

nästkommande dag, och kontakten skulle ske genom ett utredningssamtal. Respondenten 

beskrev även förskolepedagogers betydelse, då de kan anses vara en skyddsfaktor för ett barn 

då dessa träffar barnet varje dag och kan kontakta socialtjänsten om något nytt inträffar samt 

om barnets beteende eller rutiner förändras. Respondenten beskrev att hen hade velat ta 

kontakt med förskolepersonalen för att exempelvis kontrollera om Pelle infunnit sig på 

förskolan dagen efter barnförhöret. Vidare beskrev hen möjligheten att samverka med 

Barnahus för att Pelle och/eller Louise ska få tillgång till krissamtal om det behovet finns i 

samband med den ovan beskrivna situationen.  

 

Två av fem respondenter beskrev att de helst skulle vilja möta upp Louise personligen samma 

dag som barnförhöret ägt rum för att där kunna få en bättre bild av situationen samt för att 

trygga mamman i det fiktiva fallet. Att de inte alltid gör det i nuläget handlar främst om att 

det saknas resurser i form av tid. De andra respondenterna beskrev att de anser att det är 

tillräckligt med ett telefonsamtal vid ett fall likt det presenterade, då detta kan vara tillräckligt 

för att stämma av familjens situation. Alla respondenter beskrev det som angeläget att prata 

med Louise efter barnförhöret, även om de inte hade samma tankar kring hur kontakten 

skulle inledas. Detta för att kunna försäkra sig om att Pelles hemsituation är lugn samt för att 

kunna ge Louise någon form av information. Information är något som alla respondenter 

uppgav är av stor betydelse i situationer som dessa. En av respondenterna i lillkommunen 

beskrev att föräldrar som inte får information efter ett barnförhör hamnar i kris, och att detta 

är något som hen som socialsekreterare måste tänka på och resonera kring: 
 

[...]man kan tänka nu att den här veckan som mamma ska vänta och hon inte får 

någon information… Det blir ju en kris för henne. Och hur hanterar hon den? Hur 

kan man hjälpa henne i det... Samtidigt som man håller på sekretessen?  

 

Citatet visar att den intervjuade socialsekreteraren upplever sig ha ett ansvar för att hjälpa 

Louise i det hon tolkar som en kris, samtidigt som hen inte bryta 

förundersökningssekretessen. Vid ett annat tillfälle under intervjun beskrev samma 

respondent att hen i denna situation inte kan göra mycket mer för Louise än att bekräfta att 

det är jobbigt för henne att inte veta vad som händer. Flera respondenter uttryckte att de vill 

prata med Louise om att de inte har möjlighet att ge information om själva förundersökningen 

och barnförhöret. En respondent uttryckte bland annat att hen vill förmedla att de frågor 

Louise har om förundersökningen kommer besvaras, men att det inte kan ske i nuläget. Vad 
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socialsekreterarna upplever att de kan och får prata om med Louise vid denna tidpunkt skiljer 

sig dock åt mellan de olika socialsekreterarna. Flera av dem uttryckte att de hade pratat om 

barnavårdsutredningen, för att på så sätt beskriva sitt arbete utan att gå in på detaljer från 

förundersökningen. En av respondenterna uttryckte att det är viktigt att ge Louise information 

om socialtjänstens utredning då det är en ny situation för henne: 

  

Så man ringer och informerar att vi har inlett en utredning, och vi kan ju berätta om 

vad en utredning innebär även om vi inte berättar vad vi utreder. Så den 
informationen kan man ju ta… för de hade inte varit aktuella på socialtjänsten vad 

jag har för mig…[...] förmodligen har de en hel del frågor vad det innebär och den 

biten kan man ju bemöta till föräldrarna eller mamman.  

 

Flera respondenter beskrev att det finns en oro hos dem om hur mamman kommer reagera i 

samband med att hon får reda på att Pelle har varit på ett förhör, och att informera Louise i 

den utsträckning det är möjligt har bland annat beskrivits vara avlastande för Pelle. En av 

respondenterna beskrev att om de inte informerar Louise finns en risk att hon söker 

information hos eller ifrågasätter Pelle. Vissa respondenter har även uttryckt oro för att Pelle 

ska utsättas för mer våld, både psykiskt och fysiskt när Louise får reda på att han varit på 

förhör. En respondent uppgav att Pelle kan och antagligen kommer berätta det som inte hen 

som socialsekreterare kan berätta. Hen poängterade att Pelle är sex år, och att han därmed har 

en förmåga att prata med mamma om det som har hänt, samt att det inte finns någon sekretess 

som hindrar honom att prata om vad han varit med om. En respondent uttryckte sina tankar 

kring vad som kan hända med Pelle beroende på Louise reaktion till följd av att hon inte får 

information från socialtjänsten: 
 

[...] pojken kommer ju prata [...] mamma kommer att fråga troligtvis om vad som  

har hänt och vad de har sagt, och pojken kommer mer eller mindre att berätta… 
troligtvis. Det kan hända att mamman… att det inte händer någonting, men det kan 

också vara att hon blir rasande och slår pojken gul och blå.  

 

Citatet belyser den oro som flertalet av respondenter berörde i intervjuerna. Vissa 

respondenter resonerade kring vad socialtjänsten kan göra för att minska risken för att Pelle 

ska utsättas för ytterligare våld, och beskrev bland annat att de genom att göra individuella 

skyddsbedömningar löpande försöker fånga upp om Pelles situation förvärras. Om det 

framkommer ny information under utredningstiden om att Pelle riskerar att fara illa, kan 

således socialsekreteraren besluta om mer ingripande åtgärder.  

 

Flertalet intervjuade socialsekreterare uttryckte en önskan om att ha någon professionell som 

fångar upp barn som Pelle efter ett barnförhör. Både respondenter från  mellankommunen och 

från storkommunen beskrev att det finns en möjlighet att i nuläget kunna åka på hembesök 

till familjer där ett barn varit på barnförhör, men att detta inte är en rutin utan en individuell 

bedömning. Dessa respondenter beskrev även att ett utvecklingsområde är hur socialtjänsten 

hanterar situationen efter ett barnförhör. Socialsekreteraren i den stora kommunen beskrev att 

de i kommunen diskuterat frågan, då dessa barn befinner sig i en väldigt utsatt situation: 

 
Vi har diskuterat utvecklingsområden där socialtjänsten direkt efter ett förhör skulle 

kunna åka på ett hembesök för att trygga barn och vuxen [...] De här barnen är jätte 
utsatta. De är på barnförhör och pratar om vad deras föräldrar gör sedan släpper 

man hem dem… Barn reagerar olika, vissa kanske inte bryr sig alls och tycker att 
det är väldigt skönt att äntligen få berätta och ha nån som frågar, medan andra barn 

kanske tycker att det är otroligt obehagligt.  
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Citatet visar på en medvetenhet hos socialsekreteraren gällande problematiken som anses 

kunna uppstå samt att detta specifikt beskrivs som ett utvecklingsområde i den stora 

kommunen. Även en respondent från mellankommunen beskriver hanteringen av situationer 

efter barnförhör som ett utvecklingsområde inom kommunen. Hen upplever att det saknas 

kunskap om hur socialsekreterare ska agera i sådana situationer. 

 

6.2.1 Analys  

Flera respondenter uttryckte att det finns en risk för och att de är oroliga för att Louise ska 

vara arg och eventuellt våldsam mot Pelle i en situation där hon vet att han har varit på ett 

polisförhör. Inom kristeori beskrivs att det är vanligt att människor som befinner sig i svåra 

situationer reagerar med ilska, och det är även vanligt med starka känslor som exempelvis 

rädsla, oro eller ångest (Hedrenius & Johansson, 2008). Personer i svåra situationer kan även 

ha svårt att handla på ett sätt som uppfattas korrekt (a.a.). Det är möjligt att socialsekreterarna 

anser att Louise nuvarande situation är svår, vilket kan förklara deras oro för att Louise ska 

vara arg på Pelle när han kommer hem från barnförhöret. Oron kan tänkas grundas i att de har 

kunskap om att människor i svåra situationer kan reagera med starka känslor snarare än att 

Louise misstänks utsätta Pelle för våld. Om respondenternas tolkning av situationen är att 

Louise agerande grundas i en svår situation är det möjligt att oron för att Pelle ska utsättas för 

våld är en konsekvens av att Louise kan ha svårt att handla på ett sätt som anses korrekt, 

vilket då kan tolkas innebära att inte bruka våld. Utifrån detta är en möjlig slutsats att 

socialsekreterarna har kunskap om hur människor reagerar och agerar vid svåra händelser och 

därför är oroliga över hur Pelles situation kommer arta sig efter barnförhöret.  

 

Respondenterna hade olika uppfattningar om vilket behov Pelle, Louise eller resten av 

familjen kan tänkas ha efter barnförhöret. En respondent beskrev att Louise och Pelle har 

möjlighet att få krisstöd via Barnahus, och en annan beskrev att hen upplever att 

socialsekreterare måste stötta Louise då det kan upplevas som en kris för henne att Pelle varit 

på barnförhör och att hon inte får information. Kristeorin beskriver att samma situation kan 

framkalla olika reaktioner beroende på personens individuella förutsättningar, vilket innebär 

att det inte går att generalisera personers reaktioner vid en svår händelse (Hedrenius & 

Johansson, 2008). Utifrån kristeorin är det möjligt att förstå att det är av vikt att alla som 

befinner sig i en situation som kan tolkas vara svår får erbjudande om stöd. De 

socialsekreterare som erbjuder eller informerar om krisstöd kan tolkas tillgodose de 

eventuella behov som Pelle och Louise har efter barnförhöret. De socialsekreterare som inte 

anser att Pelle, Louise och resten av familjens situation är tillräckligt svår för att erbjuda 

krisstöd kommer därmed kunna tänkas göra missbedömningar i vilket stöd de är i behov av. 

Detta på grund av att de möjligtvis inte känner till alla de individuella faktorer som kan spela 

in i hur individen upplever den föreliggande situationen. Utifrån detta är en tänkbar slutsats 

att familjernas möjlighet att få stöd påverkas av socialsekreterares bedömningar och 

förståelse för att samma situation kan påverka individer olika.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att många av socialsekreterarna anser att det är av vikt att ge 

Louise information i den utsträckning det är möjligt då hon kan tänkas befinna sig i en kris 

till följd av att Pelle varit på barnförhör. Vissa beskriver att de skulle ge information om den 

utredning som socialtjänsten genomför utan att nämna detaljer från förundersökningen, andra 

beskriver vikten av att ge Louise information om att hon vid ett senare tillfälle kommer få 

information. Detta påminner om det som beskrivs inom kristeorin, om att det är viktigt att ge 

information vid kriser (Hedrenius & Johansson, 2008). Inom kristeorin beskrivs att det är av 

betydelse att den som pratar med en person som befinner sig i en kris meddelar och 
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informerar om det som denne i nuläget vet. Informationen kan även vara så kallad icke-

information, det vill säga information om att det inte finns någon information i nuläget. Det 

finns vissa faktorer i en händelse som påverkar huruvida individen riskerar att hamna i en kris 

eller inte, och en av dessa är graden av kontrollförlust (Hedrenius och Johansson, 2008). 

Utifrån detta kan tolkas att socialsekreterarna anser att det är av betydelse att Louise får den 

information som de i nuläget kan dela, för att på så sätt underlätta den eventuella kris som 

hon och familjen befinner sig i. Möjligtvis kan det även tolkas som att informationen ska 

kompensera för den kontrollförlust som Louise kan tänkas uppleva i en situation där hon inte 

har kontroll över vad som händer med Pelle, henne eller familjen.  Det kan utifrån detta 

förstås som att socialsekreterarna vill minimera Louise eventuella känsla av kontrollförlust 

med hjälp av information. En tänkbar slutsats utifrån detta kan vara att socialsekreterarna ser 

ett värde i att de ger familjen information, för att på så sätt reducera de negativa känslor som 

kan tänkas uppkomma i den svåra situationen.  

 

6.3 Insatser på längre sikt  

I den tredje delen av vinjetten framkommer det att Louise medger att hon utsatt Pelle för 

våld. Ingen av respondenterna ansåg efter att ha läst del tre att ett tvångsomhändertagande var 

aktuellt utifrån de uppgifter som framkommit i fallet. Våldet ansågs av respondenterna inte 

vara av den karaktär att ett omhändertagande är till barnets bästa. Det framkommer dock av 

intervjuerna att alla respondenter skulle vilja erbjuda andra insatser till familjen. 

Respondenterna från de olika kommunerna beskrev olika former av insatser och stöd som kan 

tillhandahållas i situationer där ett barn har blivit utsatt för våld av vårdnadshavare, både till 

enskilda individer men även till familjen som helhet. Intervjupersonerna uttryckte att de 

tolkat våldet som beskrivits i fallet som uppfostringsaga, vilket bidragit till att insatserna som 

föreslås av socialsekreterarna är anpassade efter detta. Alla respondenter från de olika 

kommunerna uppgav att de skulle vilja bistå med någon form av insats under en pågående 

barnavårdsutredning.  

  

Av respondenterna i den lilla kommunen beskrevs det att de kan erbjuda familjebehandling, 

vilket en av respondenterna menade kan liknas vid föräldrastöd. Familjebehandlingen kan 

enligt respondenterna ske i form av både individuella samtal och familjesamtal. Samtalen 

beskrevs kunna äga rum både i hemmet och på socialkontoret. Det uppgavs dock vara i 

särskilda fall som resurser tillåter att familjebehandlaren kan ha samtal i hemmet. Under 

intervjun beskrev en av respondenterna att familjebehandlingen kan se olika ut beroende på 

vad familjen och familjebehandlaren kommer överens om: 
  

Ja, alltså det är en familjeterapeut, och då kan man ha individuella samtal eller 
familjesamtal, det kan se olika ut utifrån behovet. Och där får ju… man kanske … 

alltså, det är beroende på vad som framkommer så beror det på hur man startar upp 

det. Jag kan tänka mig att det i normala fall kan det vara bra att alla träffas 
samtidigt, för då får alla höra vad alla säger. Och sen är det upp till 

familjebehandlaren och familjen att lägga upp själva behandlingen.  

  

Det framkommer av respondenterna att familjebehandling är den enda insatsen de kan 

erbjuda i ärenden där våld förekommer inom familjen. En av respondenterna beskrev att om 

våldet mot Pelle beror på en ansträngd familjesituation skulle en kontaktfamilj eller 

kontaktperson till Pelle kunna vara ett komplement till familjebehandlingen för att avlasta 

familjen. Det uppgavs vidare av respondenterna att det främst är Louise som behöver få stöd i 

att hitta nya verktyg för att hantera de situationer där hon i dagsläget använder sig av våld. En 

av respondenterna pratade om att familjebehandlingen bör anpassas efter barnens låga ålder 
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samt att det är upp till familjebehandlaren att bedöma om hen kan ta ärendet eller om hen ska 

hänvisa vidare till Barn och ungdomspsykiatrin. En av respondenterna i den lilla kommunen 

önskar att det funnits resurser till någon form av barngrupp där Pelle och Kalle, om behovet 

finns, hade kunnat få ta del av andra barns liknande erfarenheter. Respondenten uttryckte 

även en önskan om att det skulle funnits flera familjebehandlare i kommunen som hade 

kunnat vara specialiserade inom olika områden.  

   

I mellankommunen berättade respondenterna att föräldrastöd är en insats som de hade kunnat 

erbjuda. Båda respondenterna från kommunen beskrev att det finns olika former av 

föräldrastöd. Föräldrastödet beskrevs både kunna ske i hemmet och på socialkontoret, vilket 

uppgavs kunna anpassas efter förälderns egen förmåga. Om föräldern saknar förmåga att med 

ord förklara varför våld förekommer har de i mellankommunen möjlighet att åka hem till 

familjerna och observera de situationer som är konfliktfyllda. Ett exempel som en av 

respondenterna lyfter är om det är i samband med läggning som problemen uppstår har 

föräldern möjlighet att visa hur det gör, för att sedan kunna få professionell hjälp i hur 

situationen kan förändras. Föräldrastödet beskrevs inkludera hur vardagen fungerar för hela 

familjen. Både Kalle och Robert beskrevs av en respondent kunna påverkas av situationen i 

hemmet. Respondenten pratade då om att de båda tas i beaktning under utredningen och i 

insatsen. Hen resonerade kring att hur Louise och Robert har utformat sina vardagsrutiner kan 

påverka hur problematiska situationer uppstår: 
  

Alltså för det blir ju lite intressant även om han inte är pappa så är han 

vårdnadshavare [till Kalle] … om det är så att det blir konflikter i samband med att 

de ska till skolan var är han [Robert] och vad gör han? Är han borta och jobbar och 

mamma är själv att det är därför det är jobbigt? Eller har de delat upp ett barn var? 
Eller är det så att han sitter passivt och låter mamman sköta allting då får man ju 

dra igång honom 

 

Citatet beskriver att Roberts delaktighet eller frånvaro i situationer där våld uppstår kan 

påverka hur Louise agerar. Respondenten beskrev att oavsett om Robert är passiv eller aktiv i 

dessa situationer kan han vara en del av problematiken. Därför ansåg respondenten att det är 

av vikt att ha med även Robert både i utredningen samt i  de eventuella insatser, även om det 

bara är Louise som uppgetts använda våld. 
  

Av respondenterna från mellankommunen beskrevs det att Pelle kan vara i behov av 

individuellt samtalsstöd beroende på hur mycket han har påverkats och om han behöver 

bearbeta något. Under utredningen skulle en fördjupad kontakt med förskola tas för att få en 

bättre bild av Pelle. Samtalsbehandling påtalades och ansågs vara mindre lämpligt då Pelle 

endast är sex år gammal. Det ansågs dock fortfarande vara av vikt att utreda om han är i 

behov av ytterligare stöd från exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin. Föräldrastödet, som 

tidigare föreslogs, menas av respondenterna också handla om att bygga upp en bra relation 

mellan Louise och Pelle. Föräldrastödet menas kunna pågå både under kortare tid och under 

en längre period. En av respondenterna berättade att ärenden regelbundet följs upp och att 

vissa föräldrar enbart behöver hitta nya strategier och verktyg för att kunna hantera 

situationer som uppstår, medan andra behöver få stöd i flera år för att det ska fungera.  

  

I den stora kommunen berättade respondenten att hen hade velat presentera olika former av 

insatser för Louise. Socialsekreteraren berättade att deras kommun har en öppenvårdsgrupp 

där olika former av insatser erbjuds. Exempel på insatser som respondenten lyfte är “Marte 

meo” [en form av samspelsbehandling], “Trappansamtal” [en form av krissamtal med barn 

som upplevt våld] samt även stöd utifrån föräldrars gränssättning. Under intervjun berättade 
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respondenten att det främst är Pelle och Louise som är i behov av stöd i familjen. 

Öppenvården beskrevs alltid arbeta med ett familjeperspektiv trots att det är en 

familjemedlem som har blivit beviljad insatsen. Det är under utredningen som det kommer att 

klargöras vilka som ingår i familjen samt hur familjemedlemmarna kan tänkas påverka 

varandra. Respondenten resonerade kring hur Pelle och hans relation till sin mamma kan 

tänkas påverkas av att bli slagen av sin henne:  
  

...hon [Louise] behöver ju sluta slå Pelle och Pelle kanske beroende på vad som 

kommer fram i barnsamtalet… att ha en förälder som blir så arg som tar hårt i 

honom och smiskar honom… han behöver ju få stärka sin identitet och sin relation 

till mamma så han kan lita på henne och växa upp och bli en trygg och stabil 

vuxen…  

  

Citatet beskriver att våldet kan påverka Pelle både nu men även senare i livet. Därför kan de 

förstås vara av betydelse att de insatser som erbjuds är anpassade efter Pelles behov, för att på 

så sätt förebygga framtida svårigheter. 

 

Under intervjun beskrev respondenten från storkommunen att det är vanligt att barn blir 

utsatta för våld och att kommunen därför behöver kunna erbjuda fler insatser. Vidare beskrev 

hen att även utbudet av stöd och insatser bör förbättras för att kunna bemöta barnens behov. 

Respondenten lyfte att det är viktigt att utveckla olika metoder för att möta människors 

behov, men att det är förändringen och inte metoden som är av betydelse: 

  
[…] att det ska utvecklas någon ny metod är bra, för att alla metoder inte funkar för 

alla föräldrar och det viktigaste är förändringen, så det spelar ingen roll vad man 

egentligen har för metod, det är ju liksom resultatet 
 

Citatet visar att respondenten anser att det viktigaste är att metoden ger en positiv förändring, 

vilket i detta fall är att Louise får det stödet hon behöver för att bruka våld.  

 

Det framkommer att alla respondenter anser att det är av vikt att utreda familjens helhetsbild, 

vilket nätverk de har samt klargöra varför Louise brukar våld. Exempelvis lyfte en respondent 

från lilla kommunen mormor som en potentiell skyddsfaktor. Två respondenter, en från den 

lilla kommunen och en från mellankommunen, lyfte även fram Pelles biologiska pappa som 

en del av utredningen. Respondenten från mellankommunen beskrev att även om Louise är 

ensam vårdnadshavare kan Pelles biologiska pappa vara en viktig del av Pelles nätverk:  
  

Jag tänker att jag skulle vilja veta mera om… hon är ensam vårdnadshavare, men 

var finns pappa i det här? Har de någon kontakt? Finns det möjlighet att han kan 
agera som ett skydd för Pelle fram tills att man kan nysta mer i detta och vad som 

blir påföljderna? 

 

Det kan utifrån citatet förstås som att respondenten anser att Pelles biologiska pappa kan 

utgöra ett potentiellt skydd för Pelle samt att det i utredningen bör framgå vilken kontakt de 

har med varandra. En av respondenterna i den lilla kommunen beskrev att även om den 

biologiska pappan inte är vårdnadshavare är det av vikt att utreda hur länge han har varit 

delaktig i Pelles liv samt att eventuellt kontakta honom och fråga vad han ser och vet. 

Respondenten från den stora kommunen lyfte också fram att hen skulle vara intresserad av att 

utreda de sociala faktorer omkring Pelle som speglar hans situationen. Detta ställde hen i 

motsats till den utredning som polisen genomför, där de enbart ska utreda brottsmisstanken.  
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Något som socialsekreterarna från de olika kommunerna beskrev krävdes för att förändra 

situationen är att Louise är mottaglig för stöd och att hon samtycker till de insatser 

socialtjänsten vill bistå familjen med. Respondenten från den stora kommunen pratade om 

betydelsen av samarbetet, mottaglighet och samtycke:  

 
Här har vi en pojke som är utsatt för våld då behöver man gå in med insatser och 
det handlar också om att, om det nu väcks åtal mot den här vårdnadshavaren och 

mamman så kan hennes mottaglighet för att ta emot stöd sjunka. Vår ingång är alltid 
att när det finns ett vårdbehov så vill man erbjuda stöd för att det ska bli en 

förändring och att våldet ska upphöra. Det är ju mina tankar som kommer direkt när 

den här pojken bekräftade i barnförhör. Då är det viktigt att ha ett bra samarbete 
med mamman…[...] ...och sedan är hon mottaglig beviljar man stöd i form av 

öppenvård eller så läggs ärendet ner. 
 

Det kan utifrån citatet förstås att respondenten menar att Louise motivation och samtycke till 

stöd är av vikt för att kunna bistå med insatser. Om Louise inte samtycker till stöd och det 

inte finns skäl till tvångsåtgärder kan inte socialtjänsten bistå med insatser. Utifrån detta 

beskrev respondenten att det är av vikt av att samarbetet med mamma Louise fungerar för att 

kunna förändra hemsituationen för Pelle. Hen uttryckte även tankar kring att om det väcks 

åtal mot Louise finns det en risk för att hon blir mindre mottaglig för stöd till förändring. Om 

Louise inte är mottaglig för stöd kan det medföra att hon inte samtycker till de insatser som 

erbjuds, och att Pelles hemsituation riskerar att förbli problematisk. Flera av respondenterna 

uttrycker liknande tankar kring Louise samtycke och dess påverkan på Socialtjänstens 

möjlighet till att bistå med insatser. 
 

6.3.1 Analys  

I den lilla kommunen är den primära insatsen som föreslås familjebehandling, vilket kan 

innebära både individuella och familjesamtal. Respondenterna från mellankommunen 

föreslog föräldrastöd som en insats, och det anses vara Louise som i första hand ska få stöd i 

sin roll som förälder. Socialsekreteraren från den stora kommunen föreslog individuella 

stödinsatser, exempelvis lekterapi, men också insatser för familjen som helhet som 

exempelvis samspelsbehandling. Inom systemteorin beskrivs att ett system påverkas av 

förändringar i dess delar (Forsberg & Wallmark, 2002). Detta innebär att om en del i 

systemet förändras kommer hela systemet påverkas. Systemet påverkas dock även av 

delarnas samspel med varandra och samspelet gör att det skapas kommunikationssystem 

inom systemet. Genom delarnas samspel med varandra utvecklas och upprätthålls systemet 

(a.a.). Utifrån systemteori kan den berörda familjen förstås utgöra ett familjesystem. De 

insatser som socialsekreterarna föreslår kan, oavsett om insatserna riktas mot en specifik 

person eller till hela familjen, leda till en förändring i hela familjesystemet. Då samtliga av de 

intervjuade socialsekreterarna uppgivit att en individuell insats kan vara lämplig i ett fall likt 

detta, kan förstås att de anser att en sådan insats kan leda till en förändring för familjen som 

helhet. De insatser som ges där familjen deltar tillsammans, kan tolkas vara tänkta att ändra 

familjens samspel med varandra. Med en sådan insats är det möjligt att familjen kan förändra 

sitt kommunikationssystem, vilket leder till att familjesystemet utvecklas. Om familjen 

förändrar sitt samspel med varandra finns en chans att familjen kan utveckla färdigheter att 

hantera konflikter eller svåra situationer på ett lämpligare sätt. Utifrån detta kan förstås att 

socialsekreterarnas val av insatser kommer förändra familjesystemet som helhet, oavsett om  

insatsen är till en specifik person eller till familjen som helhet.  

 

Alla respondenter beskrev vikten av att klargöra varför och i vilka situationer Louise brukar 

våld mot Pelle. Det är således inte enbart att Louise slår Pelle som intresserar 
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socialsekreterarna, utan även vad som orsakar situationen uppkomst. Både mellankommunen 

och storkommunen nämnde Robert i detta avseende. Roberts roll i situationerna när våld 

förekommer gällde bland annat vad han gör eller var han befinner sig. Inom systemteorin 

betonas den cirkulära helheten, då denna anses vara av vikt för att kunna förstå varför 

situationer uppstår (Forsberg och Wallmark, 2002). Betoningen syftar till att undvika att 

tänka utifrån linjär kausalitet och istället utgå från att händelseförlopp är en orsak-verkan-

process, och därmed kräver mer komplexa förklaringar. Utifrån att Robert ingår i 

familjesystemet är han således också en del av samspelet som sker inom familjen. Det kan 

därför tänkas att socialsekreterarna ser honom som en del av en orsak-verkan-process som 

sker inom familjesystemet när det uppstår konflikter. Roberts handlingar i situationer där våld 

uppstår kan tänkas påverka hur resterande delar av familjen agerar, och detta kan ligga till 

grund för att vissa respondenter uttrycker ett behov av att Roberts roll ska klargöras i 

utredningen. Utifrån det ovan skrivna kan tänkas att socialsekreterarna anser att för att kunna 

förändra familjesituationen behöver de veta varför Louise slår. På grund av detta kan tänkas 

att respondenterna anser att de behöver undersöka bakomliggande faktorer till hennes 

agerande, som exempelvis hur Roberts agerande påverkar henne i situationerna.  

 

Respondenterna beskrev i intervjuerna att det är av vikt att Louise, som vårdnadshavare, är 

mottaglig för att ta emot de insatser som erbjuds. Om Louise inte är mottaglig och därför inte 

samtycker, har inte socialsekreterarna någon möjlighet att bistå med insatser. Inom 

systemteorin menas system ha något som kallas yttre gränser (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Dessa gränser avgränsar systemet från dess omgivning och kan vara mer eller mindre 

genomsläppliga. En genomsläpplig gräns till omgivningen medför att systemet är mer öppet 

för omgivningens påverkan på systemet. Motsatsen till att en gräns är genomsläpplig 

benämns inom systemteorin som en klar gräns. Den yttre gränsen påverkar även huruvida 

samhällets hjälpsystem har en möjlighet att påverka systemet eller inte. Socialsekreterarnas 

resonerande kring att Louise bör vara mottaglig för stöd, vilket kan tänkas liknas vid det som 

inom systemteorin beskrivs som genomsläpplighet i systems yttre gränser. Om Louise inte är 

mottaglig kan den yttre gränsen för systemet tolkas klar, och detta försvårar för hjälpsystem 

att påverka systemet. För att socialtjänsten ska kunna bistå med insatser krävs att Louise 

samtycker, och det är därmed möjligt att tolka Louise samtycke som en förutsättning för att 

familjesystemets gränser ska vara genomsläppliga för hjälpsystemets påverkan. 

 

6.4 Socialsekreterare i det organisatoriska sammanhanget och deras 

individuella förutsättningar  

Vid frågor gällande rutiner visade svaren att alla respondenterna var medvetna om att det 

fanns vissa tillvägagångssätt som var önskvärda från respektive kommun, men att 

respondenterna själva var olika medvetna om vilka rutiner som finns. Deras uttalanden 

påvisade även olika åsikter gällande vad de själva ansåg om det egna behovet av nedskrivna 

rutiner. Socialsekreteraren från storkommunen beskrev att utformade rutiner finns att tillgå på 

kommunens intranät, men att dessa inte är tydligt formulerade steg för steg. Vid frågan om 

det fanns några tydliga rutiner för hur de, som socialsekreterare, ska agera när ett barn har 

varit på ett barnförhör svarade hen: 

  
Nej, så kan man inte ha det när man jobbar med barnavårdsutredningar, rutiner av 

den karaktären… för att barn är så olika och behöver så många olika saker. Då blir 

det inte rättsligt [...] vi gör våra skyddsbedömningar. Vi har rutiner utifrån 

lagstiftning [...] och kring dokumentation och… Sen är det de här samråden som är 
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det vägledande och i det… pratar vi om rutiner och vad det är vi ska göra. Och sen 
finns det alla möjliga dokument, jag har inte alla i huvudet.  

 

Hen menade att behovet av skrivna rutiner är större när socialsekreteraren är ny på sin 

arbetsplats, och att erfarenhet bidrar till att rutinerna blir en naturlig del av arbetet. Dock 

beskrev respondenten att det är av vikt att uppdatera sig själv med nya rutiner som 

tillkommer, för att hela tiden arbeta som det är överenskommet i kommunen.  

 

Gällande behovet av nedskrivna rutiner beskrev några respondenter att det fanns nedskrivet 

material, men att de inte kollar på dessa vid ärenden likt det fall de fått presenterat. Istället för 

att använda sig av nedskrivna rutiner beskrev de att samråd med kollegor och beslutsfattande 

socialsekreterare är viktigt för dem i beslut om vad de ska göra i olika situationer. De övriga 

tre respondenterna beskrev att det antingen finns nedskrivna rutiner som de använder sig av 

vid olika situationer, eller att de anser att det finns ett behov av fler formulerade rutiner. En 

av respondenterna beskrev att det finns ett behov av flera nedskrivna rutiner för att alla 

socialsekreterare inom kommunen ska arbeta likadant: 

 
IP: [...] Att säkerställa att alla verkligen gör likadant, och att man får till sig “det 
här är rutinerna” när det är just våld, för att det är så speciellt. [...] 

I: Tror du att ni jobbar olika inom kommunen? 

IP: Mm, det gör vi. Det tycker jag. [...] Ja. Men en del som har jobbat längre kör sitt 
race … och sen finns det kanske jag som inte jobbat jättelänge. Jag frågar chefen 

mycket för att säkerställa att det blir rätt, då blir det liksom olika riktningar ibland.  

 

Alla respondenterna nämnde dock i någon mån behovet av att diskutera ärenden med sina 

kollegor. En av respondenterna uttryckte att vinjetten som presenterats är ett ärende som 

denne hade tagit med sig till ett av samråden, för att få hjälp och stöd i hur hen ska hantera 

ärendet. 

 

I ett ärende där en förundersökning och en barnavårdsutredning pågår parallellt finns det 

olika saker och flera andra aktörer socialsekreterarna behöver ta hänsyn till. Vissa av 

respondenterna beskrev att de i vissa fall hade ringt och frågat polisen om vad de kan prata 

om med familjen utan att försvåra polisens utredning. Respondenten från storkommunen 

anser att förundersökningen inte påverkar vad Socialtjänsten kan prata om i sin utredning av 

familjen, så länge det inte berör vad som framkommit i barnförhöret. Hen beskrev att Louise 

och hen kan prata om våldet utan att beröra barnförhöret, vilket gör att de kringgår den 

sekretess som finns gällande förundersökningen. De respondenter som beskrev att de 

påverkas av polisens utredning upplevde alla att fallet de fick påverkade deras möjlighet att 

genomföra utredningen som de hade önskat. Vissa av respondenterna upplevde det som 

problematiskt att de inte hade möjlighet att prata med det utsatta barnet innan barnförhöret, 

medan andra inte såg det som ett hinder i deras utredning. En respondent belyser att hen hade 

velat prata med Pelle, men att polisens förundersökning förhindrar möjligheten till det: 

 

[...] å andra sidan vet jag att ibland när man gör polisanmälan så ska man inte 

prata med barnet först utan det är polisen som ska göra det… vilket är fallet här och 
då blir det...jag skulle vilja försöka träffa Pelle i alla fall. 

 

Citatet beskriver att socialsekreteraren tar hänsyn till polisens förundersökning även om det 

påverkar möjligheten att exempelvis samtala med Pelle direkt, trots att det är vad hen hade 

önskat göra. En respondent som inte upplevde att förundersökningen förhindrade 
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tillvägagångssättet i barnavårdsutredningen ansåg att förundersökningen inte uteslöt att 

socialsekreterare kan genomföra sitt arbete parallellt: 

 
[...]det är inte självklart att den här pojken nu enbart träffar polisen utan det kan ju 

vara så att jag bedömer att jag vill träffa honom också … för de ställer andra frågor 
som enbart har med våldet eller liksom skadorna att göra och jag kan ju vara 

intresserad av andra sociala faktorer runt i kring…som speglar hela barnets 

situation  
 

I intervjun beskrev socialsekreteraren att hen medhör på polisens förhör, för att på så vis inte 

behöva ställa samma frågor till barnet. Citatet belyser dock att om polisens förhör med barnet 

saknar uppgifter som socialsekreteraren behöver för att kunna genomföra en 

barnavårdsutredningen, kan hen själv samtala med barnet vid ett senare tillfälle. 

 

Kommunikationen mellan socialtjänsten och polisen tas upp i samtliga intervjuer, och 

socialsekreterarna beskrev olika syften med att ha en dialog med dem. Som tidigare nämnt är 

ett av syftena att säkerställa och rådfråga om vad socialsekreterarna kan prata om med 

familjerna, men det framkom även att det kan vara av vikt att dela viss information till 

polisen. En av respondenterna beskriver att hen delar information om hur den misstänkte 

samarbetar, då det kan påverka polisens bedömning: 

 
Det skulle jag nog samråda lite med polisen om och se vad de tänker. För jag menar 

om de har haft sin utredning och de har pratat med Pelle och pratat med henne 

[Louise] … det finns ju ingenting mer som är hemligt. Jag menar det är ju inget 

självändamål att hon ska bli dömd för någonting om vi ser att vi kan jobba med det. 
Det kan också vara jätteviktigt för polisen att se att vi jobbar med henne på det här 

sättet, hon svarar på det stöd hon får, hon tar emot det stöd hon får och hon tycker 

att det är bra. Då skulle jag nog gissa på att det här läggs ner… faktiskt. 
 

I citatet beskriver respondenten att hen upplever att om socialtjänsten bistår med en insats kan 

resultatet av insatsen påverka hur polisen väljer att gå vidare med ärendet. Om den misstänkte 

vårdnadshavaren är mottaglig och utvecklas under insatsens gång, beskrev respondenten att 

det inte är ovanligt att förundersökningen läggs ner. Hen understryker dock att socialtjänstens 

arbete fortgår, även om den misstänkte vårdnadshavaren inte åtalas.  

 

När den första delen av fallet presenterades för intervjupersonerna uppgav alla att de hade 

rådgjort med någon om hur de hade gått tillväga i fallet. Alla sa att de skulle ha rådgjort med 

någon person som var högre än dem i hierarkin innan de hade polisanmält våldet, då det är 

denne som har befogenhet att fatta beslut om ärendet ska polisanmälas eller inte. Alla fem 

uppgav även att de hade rådgjort med en samordnare på Barnahus för att bringa klarhet i 

huruvida barnet i ärendet skulle gynnas av en polisanmälan eller inte. En av respondenterna 

beskrev att denne först hade diskuterat med sin gruppledare och att hen sedan hade pratat 

med Barnahus om den information som finns i nuläget, för att samordnaren sedan ska kunna 

ge råd om ärendet.  

 

6.4.1 Analys 

Alla respondenter arbetar inom socialtjänsten, och av resultatet framgår det att samtliga är 

medvetna om att respektive kommun har ett önskat tillvägagångssätt i fall där barn misstänks 

vara utsatta för våld. Däremot visade det sig att respondenterna var olika medvetna om vilka 

rutiner som gäller. En av respondenterna uttryckte i intervjun att hen anser att de arbetar olika 

inom kommunen och att detta kan tänkas bero på att de har olika omfattande erfarenhet av 
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yrket. Respondenten i storkommunen menar att behovet av nedskrivna rutiner kan vara större 

för någon som är ny på arbetsplatsen. Detta resonemang påminner om något som en 

respondent från lillkommunen uttryckte. Denna respondent har minst erfarenhet av de som 

intervjuats och uttrycker själv att hen anser att det behövs mer nedskrivna rutiner. Med 

begreppet handlingsutrymme beskrivs att människor som arbetar inom offentliga 

verksamheter behöver förhålla sig till nationella samt regionala riktlinjer (Svensson et al., 

2008). Riktlinjer och rutiner syftar till att undvika godtycklighet och en alltför stor variation i 

arbetet. Det framkommer vidare av teorin om handlingsutrymme att det finns generell och 

reell kompetens, där den generella är den kompetens som individen fått med sig från 

exempelvis utbildning, medan den reella kompetensen är individens yrkeserfarenhet (a.a.). 

Då socialtjänsten är en offentlig verksamhet behöver socialsekreterare förhålla sig till 

riktlinjer och rutiner. På grund av att olika intervjuade socialsekreterarna har olika kännedom 

om rutinerna inom respektive kommun kan det tolkas finnas en risk att ärenden hanteras 

olika, även om arbetet sker i samma kommun. Om det inte finns rutiner eller dessa inte följs 

kan detta tänkas leda till att ärenden hanteras mer godtyckligt och varierat. Utifrån resultatet 

kan det tolkas att det inte är den generella kompetensen som avgör behovet av nedskrivna 

rutiner, utan att det är den reella kompetensen som påverkar behovet. Detta då alla 

respondenter i studien har likvärdig utbildning, och därmed kan tänkas ha samma generella 

kompetens i hur de ska hantera ärenden likt vinjetten som presenterades. Respondenterna 

hade däremot olika yrkeserfarenhet, och de med längre yrkeserfarenhet kände inget starkt 

behov av rutiner medan de med mindre erfarenhet yttrade ett desto större behov. Utifrån detta 

är en möjlig tolkning att behovet av tydliga rutiner påverkas av den reella kompetens som 

socialsekreteraren besitter snarare än den generella kompetens hen har med sig från 

utbildningen. 

 

Det framgår av resultatet att några respondenter oroar sig för att försvåra en pågående 

förundersökning genom att oavsiktligt röja uppgifter för den misstänkte vårdnadshavaren. 

Respondenterna menade också att de förutsättningar som gavs i den givna vinjetten påverkar 

deras möjlighet att genomföra sin barnavårdsutredning som de önskat. Det beskrivs i 

intervjuerna att lagstiftning till stor del påverkar socialsekreterarnas arbete, synnerligen när 

det gäller förundersökningssekretessen. Respondenterna anser att de därför behöver samverka 

med polisen när det pågår en förundersökning och barnavårdsutredning parallellt. 

Socialarbetaren har ett ansvar och en funktion att samarbeta eller samverka med andra 

myndigheter (Danermark, 2004). Lagstiftning och regelverk kan bidra till att olika aktörer får 

olika stark ställning i vissa avseenden, och den aktör med starkast ställning kan därmed 

påverka andra aktörers arbete. Då resultaten visar att respondenterna känner en oro inför att 

röja uppgifter som kan påverka polisens förundersökning är det möjligt att tolka att 

regelverken bidrar till att positionera polisen i en högre maktställning än socialsekreteraren. 

Då några socialsekreterare upplever att de inte kan göra vad de anser är lämpligast kan 

polisens position tänkas begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme i sin utredning. 

Även den rädsla för att röja uppgifter som de intervjuade socialsekreterarna beskriver kan 

tolkas grundas i att Polisens utredning tillskrivits mer makt genom att den omfattas av 

förundersökningssekretessen. Utifrån detta kan förstås att socialsekreterare på grund av 

förundersökningssekretessen blir begränsade och därmed försiktigare i sin egen utredning, 

vilket kan tänkas påverka barnavårdsutredningen och därmed möjligheten att tillgodose 

familjens behov.  
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare i olika kommuner i Örebro län 

beskriver sitt arbete med barn samt deras familjer under en pågående förundersökning då 

barnet misstänks vara utsatt för våld av sin vårdnadshavare. Studiens resultat kommer 

diskuteras utifrån den teoretiska tolkningsramen samt utifrån tidigare forskning under 

respektive frågeställning. 

 

7.1 Vilket stöd beskriver socialsekreterare att de kan tillhandahålla barnet 

och familjen under pågående förundersökning?  

Socialsekreterarna ansåg att det är av betydelse att kontakta vårdnadshavaren samma dag 

eller dagen efter att barnet varit på barnförhör för att kunna ge information och säkerställa att 

barnet är trygg. Många av respondenterna ansåg att det på grund av 

förundersökningssekretessen var svårt att delge information till familjen. Att 

förundersökningssekretess råder gör dem oroade att oavsiktligt berätta något för 

vårdnadshavaren som de inte får. Information är något som är av stor betydelse både inom 

kristeori och inom forskning (Hedrenius & Johansson, 2013; Rasmusson, 2011; Landberg & 

Svedin, 2013). Även om målet är att informationen ska vara tillräckligt utförlig för att alla 

ska veta vad som hänt och kommer att hända framhåller både forskning och teori vikten av att 

informera även när information saknas. Socialsekreterarnas oro kan möjligen speglas i det 

som Rasmusson (2013) kommer fram till i sin studie där hon har intervjuat familjer som 

utretts via Barnahus. Dessa familjer berättade att de upplevt att socialsekreterare hade svårt 

att ta den misstänktes perspektiv, och att de därför inte gav dem adekvat information. Detta 

menar Rasmusson (2013) kan bero på att socialarbetare eller annan berörd myndighet inte får 

delge information som kan vara skadlig för förundersökningen. Eftersom vikten av 

information kan förstås vara avgörande för hur de som utreds upplever utredningen borde 

socialsekreterare vara mer medvetna om vilken information de får ge och när. Detta styrks 

även av att Landberg och Svedin (2013) beskriver att det är socialtjänstens ansvar att familjer 

som utreds inom Barnahus får adekvat information. Om då socialsekreterare saknar kunskap 

om när förundersökningen sätter gränser och inte finns en risk för att alla andra aktörer som 

möter barnet förutsätter att socialtjänsten ger information som socialsekreterarna inte vågar 

ge. Vidare finns det en stor risk med att inte ge information, då det har visat sig att den 

misstänkte vårdnadshavaren istället kan tänkas utsätta barnet för påtryckningar för att nå 

informationen. Att de intervjuade socialsekreterarna upplever att det är otydligt vad de får 

och inte får säga till familjerna anses därför vara ett utvecklingsområde inom Socialtjänsten.  

 

Ett sätt att utbyta information med den berörda familjen är att göra hembesök efter 

barnförhöret. Två respondenter, en från storkommunen och en från mellankommunen, 

nämnde i sina intervjuer att hembesök förekommer efter barnförhör, men att det på grund av 

brist på resurser i form av tid inte sker i alla ärenden. Båda respondenterna beskrev att de 

hade önskat resurser till fler hembesök, och att de anser är ett utvecklingsområde för 

respektive kommun. Det beskrevs ett stort behov av resurser till dessa barn och familjer, då 

barnen anses vara väldigt utsatta. Att familjer där barnet kommer hem från ett barnförhör kan 

tänkas behöva stöd i mötet kan förstås vara bra av flera skäl. Som nämnt i avsnittet tidigare 

forskning upplever många barn rädsla inför och besvikelse på sin familj, samtidigt som de 

känner skuld inför att ha berättat om våldet som förekommit hemma (Linell, 2017b). Om 

dessa barn redan på grund av sitt egna berättande kan uppleva negativa känslor, och de 

dessutom hemma möts av föräldrar som inte vet hur de ska hantera situationen finns det en 

risk att de upplever ännu fler negativa känslor. En negativ reaktion från familjemedlemmarna 
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kan leda till att barnet blir mer traumatiserat än de blivit av våldet i fråga. Skulle det då finnas 

en möjlighet att en socialsekreterare kan vara med familjen i det första mötet finns det chans 

att föräldrarna får hjälp att reagera på ett sätt som inte är skadligt för barnet. Detta är ett av de 

argument som Elfström et al. (2017) beskriver finns till att deras metodhandbok utvecklats. 

Den metod som de beskriver innefattar både att prata enskilt med föräldrarna om situationen, 

men även möta familjen som helhet för att de ska få rätt verktyg att hantera att de utreds av 

både polis och socialtjänsten. Eftersom de socialsekreterare som intervjuats till denna studie 

uppger önskemål om mer resurser, och att flera upplever att de sätter barn i en utsatt position 

genom att inte tillhandahålla dem stöd i en sådan situation, kan förstås att det är av nytta att 

Örebro län ser över sina rutiner och eventuellt införlivar en liknande metod i kommunerna.   

 

Respondenterna nämnde flera olika insatser som kunde tillhandahållas, men ansåg att det är 

av vikt att i utredningen klargöra hur barnet påverkats av våldet för att kunna anpassa insatser 

efter dennes behov. En individuell bedömning av en svår situation kan förstås bara behövlig, 

då människor i svåra situationer reagerar olika beroende på ett flertal olika faktorer 

(Hedrenius och Johansson, 2013). De intervjuade socialsekreterarna beskrev att den 

individuella bedömningen av respektive familjemedlem syftar till att hitta passande insatser 

för familjemedlemmarna var för sig, men även för att hitta insatser till familjen som helhet. 

Att insatser till enskilda familjemedlemmar kan vara bra för familjen som helhet har i 

analysen diskuteras utifrån systemteori, då med bakgrund i att förändring i delarna påverkar 

helheten (se Forsberg & Wallmark, 2002). Att barn som utsatts för våld kan ha behov av 

insatser har framkommit i forskning på ämnet. Dessa barn har bland annat uppvisat 

konsekvenser som är psykiska, fysiska och sociala (Annerbäck et al., 2012; Linell, 2017b). 

Behovet av stöd eller insatser kan även tänkas öka då en förälder är den som utövar våldet. 

Dogangün et al. (2016) beskriver att barn som utsatts för sexuellt våld av en närstående 

generellt uppvisar allvarligare konsekvenser än barn som utsatts av en utomstående. Detta 

kan tänkas vara en följd av att barnets grundläggande förtroende för omgivningen påverkas 

negativt. Barnet i vinjetten har inte beskrivits vara utsatt för sexuellt våld, men det är möjligt 

att hans förtroende för omvärlden påverkas då det är en av dennes närmast stående vuxna 

som utsätter hen för våldet. En av respondenterna nämner specifikt att om ett barn blir utsatt 

för våld av en förälder kan detta påverka barnets relation till både föräldern i fråga och till sig 

själv. Uttalandet och forskningen kan därmed visa att barnets självbild riskerar att försämras 

mer om en förälder är gärningsperson än om det varit en utomstående. Även om det inte går 

att fullt ut komma fram till en slutsats om att våld från en förälder försämrar barnets självbild, 

kan det ändå förstås att ett barn som utsätts för våld av en närstående påverkar dem mycket 

negativt. Hindberg (2004) skriver att lojaliteten till föräldrarna gör att dessa barn inte vågar 

berätta för omgivningen, men utifrån det ovanstående kan förstås att vissa av barnen kanske 

förlorat allt förtroende för omgivningen och därmed inte vågar eller finner mening med att 

berätta. När dessa barn väl berättat kan det därför anses vara ännu viktigare att alla i familjen 

får insatser som passar dem, för att dessa barn inte ska få ännu en anledning att tappa 

förtroendet för omgivningen.  

 

7.2 Hur kan socialsekreterares agerande under en pågående 

förundersökning förstås?  

Av föreliggande studies analys framkommer att ju mindre erfarenhet socialsekreteraren har, 

desto större är behovet av tydliga rutiner. De rutiner som avsågs är rutiner gällande vad 

socialtjänsten ska göra före, under och efter att en förundersökning har inletts och ett 

barnförhör hållits. Det varierande behoven av rutiner kan förklaras genom att det finns en viss 

osäkerhet hos respondenterna med minst erfarenhet gällande vad de får och inte får göra för 
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en familj då den även är föremål för en förundersökning. Detta kan möjligen jämföras med 

den tidigare forskning som presenterats. Jernbros (2015) studie visar att barn som utreddes av 

polis och socialtjänst upplevde att stödet från professionella kom för sent. Barnen förklarade 

att de misstänkte att det berodde på att socialtjänsten och polisen inte vågade agera. Utifrån 

de resultat som framkommer av föreliggande studie är det möjligt att socialsekreterare med 

mindre erfarenhet är rädda att röja uppgifter som omfattas av förundersökningssekretessen, 

vilket då påverkar det stöd som socialtjänsten ger till dessa barn och familjer.  Avsaknaden av 

stöd till familjer efter ett barnförhör kan därmed möjligtvis förklaras genom att 

socialsekreterare med liten erfarenhet har begränsat handlingsutrymme i förhållande till 

erfarna socialsekreterare. Möjligen kan tydliga rutiner medföra att socialsekreterarna får 

bättre kunskap om vad de får och inte får göra i sin barnavårdsutredning inom ramen för 

förundersökningssekretessen och därmed kan de våga agera på ett sätt som gynnar barnen 

och familjerna. Enligt Socialstyrelsen (2016) har våldsutsatta barn och deras familjer rätt att 

få det stöd som krävs för att deras situation ska förbättras, och det kan tänkas att tydligare 

rutiner skulle kunna underlätta för nya socialsekreterare att tillhandahålla barnen detta. 

 

Respondenter i studien belyser den bristande samverkan mellan dem och polisen, och 

uttrycker en önskan om att förbättra denna. Vidare har framkommit att de i vissa avseenden 

prioriterar polisens arbete genom att begränsa sin egen barnavårdsutredning för att inte 

påverka förundersökningen negativt. I teorin om handlingsutrymme beskrivs att det är viktigt 

att den professionelle känner till organisationens huvuduppgifter samt vilka förutsättningar 

som finns för att genomföra dessa (Svensson et al., 2008). Det framgår av den tidigare 

forskningen att det är av vikt att det finns en god och tydlig samverkan mellan myndigheter 

för att kunna förstå klientens komplexa situation (Darlington et al., 2010: Frost et al., 2005). 

Med tydlig samverkan avses bland annat att det ska vara tydligt vad varje aktör har för roll, 

kompetensområde och uppgift. Då det i intervjuerna framkom att respondenterna var 

medvetna om att de ansvarade för att utreda barnets situation och behov av stöd, medan 

polisen genomför en brottsutredning, kan tänkas att de har grundläggande förståelse gällande 

de olika aktörernas uppgifter. Fyra av de fem respondenterna menade dock att polisens 

utredning kan begränsa hur de själva väljer att gå tillväga i sin barnavårdsutredning kan det 

möjligen förstås att de i samverkans situationer har svårt att avgränsa de olika 

ansvarsområdena. Därför kan det förstås att det är viktigt att det mellan polisen och 

socialtjänsten finns en överenskommelse av vem som ska göra vad och vad som får göras av 

de olika aktörerna, så att socialsekreterarnas handlingsutrymme inte påverkas negativt. Om 

alla aktörer har kunskap om de andras arbete kan det tänkas bidra till att alla de behov som 

barnen och familjerna har tillgodoses av någon aktör inom samverkansgruppen. 

 

Utifrån begreppet handlingsutrymme beskrivs att det är viktigt att den professionelle känner 

till organisationens huvuduppgifter samt vilka förutsättningar som finns för att genomföra 

dessa (Svensson et al., 2008). Det framgår av den tidigare forskningen att det är av vikt att det 

finns en god och tydlig samverkan mellan myndigheter för att kunna förstå klientens 

komplexa situation (Darlington et al., 2010: Frost et al., 2005). Med tydlig samverkan avses 

bland annat att det ska vara tydligt vad varje aktör har för roll, kompetensområde och uppgift. 

Därför kan det förstås att det är viktigt att det mellan polisen och socialtjänsten finns en 

överenskommelse av vem som ska göra vad och vad som får göras av de olika aktörerna, så 

att socialsekreterarnas handlingsutrymme inte påverkas negativt. Om alla aktörer har kunskap 

om de andras arbete kan det tänkas bidra till att alla de behov som barnen och familjerna har 

tillgodoses av någon aktör inom samverkansgruppen.  
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Som tidigare nämnt är resurser en del som påverkar hur socialsekreterare kan agera i ärenden 

där barn utsätts för våld. I studien framkom att alla kommuner önskar att de hade kunnat 

erbjuda mer stöd, både i form av insatser och i tid. Tid som resurs uttrycktes mer specifikt 

som ett behov för att kunna åka hem till familjen efter ett barnförhör. Att tiden begränsar 

socialsekreterarnas handlingar kan tänkas liknas vid det som Svensson et al. (2008) skriver 

gällande att resurser påverkar handlingsutrymmet. Jones et al. (2005) beskriver i sin studie att 

ett bra stöd hemifrån generellt ger en säkrare rättsprocess och barnet tar i lägre utsträckning 

tillbaka sin berättelse. Det kan med hjälp av forskningen därmed argumenteras för att det är 

av vikt att det finns resurser i form av tid att använda till exempelvis ett hembesök. Genom ett 

hembesök kan, som tidigare nämnt, socialsekreteraren arbeta med att trygga upp hela 

familjen, vilket skulle kunna resultera i en bättre och tryggare rättsprocess för barnet i fråga.  

 

7.3 Svagheter och styrkor med studien  

En av de begränsningar som finns med studien är att det, på grund av tidsbrist, endast 

intervjuats fem socialsekreterare. Dessa socialsekreterare representerade tre av de tolv 

kommuner som finns i Örebro län. Fåtalet kommuner och socialsekreterare leder till att 

resultatet från studien inte kan antas visa hur socialsekreterare generellt eller socialsekreterare 

i Örebro län arbetar. Ytterligare en begränsning med arbetet är att endast två av fem 

respondenter hade haft flertalet ärenden där barnet varit en del av en förundersökning, 

resterande hade endast haft ett fåtal eller inget alls. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i 

studien, eftersom de som har liten eller ingen erfarenhet kan tänkas uttrycka sig mer 

hypotetiskt. Det som av däremot anses varit en styrka med detta är att det har varit en jämn 

fördelning av respondenterna i mycket eller lite erfarenhet. Tack vare detta har det kunnat 

jämföras hur respondenter med lite erfarenhet velat agera med hur de med mer erfarenhet 

agerat. Denna styrka hade förstärkts om respondenterna varit fler, men trots detta kan det 

anses att det funnits möjlighet till jämförelse och resonemang kring erfarenhetens påverkan.  

Ytterligare en styrka med föreliggande studie kan anses vara att det kvalitativa upplägget 

möjliggjorde att stöd och insatser kunde diskuteras med respondenterna. Detta gav en djupare 

inblick i respondenternas arbete och tankesätt än vad ett kvantitativt upplägg kan tänkas 

möjliggöra med samma antal respondenter. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka i vilka ärenden socialsekreterare väljer att 

upprätta en polisanmälan. Vid intervjuerna som gjorts för denna studie reagerade flera 

respondenter på hur vinjetten var utformad. Några respondenter menade att det sannolikt inte 

hade gjorts en polisanmälan på de grunder som anmälan beskrevs ha. Detta framkom, trots att 

det inför intervjuerna konsulterades med Barnahus samordnare för att det skulle vara ett 

verklighetstroget fall. I intervjuerna fördes det diskussioner gällande polisanmälningar 

generellt och att det inom arbetsgruppen alltid diskuteras huruvida en anmälan ska upprättas 

eller inte. Respondenterna berättade att en orosanmälan sällan leder till en polisanmälan, även 

om det som anmälan innehåller kan tänkas vara ett brott. De förklarade att en polisanmälan 

oftast upprättas efter att de har inlett utredning och fått in mer information. Samordnarna på 

Barnahus lyfte under våra samtal att länets olika kommuner har olika rutiner och tankar kring 

polisanmälan, vilket leder till att liknande ärenden kan polisanmälas i en kommun men inte 

anses tillräckligt för en annan. Av lagstiftning framgår det att socialsekreterare bör anmäla, 

men att det ska ske en individuell bedömning om det är till barnets bästa. Det skulle således 

vara intressant att vidare undersöka när socialsekreterare väljer att upprätta en polisanmälan 

och i vilka fall de underlåter sig och isåfall på vilka grunder. Till denna studie saknades 

resurser i form av tid samt att studien innefattade för få respondenter för att detta ämne skulle 
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kunna undersökas vidare. För att kunna uttala sig om när socialtjänsten väljer att polisanmäla 

i Sverige generellt bör en fortsatt studie inkludera flera respondenter samt att urvalet bör ske 

på en nationell nivå. För att nå ut till möjliga respondenter med erfarenhet av målgruppen bör 

ett annat rekryteringssätt användas, då det i föreliggande studie endast var fyra av tolv 

kommuner som besvarade mailet. Vidare kan det tänkas vara intressant att en ny studie utgår 

från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats för att fånga fler dimensioner. Den 

kvalitativa ansatsen kan tänkas ge möjlighet att få en förståelse för hur exempelvis 

socialsekreterare resonerar när de gör sin bedömning medan kvantitativa data skulle kunna 

visa i hur stor utsträckning socialtjänsten anmäler till polisen.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev inför intervjun  

  

Förfrågan om att delta i en studie om socialsekreterares hantering av ärenden gällande barn 

som utsätts för misshandel i hemmet.  

  

Intervjun kommer handla om hur du som socialsekreterare arbetar med familjer där barn 

misstänks bli utsatta för barnmisshandel i familjen. Närmare beskrivning kommer ges i 

början på intervjutillfället. 

 

Studien genomförs i samråd med Barnahus i Örebro län, och på grund av detta kommer alla 

intervjupersoner att tillhöra någon av länets kommuner. Alla kommer vara socialsekreterare 

med erfarenhet av ärenden som gäller barnmisshandel. Syftet med arbetet är att belysa 

skillnader och likheter i deras arbete med ärenden som gäller barnmisshandel.  

  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen på 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

under april 2018. Intervjun beräknas ta högst 1 timme, det är viktigt att intervjun sker i ostörd 

miljö. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

  

Den information som du lämnar kommer att behandlas och förvaras på ett säkert sätt så att 

ingen obehörig kommer kunna ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 

att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett skriftligt 

examensarbete, och materialet kommer inte att användas till något annat. När examensarbetet 

är färdigt och godkänt kommer uppsatsen att finnas i en databas vid Örebro universitet. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras så snart examensarbetet är 

godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie.  

 

Karolina Båvsjö                                                      Per-Åke Nylander  

Socionomstudent                                                        Universitetslektor  

kbavsjo@gmail.com                                                   Handledare 

073-991 04 54                                                             per-ake.nylander@oru.se  

        

Maria-Theresa Ort  

Socionomstudent 

ortmariatheresa@gmail.com 

070-360 29 22 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Vinjett till intervjuerna 

 

Frågor till respondenter innan fallbeskrivningen presenteras 

 

Din befattning? 

År som verksam socionom? 

Vad har du gjort tidigare/har du annan relevant erfarenhet? 

Hur mycket erfarenhet av att vara en del av en brottsutredning?  

 
Du kommer nu att få ett fall som inte är helt ovanligt. Ta tid på dig att läsa igenom 

informationen. Vi går därefter igenom ett antal frågor om fallet. Därefter får du mer 

information om utvecklingen i fallet.  

 

Fallbeskrivning Pelle 6 år 
 

Del 1: Pelle bor i er kommun tillsammans med sin familj. Familjen består av Louise, som är 

biologisk förälder till Pelle, Louise make Robert samt Pelles lillebror Kalle. Kalle är 4 år 

gammal och är parets gemensamma barn. Louise är ensam vårdnadshavare till Pelle. Ingen i 

familjen har tidigare varit aktuell vid socialtjänsten eller finns med i belastningsregistret.  

 

Från förskolan har det inkommit en orosanmälan gällande Pelle, 6 år. Orosanmälan baseras 

på att Pelle själv har berättat för en av pedagogerna att han blivit slagen av sin mamma vid 

några tillfällen då hon varit arg. Pedagogen har genom Pelles berättelse uppfattat att det rör 

sig om bland annat knuffar och smisk av Louise. Orosanmälan inkom till socialtjänsten på 

onsdag och samma dag väljer socialtjänsten även att göra en polisanmälan. Ni har gjort en 

skyddsbedömning av Pelles situation och anser att akuta åtgärder inte krävs. Du som 

socialsekreterare ringer upp vårdnadshavaren och berättar att en utredning har inletts men du 

berättar inte anledningen, du berättar inte heller att en polisanmälan har gjorts. På måndagen 

åker du till Barnahus i Örebro för att delta på ett samråd gällande Pelle. På samrådet beslutas 

att ett barnförhör kommer att hållas på torsdagen. 

 

På torsdagen skjutsar personal från förskolan Pelle till Barnahus i Örebro, utan 

vårdnadshavarnas vetskap, där polisen ska hålla förhöret. Du som socialsekreterare har blivit 

inbjuden att delta vid medhörningen av förhöret på Barnahus i Örebro. 

 

Frågor till del 1:  

Vad tänker du om pojkens situation?  

 

Vad hade du som socialsekreterare gjort fram tills polisförhöret ska hållas?  

Utifrån följande scenario - Hade du hållit ett barnsamtal innan barnförhöret, eller hade 

du valt att avvakta tills barnförhöret på Barnahus? 

 

Motivera dina val (Rutiner, dina egna tankar, erfarenheter etc.)  

 



 

 

Del 2: Under barnförhöret säger Pelle att det har förekommit att mamma Louise har slagit 

honom vid olika tillfällen. Han beskriver att detta har hänt när han och mamma har bråkat 

eller när han har varit dum. Våldet som Pelle beskriver är bland annat att Louise vid olika 

tillfällen antingen har tagit honom hårt i armen eller har smiskat honom hårt på rumpan.  

 

Du får av åklagaren reda på att Louise som är den misstänkta vårdnadshavaren inte kommer 

kunna förhöras förrän veckan därpå, men att Louise kommer att få ett samtal av polisen idag 

där hon får reda på att Pelle har varit på ett polisförhör. Louise kommer dock inte att få reda 

på vad polisförhöret har gällt. Du som socialsekreterare vet att pedagogen som följt med Pelle 

som stöd kommer att köra tillbaka Pelle till förskolan där han senare idag kommer att bli 

hämtad av antingen Louise eller Robert. Det innebär att när han blir hämtad på förskolan har 

polisen informerat vårdnadshavaren om att Pelle varit på polisförhör under förmiddagen.  

 

Frågor till del 2:  

 

Hur tänker du om pojkens situation?  

 

När väljer du att ta en första kontakt med vårdnadshavare Louise efter Pelles förhör? Hur gör 

du det och varför? Motivera! 

 

Utifrån den information du nu har - Vad gör du nu? Motivera!  

Väljer du olika saker för Pelle, Louise och familjen som helhet? 

 

Utifrån den information som du har - Vad hade du velat göra om du haft alla resurser till 

förfogande?  

 

Del 3: Louise har nu varit på det inplanerade polisförhöret. Där har hon fått reda på vad hon 

är misstänkt för. Louise berättar under förhöret att våld har förekommit men inte i den 

utsträckning som Pelle beskrivit tidigare. Hon medger att hon vid något tillfälle kan ha gett 

honom smisk, men att det hon inte gjort mer än så. Efter sitt förhör kommer Louise åka hem 

till familjen, men förundersökningen fortgår.  

 

Frågor till del 3:  

 

Hur tänker du om pojkens situation?  

 

Vad gör du nu efter att Louise har förhörts och blivit delgiven att hon är misstänkt för att ha 

utsatt Pelle för våld? 

 

Vilka insatser har du möjlighet att erbjuda under en pågående brottsutredning?  

Vilket stöd/insatser kan du, med de resurserna som du har tillgång till idag, ge Pelle 

och/eller familjen?  

 

Om du hade haft obegränsade resurser vad hade du då för tankar kring vad Pelle 

och/eller familjen hade behövt för insatser? hade du då valt att erbjuda någon annan 

insats/stöd för Pelle?  

 

Beror stödet på vilket karaktär våldet haft? Om det varit i uppfostrande syfte, berott på ilska 

etc.  

 



 

 

Om förundersökningen läggs ner på grund av bristande bevis, hur skulle ärendet 

fortsättningsvis kunna hanteras i din kommun? Hur skulle du vilja hantera ärendet 

fortsättningsvis? Hur skulle ärendet faktiskt hanteras i din kommun?  

 

 

Frågor till respondenter efter vinjetten presenteras 

 

Finns det rutiner i er kommun för hur man hanterar sådana ärenden?  

Vet du isåfall hur dessa utformats?  

Är det ex. erfarenhet, forskning, samtal med Barnahus, samråd med polis?  

Är det här ett rimligt scenario utifrån hur ni jobbar i er kommun? Om inte - Vad skiljer sig? 

Finns det något som du vill ta upp som inte sagts under intervjun?  
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